
يقدم مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي بكلية الدراسات اإلسالمية:

ورشة عمل كلية الدراسات 
اإلسالمية ومركز قطر للمال

الترابط بين التمويل األخضر
والتمويل اإلسالمي

2–3 ديسمبر 2020
9:00 صباًحا – 12:30 ظهًرا
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جامعة حمد بن خليفة
تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع، عام 2010 لتكون جامعة بحثية 

تستهدف اإلسهام يف مسرية التنمية ودعم التطوير يف قطر واملنطقة بأرسها، فضالً عن تدعيم مركزها وتأثريها العاملي يف 
 الوقت نفسه. وتسعى جامعة حمد بن خليفة، من خالل موقعها يف املدينة التعليمية، إىل بناء القدرات البرشية ورعايتها 

من خالل تقديم تجربة أكاديمية ثرية، ومنظومة بحثية شاملة ومبتكرة، ورشاكات علمية فريدة من نوعها. وتقدم الجامعة 
برامج تعليمية متعددة التخصصات يف املستوى الجامعي والدراسات العليا عرب كلياتها، وتوّفر فرص البحث والدراسة عرب 

معاهدها ومراكزها البحثية.

كلية الدراسات اإلسالمية
 تأسست كلية الدراسات اإلسالمية لتكون منارة للفكر والدراسات اإلسالمية املعارصة، ومنربًا للحوار الثقايف والفكري 

 حول اإلسالم واملسلمني. ومن خالل برامجها األكاديمية الخمسة ومراكزها البحثية األربعة تسعى الكلية للتصدي 
 ملجموعة من األسئلة امللّحة اليت تواجه املجتمعات اإلسالمية يف عرصنا، عىل الصعيدين املحيل والعاملي. كما تسعى 

الكلية من خالل برامجها لتقديم تصور أفضل لإلسالم وأبعاده االجتماعية، وتخريج كفاءات قادرة عىل التميز واإلبداع 
واإلسهام يف عالم يتغري بوترية متسارعة.

مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي
 يتخصص مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف دراسة العالقة بني الدين اإلسالمي والظواهر االقتصادية وأثر ذلك عىل 

سلوك األفراد واملؤسسات واألسواق من خالل بيان الرؤية اإلسالمية يف قضايا اإلنتاج وإعادة التوزيع واملشاركة عرب منهج 
متعدد التخصصات. ويهدف املركز إىل تحقيق الريادة الفكرية وعقد الفعاليات الدورية اليت يشارك فيها األكاديميون وصناع 

السياسات والقطاع الخاص، حيث يجتمعون لتبادل اآلراء حول أبرز القضايا اليت تحتاج إىل معالجة يف مجال االقتصاد 
والتمويل اإلسالمي. ويسعى املركز إىل تزويد الطالب واألساتذة والباحثني الزائرين ببيئة غنية باملوارد توفر لهم الدعم الالزم 

م مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي العديد من املؤتمرات خالل السنوات  لإلسهام بفاعلية يف مجاالت تخصصهم. وقد نظَّ
املاضية، من أبرزها:

 املؤتمر الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي )ديسمرب 2011، الدوحة(	_

 املؤتمر التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي )٩–10 سبتمرب 201٣، إسطنبول(	_

 املؤتمر العارش لالقتصاد والتمويل اإلسالمي )2٣–2٤ مارس 201٥، الدوحة(	_

  مؤتمر رابطة الخريجني املسلمني من جامعة هارفارد يف التمويل اإلسالمي )1٤–1٥ أكتوبر، 201٦، كامربيدج، ماساتشوستس،	_
 الواليات املتحدة األمريكية(

  مؤتمر رابطة الخريجني املسلمني من جامعة هارفارد يف التمويل اإلسالمي )2٦–2٧ أكتوبر، 201٨، كامربيدج، ماساتشوستس،   	_
 الواليات املتحدة األمريكية(

 املؤتمر العاملي لكلية الدراسات اإلسالمية ومركز قطر للمال حول األوقاف. )٤–٦ ديسمرب 201٨، الدوحة(	_

 املؤتمر الدويل للتمويل اإلسالمي 2020 )٥–٦ فرباير، 2020، الدوحة(	_

نبذة عن منظمي ورشة العمل
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شهد عام 201٥ تحواًل تاريخًيا لدول العالم يف مساعيها يف مكافحة تغري املناخ، حيث ساهم كل من اتفاق باريس بشأن 
تغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة )SDGs( لربنامج األمم املتحدة اإلنمايئ بشكل كبري يف رفع الوعي البييئ ومبادرات 
االقتصاد األخرض، اليت تهدف إىل تحسني رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية مع الحد بشكل كبري من املخاطر البيئية 

واالنتهاكات البيئية.

