الشيخ الدكتور دمحم علي القزي
العضو التنفيذي لهيئة الزقابة الشزعية
 ولد في مكت املكسمت سنت 0591ميالدًت وجخسج في حامعت امللك عبد العصيص حيث حصل على الدزحت
الجامعيت ألاولى ثم حصل على الدكتىزاه من حامعت كاليفىزهيا في الىالًاث املتحدة ألامسيكيت ،وجخصص
منر جخسحه في الاقتصاد إلاسالمي .
ً
ً
 د .دمحم القسي أستاذ الاقتصاد إلاسالمي املشازك في حامعت امللك عبد العصيص وكان مدًسا وهائبا للمدًس في
مسكص أبحاث الاقتصاد إلاسالمي وال شال ًنتسب إليه.
 د .دمحم القسي خبير في املجمع الفقهي إلاسالمي الدولي (منظمت املؤجمس إلاسالمي) واملجمع الفقهي إلاسالمي
(زابطت العالم إلاسالمي) ،وعضى في هيئاث التحسيس لعدد من املجالث العلميت واللجان ألاكادًميت.
 د .دمحم القسي عضى في املجلس الشسعي التابع لهيئت املحاسبت واملساحعت للمؤسساث املاليت إلاسالميت.
 كما أن د .دمحم القسي عضى في عدد من الهيئاث الشسعيت في البنىك واملؤسساث املاليت إلاسالميت في
السعىدًت والخليج وأوزوبا وأمسيكا.
 وللدكتىز القسي العدًد من املؤلفاث في مجال الاقتصاد إلاسالمي واملصسفيت إلاسالميت ،وعشساث
البحىث واملقاالث في املجالث العلميت باللغت العسبيت وإلاهجليزًت .
 كما أن د .دمحم علي القسي حائص على عدد من الجىائص منها حائصة البنك إلاسالمي للتنميت في مجال البنىك
واملاليت إلاسالميت لعام 0141هـ (4111م).
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