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 2020لعام إلدارة السيولة اإلسالمية الدولية ؤسسة املإدارة حمافظ بنك الكويت املركزي رئيساً جمللس 
 

الدكتور حممد يوسف اهلاشل، حمافظ بنك الكويت إلدارة السيولة ؤسسة اإلسالمية الدولية املإدارة اختار جملس 
، انئباً للعام نفسه، حمافظ مصرف قطر املركزي، هللا بن سعود آل اثين الشيخ عبد، و 2020املركزي، رئيساً له لعام 

 .2020اعتباراً من األول من يناير 

يف  2019رب نوفم 25ي عقد يف عن هذه التعيينات اجلديدة يف اجتماعه الثالث والعشرين الذاإلدارة وأعلن جملس 
ؤسسة اإلسالمية املكواالملبور، ماليزاي. وتتناول الفقرات التالية نبذة عن املسرية املهنية لرئيس وانئب رئيس جملس إدارة 

 اجلديدين:إلدارة السيولة الدولية 

منذ إلدارة السيولة لمؤسسة اإلسالمية الدولية لرئيس اللجنة التنفيذية منصب الدكتور حممد يوسف اهلاشل يتوىل 
من كل احملافظ املناوب لدولة الكويت لدى  ، وهي اجلهة املنوط هبا اإلشراف على أعمال املؤسسة، وهو 2016

 .وصندوق النقد العريب صندوق النقد الدويل

عضو جملس ، و األعلى للبرتولعضو اجمللس والدكتور اهلاشل عضو يف عدد من اجملالس العليا يف دولة الكويت مثل 
، ورئيس جملس إدارة معهد الدراسات املصرفية، ورئيس جملس إدارة اجمللس النقدي لالستثمارإدارة اهليئة العامة 

اإلقليمية للشرق  االستشاريةاجملموعة جانب عضويته يف عدد من املؤسسات اإلقليمية والدولية منها إىل اخلليجي، 
 .جملس إدارة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، و املايل االستقراراألوسط ومشال أفريقيا مبجلس 

من املناصب القيادية والتنفيذية،  اً اهلاشل عددالدكتور حممد يوسف قبل أن يصبح حمافظاً لبنك الكويت املركزي، توىل 
ي، ومن قبله املدير التنفيذي لقطاع الرقابة ومدير إدارة الرقابة حيث شغل منصب انئب حمافظ بنك الكويت املركز 

عمل اهلاشل أستاذاً يف كلية إدارة األعمال يف جامعة الكويت، وهو ذلك، وقبل املكتبية يف بنك الكويت املركزي. 
 يف التمويل. درجة الدكتوراةحيمل 

، بعد أن بدأ مسريته 2006 بن سعود آل اثين منصب حمافظ مصرف قطر املركزي منذ مايو عبد هللاتوىل الشيخ 
وشغل بعد ذلك منصب ، 2001-1990شغل منصب انئب احملافظ خالل الفرتة ، حيث 1981املصرفية يف عام 

رئيس  كذلك منصبكما يشغل    .، قبل أن يتوىل منصبه احلايل2006-2001رئيس ديوان احملاسبة خالل الفرتة 
ورئيس هيئة قطر لألسواق املالية ورئيس جلنة االستقرار  2012جملس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال منذ مارس 

 .املايل والرقابة على املخاطر يف قطر

ؤسسة املو  2013يف عام  رائسة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بن سعود آل اثين عبد هللاالشيخ وقد توىل 
كما يشغل ،  هو حاليًا عضو يف هاتني املؤسستنيو  2013حىت شهر ديسمرب دارة السيولة ة إلالدولياإلسالمية 
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منصب رئيس جملس إدارة بنك قطر للتنمية إىل جانب كونه عضواً يف جملس إدارة اجمللس األعلى للشؤون االقتصادية 
ويشغل حالياً منصب عضو جملس . 2014 توىل رائسة جملس إدارة اجمللس النقدي اخلليجي لعام، كما واالستثمار

 .إدارة جهاز قطر لالستثمار ورئيس جلنة حمافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزيّة لدول جملس التعاون اخلليجي
 :إلدارة السيولة ؤسسة اإلسالمية الدوليةاملمعلومات عن 

من  يف ماليزاي، وتتخذ 2010أكتوبر  25هي مؤسسة دولية أتسست يف  املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة
النقدية واملنظمات متعددة األطراف اهليئات من جمموعة من البنوك املركزية و كواالملبور مقرًا هلا. وتتألف املؤسسة 

لغرض تطوير وإصدار أدوات مالية قصرية األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتيسري اإلدارة الفعالة للسيولة 
 دود للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية. عرب احل

هيئات من أعضاء من بنوك مركزية و  حالياً  املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولةتتألف عضوية جملس إدارة 
سلطات نقدية من اندونيسيا والكويت ولوكسمبورغ وماليزاي وموريشيوس ونيجرياي وقطر وتركيا واإلمارات العربية و 

  وهي مؤسسة متعددة األطراف.، املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاصاملتحدة، ابإلضافة إىل 

النقدية والتنظيمية املالية أو واهليئات متاحة لكل البنوك املركزية  املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولةإن عضوية 
املنظمات التمويل أو الصناعة والتجارة ابإلضافة إىل أنشطة على ختتص ابلرقابة الوزارات والوكاالت احلكومية اليت 

 .املتعددة األطراف

 سلسلة 90 الدولية إلدارة السيولةاملؤسسة اإلسالمية ، أصدرت 2013يف أغسطس اهتا إصدار بعد طرح ابكورة و 
 مليار دوالر 50تبلغ قيمتها حنو  من األدوات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للخدمات املالية اإلسالمية

  .أمريكي

 لالستفسارات اإلعالمية:

 إلدارة السيولة ؤسسة اإلسالمية الدوليةامل
  5000 2170 (3)60+هاتف: 
  5111 2170 (3)60+فاكس: 

 info@iilm.com بريد إلكرتوين: 
 http://www.iilm.com املوقع: 
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