إن تحقيق أهداف اتفاق باريس وتحفيز التحول نحو االقتصاد األخرض يفتقر إىل التحرك الكيل للقطاع املايل ومختلف 
الجهات التابعة له، علًما بأن املطلب األسمى حينه هو التحرك الذي يكفل توافق النظام املايل مع أهداف التنمية 

املستدامة واالقتصاد األخرض.

ويعد التمويل األخرض حصيلة أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية املستدامة، وهو مصطلح ضمن املصطلحات العديدة 
املستخدمة لتمييز األنشطة املتعلقة بالتفاعل املتبادل بني البيئة والتمويل واالستثمار. ويشري تقرير صادر عن وكالة بلومربج 

إىل ارتفاع القيمة السوقية للتمويل األخرض العاملي خالل السنوات املاضية، حيث بلغت قيمته السوقية اإلجمالية ٣1 تريليون 
دوالر يف يونيو 201٩، غري أنه ُجلَّ املبالغ املستثمرة يف التمويل األخرض مرتكزة يف عدد محدود من الدول، وعىل وجه التحديد 
دول االتحاد األوروبي وأمريكا. ومن هنا يمكن الجزم بعدم تطور االستثمار يف التمويل األخرض يف أجزاء كثرية من العالم بما 

يف ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وعىل الرغم من اعتبار األهداف البيئية ركيزة أساسية من الركائز األربع لرؤية قطر 
الوطنية 20٣0، إال مبادرات التمويل األخرض محدودة للغاية يف البالد.

ولتحسني هذا الوضع السليب، يلعب واضعو السياسات واملؤسسات املالية دورًا حيويا يف توحيد مبادرات التمويل األخرض 
وتعزيز االبتكار املايل ومصداقية الصكوك الخرضاء وكفاءتها. عالوة عىل ذلك، يؤدي أصحاب املصلحة اآلخرون، مثل الرشكات 

واملؤسسات غري املالية والبنوك املركزية والهيئات التنظيمية واملنظمات الدولية واألوساط األكاديمية، دورًا مهًما يف اإلرساع 
بدمج التمويل األخرض يف النظام املايل العاملي. 

ويمكن أن يكون هذا البديل املبتكر يف شكل صكوك خرضاء، وهي عبارة عن ابتكار مستحدث يجذب املستثمرين املتوافقني 
مع الرشيعة اإلسالمية. إن الصكوك الخرضاء عىل غرار السندات الخرضاء، حيث إن مصدري الصكوك الخرضاء قد يستعينوا 

بهذه األدوات لجلب التمويل ملشاريع البنية التحتية الخرضاء كبرية الحجم أو األصول أو األعمال التجارية. ويقترص توظيف 
عائدات هذه الصكوك عىل تمويل الرشكات أو األنشطة املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية واملعروفة بأنها خرضاء. وتشمل 
هذه االستثمارات تمويل االستثمارات يف الطاقة املتجددة، واملباين منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، واإلدارة 
املستدامة للمياه، واإلدارة املستدامة للنفايات، واالستخدام املستدام لألرايض والغابات، وكذلك التكيف مع تغري املناخ والحد 

من آثاره. وعىل الرغم من تنوع هذه املجاالت إال أن إصدار الصكوك الخرضاء ال يزال محدوًدا للغاية ومرتكزًا بشكل كبري يف 
قطاع الطاقة املتجددة.

ومن هذا املنطلق، تهدف هذه الورشة اليت تُعقد تحت عنوان “الرتابط بني التمويل األخرض والتمويل اإلسالمي” 
إىل تشجيع مبادرات التمويل األخرض بشكل عام ويف سياق دولة قطر عىل وجه التحديد باستخدام منتجات التمويل 

اإلسالمي. وستسلط الورشة الضوء عىل االتجاهات العاملية الحالية يف مجال التمويل األخرض ومناقشة مبادرات وممارسات 
التمويل األخرض العاملية من دول مختارة وكذلك دور السياسات واللوائح واملبادئ التوجيهية لتشجيع التمويل األخرض. 

كما ستتناول القضايا املتعلقة بتحديات التمويل األخرض يف الدول املختارة وآفاق استخدام التمويل اإلسالمي للتحول 
نحو االقتصاد األخرض وتحليل الهياكل املختلفة ألدوات التمويل األخرض اليت ترتاوح من املنح التقليدية إىل األدوات املبتكرة 

مثل السندات الخرضاء والصكوك الخرضاء.

عالوة عىل ذلك، سوف تتناول الورشة القضايا املختلفة املتعلقة بالتمويل األخرض يف جلستني مرتابطتني، حيث تناقش 
الجلسة األوىل الوضع الحايل للتمويل األخرض العاملي وأصحاب املصلحة الرئيسيني والصكوك؛ وتستكشف الجلسة الثانية 

إمكانات سوق الصكوك الخرضاء يف قطر مع الرتكيز عىل حالة صكوك املؤسسات.

جدول األعمالالملخص التنفيذي
2 ديسمبر 2020

الكلمة االفتتاحية ٩:00 صباًحا – ٩:٣0 صباًحا 

الدكتور سيد ناظم عيل
مدير قسم األبحاث ومركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية، 

جامعة حمد بن خليفة 

الكلمة الرئيسية:
السيد يوسف محمد الجيدة

الرئيس التنفيذي، هيئة مركز قطر للمال

الجلسة األوىل: التمويل األخرض – حالة السوق ٩:٣0 صباًحا – 12:٣0 ظهرًا

ستناقش هذه الجلسة الوضع الحايل للتمويل األخرض العاملي وأصحاب املصلحة الرئيسيني 
والصكوك. وسوف تتطرق إىل ما ييل:

 السياسات واملبادئ التوجيهية لتعزيز التمويل األخرض.	_
 مبادرات التوحيد القيايس لتعزيز مصداقية وتأهيل األدوات الخرضاء.	_
 مبادرات االبتكار املايل.	_
 أفضل املمارسات من بلدان مختارة.	_
 دراسة حالة الصكوك الخرضاء.	_

رئيسة الجلسة:
الدكتورة دالل عسويل

أستاذ مساعد ومنسق برنامج ماجستري العلوم يف التمويل اإلسالمي،
كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة.

عرض الورقة البيضاء
الدكتورة دالل عسويل

أستاذ مساعد ومنسق برنامج ماجستري العلوم يف التمويل اإلسالمي،
كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة.

دراسة حالة ماليزيا )صكوك االستثمار املسؤول اجتماعًيا(
السيدة زالينا شمس الدين

)CM2( مدير عام، أسواق املال يف ماليزيا

دراسة حالة إندونيسيا )السندات الخرضاء والصكوك الخرضاء(
السيدة دوي إريانيت

مدير التمويل اإلسالمي، وزارة املالية، إندونيسيا

دراسة حالة الصني )التمويل األخرص(
 السيد تشنغ 

مدير، مركز البحوث لتطوير التمويل األخرض، كلية PBC للتمويل، جامعة تشينغهوا

دراسة الحالة الرتكية )التمويل األخرص(
الدكتور رسكان يوكسل

مدير إدارة مركز إسطنبول للتمويل، مكتب التمويل التابع للرئاسة الرتكية

وجهات نظر قانونية
السيدة طلة حسني

مستشار بييئ أول، مجموعة تطوير املشاريع والتمويل، وايت آند كيس، لندن

نهاية ورشة العمل 12:٣0 ظهرًا
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جدول األعمال
3 ديسمبر 2020

الجلسة الثانية: تطوير سوق صكوك املؤسسات يف قطر - إمكانات الصكوك الخرضاء 10:00 صباًحا – 11:٣0 صباًحا

سرتكز هذه الجلسة النقاشية عىل دعوة وحث املؤسسات املالية القطرية للتفكري يف:
 البيئة التمكينية إلصدار الصكوك الخرضاء يف قطر.	_
 دور املؤسسات الدولية / املحلية والهيئات التنظيمية يف ترسيخ املنظومات املطلوبة.	_

رئيسة الجلسة:
السيد هنك جان هوجيندورن

املدير اإلداري، مكتب القطاع املايل، هيئة مركز قطر للمال.

املتحدثون:

السيد أرشف عمار
مدير استشارات الخدمات املالية، مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، لوكسمبورغ

السيد أسامة عيل
رئيس الخدمات املرصفية العاملية، بنك HSBC، قطر

السيد جورج بركات 
مدير الصندوق يف مجموعة صالح الحمد املانع، قطر

السيد محنس مجتىب
مدير إدارة تطوير املنتجات واألسواق، بورصة قطر

السيد نورين سعيد محمد
مدير أول، إدارة اإلرشاف االحرتازي والتحليل املايل، هيئة تنظيم مركز قطر للمال

نهاية الورشة السيد أرشف عمار11:٣0 صباًحا
مدير، استشارات الخدمات املالية، مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، لوكسمبورغ

يتمتع السيد أرشف بخربة واسعة تتجاوز 22 عاًما يف مجال التمويل اإلسالمي والهيكلة الرشعية مع الرتكيز عىل الرضائب 
الدولية وإعداد الصناديق للمؤسسات االستثمارية واألفراد املسلمني ذوي الرثوات الصافية املرتفعة للغاية. وإىل جانب 

وظائفه اإلدارية، يشغل أرشف منصب مرشف عالقات العمالء لكبار عمالء رشكة برايس ووترهوس كوبرز لوكسمبورغ يف 
منطقة الرشق األوسط، كما يؤدي دور منسق الربنامج الُقطري يف منطقة الرشق األوسط، ومدير مرشوع ملجتمع صناعة 

االستثمارات الخاصة منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا بالرشكة.

وساهم أرشف يف عدد من املشاريع اليت تخدم مؤسسات االستثمار األوروبية ومؤسسات االستثمار يف منطقة الرشق 
األوسط واألفراد املسلمني ذوي الرثوات الصافية املرتفعة للغاية عرب إنشاء هياكل متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية 

تتسم بالكفاءة الرضيبية، فضال عن دوره البارز يف مساعدة املؤسسات املالية األوروبية )البنوك ورشكات التأمني( عىل 
طرح منتجات متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية من خالل هياكلها التقليدية القائمة.

وقد عمل أرشف عن كثب مع مختلف علماء الرشيعة من مذاهب فقهية مختلفة يف مشاريع استشارية متنوعة، 
باإلضافة إىل مشاريع الرشيعة اإلسالمية األخرى. ويعد أرشف أحد األعضاء املؤسسني للجمعية املهنية للتمويل 

اإلسالمي يف لوكسمبورغ.

السير الذاتية للمتحدثين
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الدكتورة دالل عسويل
أستاذ مساعد ومنسق برنامج ماجستري العلوم يف التمويل اإلسالمي،

 كلية الدراسات االسالمية، جامعة حمد بن خليفة

 تشغل الدكتورة دالل عسويل منصب أستاذ مساعد يف التمويل اإلسالمي بجامعة حمد بن خليفة يف قطر. وكانت 
يف السابق أكاديمية زائرة يف مركز درم لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، وكلية إدارة األعمال بجامعة درم، ومحارضة زائرة 
يف عدد من الجامعات الدولية. اشتغلت سابقا يف املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة يف ماليزيا، حيث ساعدت 

يف إنشاء برنامج الصكوك الخاص باملؤسسة. وقبل ذلك، شغلت الدكتورة دالل عدة مناصب يف أوروبا حيث تعرضت 
ألسواق أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية. 

 وتحمل الدكتورة دالل شهادة املاجستري من كلية نيوما إلدارة األعمال بجامعة باريس دوفني، وشهادة الدكتوراه من 
كلية الدراسات العليا الفرنسية العامة بمدينة ليون الفرنسية.  وتشتمل مجاالت اهتمامها البحثية عىل التمويل 

 اإلسالمي بشكل عام وتداعياته عىل تمويل الرشكات، والتمويل األخالقي، وتمويل التنمية، والتمويل األخرض، 
والتنمية املستدامة، واالستثمار املسؤول اجتماعيا.

السيدة دوي إريانيت
مدير التمويل اإلسالمي
وزارة املالية، إندونيسيا

تشغل السيدة دوي إريانيت هادينينجديا، حالًيا، منصب مدير التمويل اإلسالمي يف اإلدارة العامة لتمويل امليزانية 
وإدارة املخاطر بوزارة املالية، يف جمهورية إندونيسيا. حصلت عىل درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة ديبونيغورو 

بإندونيسيا، ودرجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة ديالوير بالواليات املتحدة األمريكية.

تتمتع السيدة دوي بخربة يف مجال تنظيم سوق رأس املال وقوانينه يف إندونيسيا، وشاركت بفاعلية يف صياغة قوانني 
األوراق املالية اإلسالمية السيادية يف إندونيسيا )صكوك نيجارا(، ولوائحها التنفيذية منذ عام 1٩٩٤. كما شاركت بشكل 

مبارش يف تطوير صكوك نيجارا منذ البداية، بما يف ذلك إعداد العقود، والوثائق القانونية املستخدمة لإلصدارات، 
يف كل من األسواق املحلية والعاملية.

باإلضافة إىل ذلك، شاركت السيدة دوي يف تأسيس إدارة التمويل اإلسالمي. وهي ترتأس يف الوقت الحايل مجلس إدارة 
رشكة إصدار صكوك نيجارا، ومسؤولة عن إصدار الصكوك العاملية لجمهورية إندونيسيا، والصكوك الخرضاء. وكانت 

عضًوا نشطًا يف رابطة االقتصاديني اإلسالميني يف إندونيسيا كرئيس قسم تطوير الصكوك.



السيد هنك جان هوجيندورن
املدير اإلداري، مكتب القطاع املايل، هيئة مركز قطر للمال

يشغل السيد هنك جان هوجيندورن منصب املدير اإلداري ملكتب القطاع املايل يف هيئة مركز قطر للمال، حيث يقع 
عىل عاتقه مسؤولية جذب الرشكات املالية والتنظيمية إىل قطر من خالل منصة مركز قطر للمال، وذلك بما يتماىش 

مع االسرتاتيجية املالية الثانية ورؤية قطر الوطنية 20٣0.

ويتمتع السيد هنك بدراية عميقة يف الشؤون املالية واإلدارية وتحويل األعمال التجارية وبنائها يف القطاع املايل. 
وقد شغل يف املايض مناصب إدارية عليا يف بنك ABN AMRO، ومرصف دويتشه األملاين يف هولندا ومنطقة الرشق 

األوسط، وله سجل حافل يف تنفيذ وتبين األعمال التجارية يف القطاع املايل. 

وقبل انضمامه إىل مركز قطر للمال، عمل السيد هينك مديرًا تنفيذيًا لبنك املرشق القطري واملدير اإلداري لبنك 
دويتشه األملاين، فضال عن ترؤسه ملؤسسات مالية غري مرصفية، حيث كان مسؤواًل عن رشكات التأمني وصناديق 

املعاشات التقاعدية والتكنولوجيا املالية وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية والتجارية يف أوروبا. 

حصل السيد هنك عىل درجة املاجستري يف القانون من جامعة أوتريخت بهولندا وشارك يف برنامج التعليم التنفيذي 
يف كلية لندن لألعمال و معهد إنسياد.

السيد محنس مجتىب رضوي
مدير املنتجات وتنمية األسواق يف بورصة قطر

السيد رضوي هو مدير املنتجات وتنمية األسواق يف سوق قطر لألوراق املالية )بورصة قطر(، حيث يقود مبادرات جديدة 
لوضع بورصة قطر كمنصة متعددة األصول العاملية، وقد ساهم بشكٍل فاعٍل يف تعزيز وترقية وضعية األسواق الناشئة 

يف قطر. شغل منصب املستشار التنفيذي للرئيس التنفيذي، ولعب دورًا أساسًيا يف تحديد اسرتاتيجية تبادل الرشاكة 
االسرتاتيجية بني دولة قطر وبورصة نيويورك يورونكست يف عام 200٩. قبل انضمامه إىل بورصة قطر، عمل السيد رضوي 

يف منصب كبري مهنديس النظم يف موجة التكنولوجيا، املوفر الرائد لحلول التكنولوجيا املتكاملة، حيث كان مسؤواًل 
عن تقديم الحلول اليت تتمحور حول العمالء، وتقديم املشورة لقطاع أسواق املال يف باكستان ودول مجلس التعاون 

الخليجي. وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف علوم الكمبيوتر والبكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية. 



السيد تشنغ لني
مدير، مركز البحوث لتطوير التمويل األخرض، كلية PBC للتمويل، جامعة تشينغهوا

السيد تشنغ لني هو نائب مدير مركز البحوث لتطوير التمويل األخرض يف كلية PBC للتمويل بجامعة تسينغهوا، 
ومنسق مبادئ االستثمار األخرض يف مبادرة “حزام واحد، طريق واحد” الصينية. وقد عمل السيد تشنغ يف فريق 
دراسة التمويل األخرض بمجموعة الدول العرشين الكربى ملدة ثالث سنوات من عام 201٦ إىل عا 201٨، ودعم مسار 

العمل اإلرشايف يف إطار شبكة البنك املركزي لتخضري النظام املايل منذ أواخر عام 201٧. 

وقبل االنضمام إىل جامعة تشينغهوا، عمل السيد تشنغ لدى بنك الشعب الصيين من 2010 إىل 201٧، يف ذلك اإلدارة 
الدولية وفرع هايكو املركزي الفرعي. وخالل الفرتة من 201٤ إىل 201٥، شغل منصب نائب املمثل يف مكتب تمثيل بنك 

الشعب الصيين يف طوكيو. والسيد تشنغ حاصل عىل درجة البكالوريوس يف اآلداب يف اللغة اإلنجليزية وآدابها ودورات 
ثانوية يف التجارة الدولية يف عام 200٨ من جامعة ووهان، باإلضافة إىل درجة املاجستري يف اآلداب يف اللغة اإلنجليزية 

من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية يف عام 2010.
السيد أسامة عيل 

رئيس الخدمات املرصفية العاملية، بنك HSBC، قطر

السيد أسامة عيل هو املدير اإلداري ورئيس قسم الخدمات املرصفية العاملية يف بنك HSBC قطر. وقد حظي بالريادة 
يف مجال االمتياز املرصيف العاملي يف قطر منذ عام 201٧. ترأس أسامة يف السابق قسم التغطية الحكومية ومتعددة 

الجنسيات يف بنك HSBC قطر بني عامي 201٤ و201٧. ويتمتع السيد أسامة بخربة تزيد عن 2٣ عاًما يف مجال 
الخدمات املرصفية االستثمارية، والخدمات املرصفية للرشكات، واملدفوعات، وإدارة النقد والتمويل. 

وخالل مسريته املهنية، شغل أسامة أدوارًا استشاريًة يف إنجاز أكرث من ٣0 صفقة استشارية وتمويلية تقدر قيمتها 
بأكرث من 2٥ مليار دوالر أمرييك كانت تمتع بوضعية اسرتاتيجية للعمالء والبلد. 

والسيد أسامة حاصل عىل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من باكستان وأكمل تدريبه عىل القيادة يف كلية 
لندن إلدارة األعمال.



الدكتور رسكان يوكسل
مدير إدارة مركز اسطنبول املايل، مكتب التمويل يف الرئاسة الرتكية

ولد الدكتور رسكان يوكسيل يف إزمري خالل عام 1٩٨0. وقد حصل عىل درجة جامعية من جامعة إسطنبول بيلجي بمرتبة 
الرشف األوىل يف اإلدارة واالقتصاد وبكالوريوس العلوم يف االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد. 

بدأ الدكتور رسكان دراساته العليا يف جامعة بيلكنت حيث عني مدربًا يف قسم االقتصاد وتخرج منها بدرجة املاجستري 
يف اآلداب يف االقتصاد. ثم حصل عىل درجة “ماجستري العلوم يف االقتصاد القيايس املايل” من جامعة نورث كارولينا يف 

تشابل هيل. 

وبعد حصوله عىل درجة الدكتوراه، حارض الدكتور رسكان يف مختلف الجامعات وأنجز دراسات أكاديمية يف االقتصاد 
والتمويل وأسواق رأس املال.

وعمل الدكتور رسكان لفرتة وجيزة يف بنك خاص، ثم عمل يف الجمعية املستقلة لرجال األعمال يف مختلف اإلدارات. كما 
عمل يف بورصة إسطنبول يف مجال البحوث والتطوير االسرتاتيجي وتطوير األعمال، وترأس إدارات املوظفني.

 
وقد ُعنيِّ الدكتور رسكان يوكسل يف مكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية الرتكية بمنصب مدير إدارة مركز إسطنبول 

املايل يف عام 201٨.

الدكتور سيد ناظم عيل 
مدير قسم البحوث ومركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي،

 كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

يشغل الدكتور سيد ناظم عيل منصب أستاذ ومدير قسم البحوث ومركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف كلية الدراسات 
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة، التابعة ملؤسسة قطر. وباإلضافة إىل ذلك، يرأس الدكتور سيد أيًضا مركز االقتصاد 

والتمويل اإلسالمي. 

وقد قىض الدكتور سيد السنوات الثالثني املاضية يف قيادة البحوث متعددة التخصصات يف التمويل اإلسالمي واملبادرات 
الدينية يف التمويل باإلضافة إىل تنمية املجتمع. وقد كان مديرًا مؤسًسا لربنامج التمويل اإلسالمي يف كلية الحقوق 

بجامعة هارفارد منذ عام 1٩٩٥. وقد أوىل اهتماًما خاًصا للدراسات البحثية اليت تسعى إىل تجاوز حدود التخصصات 
وسرب أغوارها، وتسهيل البحوث وتشجيع الحوار بني مختلف األطراف املعنية. 

وقد أدى الدكتور سيد دورًا رائًدا يف تنظيم العديد من املؤتمرات والندوات من خالل مراقبة االتجاهات العاملية وإنشاء 
منتديات للمناقشات الفكرية. ومن بعض أهم مساهمات الدكتور سيد يف هذا املجال إنشاء بنك معلومات التمويل 

اإلسالمي كمصدر للمعلومات عرب اإلنرتنت يف هذا املجال؛ وورشة عمل سنوية بكلية لندن لالقتصاد ملناقشة القضايا 
الراهنة امللحة اليت تواجه هذا املجال )ومنذ عام 201٨ تعقد هذه الورشة يف كلية الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة 

لندن(، ومنتدى جامعة هارفارد للتمويل اإلسالمي، حيث تنرش وقائع املؤتمرات تحت رئاسته كمحّرر. 

ومن مساهماته كذلك يف هذا املجال بحثه الحديث يف موضوع التمويل اإلسالمي والتنمية )201٤(. باإلضافة إىل ذلك، 
نرش الدكتور سيد العديَد من املقاالت والدراسات ومن آخرها: التكافل والتمويل اإلسالمي التعاوين: التحديات والفرص 

)201٦( والتمويل األصغر املتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية )2012(.



السيدة طلة حسني
مستشار بييئ أول، مجموعة تطوير املشاريع والتمويل،

وايت آند كيس ، لندن

تشغل السيدة طلة حسني منصب مستشار بييئ أول يف مجموعة وايت آند كيس لتطوير املشاريع والتمويل يف لندن، 
إضافة إىل كونها محامية بيئية تتمتع بخربة تزيد عن 20 عاًما يف األمريكيتني وأوروبا والرشق األوسط وأفريقيا.

اشتهرت طلة بنهجها العميل يف الجوانب البيئية واالجتماعية للتمويل الدويل، بما يف ذلك مبادئ خط االستواء واتفاق 
باريس وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وتشتمل 

ممارساتها لدعم تمويل االستدامة عىل السندات والقروض الخرضاء والحلول القائمة عىل التمويل اإلسالمي الخرضاء. 

وقد اختريت طلة مؤخرًا كعضو يف مبادرة رأسمال التنمية املستدامة باململكة املتحدة، ومبادرة إدارة التجارة والصناعة 
بمدينة لندن للتمويل والتكنولوجيا املستدامة.

السيد يوسف محمد الجيدة 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة، 

هيئة مركز قطر للمال

ُعنيِّ السيد يوسف محمد الجيدة رئيًسا تنفيذيًا لهيئة مركز قطر للمال يف يونيو 201٥. وقد شغل سابقا منصب نائب 
الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتطوير االسرتاتيجي وتطوير األعمال يف مركز قطر للمال حيث كان مسؤوال 

عن التطوير االسرتاتيجي الشامل.

ويتمتع السيد يوسف بخلفيه مالية قوية وخربة واسعة. وقد شعل قبل انضمامه إىل مركز قطر للمال منصب رئيس 
االستثمار غري املبارش يف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يف قطر، حيث اشتملت مسؤولياته عىل اإلرشاف 

عىل إدارة صناديق التحوط، واألسهم الخاصة، والعقارات، والدخل الثابت واستثمارات محفظة األسهم. وتشمل خرباته 
السابقة العمل يف مرشوع هنديس لرشكة قطر للبرتول ودولفني للطاقة وإدارة العديد من املشاريع العقارية يف قطر.

ويمثل السيد يوسف هيئة مركز قطر للمال يف مجالس إدارة البورصة القطرية، وأكاديمية قطر للمال واألعمال، 
ولجنة تطوير األسواق املالية، وهيئة املناطق الحرة، فضال عن كونه عضوا يف املجلس االستشاري لكلية االعمال 

واالقتصاد بجامعة قطر. وقد شغل من قبل منصب عضو مجلس إدارة رشكة ناقالت ش.م.ق.ع.، وصندوق 
االستثمار االسرتاتيجي البالغ قيمته 1 مليار دوالر أمرييك التابع لبنك يونيكورن االستثماري، وقد شغل كذلك 

منصب نائب رئيس مجلس إدارة رشكة ميادين العقارية ش.م.ك.م.
والسيد يوسف الجيدة خريج من خريجي جامعة أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية.



السيدة زالينا شمس الدين
)CM2( املدير العام ألسواق املال ماليزيا

عادت زالينا إىل ماليزيا يف عام 2011 لتنضم إىل وكالة استثمر يف كواالملبور، وهي وكالة ترويجية للعاصمة املاليزية وأكرب 
مدنها كواالملبور، وشغلت منصب رئيس قسم االستشارات والبحوث. وقبل شغلها ملنصبها الحايل، اكتسبت خربًة 

واسعًة تمتد ألكرث من 2٥ عاًما معظمها يف مجال االستشارات املؤسسية، حيث عملت يف خمس دول بمناطق 
مختلفة من آسيا، والرشق األوسط وشبه القارة الهندية. 

وتتمتع السيدة زالينا بمهارات فائقة يف تحليل وتحديد الحلول الالزمة لتحقيق النمو واالستدامة عىل املدى الطويل. 
والسيدة زالينا حاصلة عىل شهادة ماجستري إدارة األعمال يف التمويل من كلية كاس لألعمال يف اململكة املتحدة، 

وهي زميل لجمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين. 
السيد جورج بركات

أمني الصندوق بمجموعة رشكات صالح الحمد املانع، قطر

السيد جورج بركات هو خبري متخصص يف الشؤون املالية والخزانة، حيث يتمتع بخربة يف إعداد وظائف الخزانة 
للرشكات. وتمتد خرباته لتشمل التخطيط االسرتاتيجي، وإدارة االستثمارات، وإعادة هيكلة رأسمال الديون، وإصدار 

الصكوك، وعالقات املستثمرين.

يشغل جورج حالًيا منصب أمني الصندوق يف مجموعة رشكات صالح الحمد املانع، حيث يدير بشكل اسرتاتيجي 
قسم الخزانة واالستثمارات يف املجموعة. وقد شغل جورج من قبل منصب أمني الصندوق يف مجموعة إزدان القابضة 

)وهي رشكة مدرجة يف بورصة قطر(. ويتمتع جورج بخربة مرصفية، حيث عمل يف بنك املرشق قطر ألكرث من تسع 
سنوات شغل خاللها العديد من املناصب يف البنك. كما شغل منصب أمني صندوق وعضو مجلس إدارة فرع معهد 

املحاسبني اإلداريني يف قطر، حيث عمل يف املعهد خالل الفرتة من 2012/201٣.

وقد حصل جورج عىل درجة البكالوريوس يف االقتصاد، وهو محاسب إداري معتمد من معهد املحاسبني اإلداريني 
بالواليات املتحدة األمريكية.



السيد نورين سعيد محمد
مدير أول، إدارة اإلرشاف االحرتازي والتحليل املايل

انضّم السيد نورين محمد إىل هيئة تنظيم مركز قطر للمال يف يونيو 200٨ بمنصب مدير يف إدارة التدقيق الداخيل. 
ويف يناير 201٧، تّمت ترقيته إىل املنصب الذي يشغله حالًيا.

بدأ السيد محّمد مسريته املهنية مع رشكة برايس ووترهاوس كوبرز يف كينيا حيث حصل عىل شهاديت محاسب قانوين 
.)CISA( ومدقق معتمد يف نظم املعلومات )CPA( معتمد

وانضّم إىل بنك باركليز يف كينيا حيث شغل عدة مناصب عىل مدى أربع سنوات، وكان آخرها الرئيس اإلقليمي لعمليات 
تقييم املخاطر والضوابط يف أفريقيا والرشق األوسط، والرئيس باإلنابة للمخاطر التشغيلية. كما كان عضًوا أساسًيا يف 

العمل عىل املخاطر التشغيلية املّتصلة ببازل 2 ونموذج اإلعفاء الخاص بمنهج القياس املتقّدم.

تخّرج السّيد محّمد من كلية هنيل لألعمال يف مركز جمعية أسواق املال العاملية )ICMA(، وحاز عىل شهادة ماجستري 
يف األوراق املالية الدولية، واالستثمارات، واألعمال املرصفية. ويشرتك يف عضوية معهد تشارترد لألوراق املالية 

.)CAMS( واالستثمارات، ويحمل شهادة اعتماد يف التدقيق الداخيل، ويف مكافحة غسل األموال

وقبل انضمامه إىل هيئة التنظيم، عمل مع بنك إسالمي جديد كرئيس إلدارة املخاطر واالمتثال.
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