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الموضوع:

سيناقش المنتدى إستراتيجيات السياسة النقدية المعتمدة من قبل 
مختلف البنوك المركزية شفي أعقاب األزمة المالية العالمية، ودور 

مؤسسات تمويل التنمية في تحسين فعالية قنوات التحويل النقدية.
ستتم دعوة عديد من البنوك المركزية ومؤسسات التمويل التنموي 

)باألخص مصارف التنمية( لمناقشة الوضع الراهن، واالستماع إلى مختلف 
التطبيقات، وفي النهاية التوصية بخارطة طريق حول المستقبل.

ملخص:

كان الهدف النهائي للبنوك المركزية في القرون الثالثة الماضية منذ 
تشكيلها دعم النمو االقتصادي المستدام من خالل السعي لتحقيق 
 كل هذه األهداف مرتبط 

ُ
استقرار األسعار واالستقرار المالي، وتحقيق

بالبيئات الثقافية واالقتصادية، والسياسية.
في العقود السابقة لألزمة االقتصادية والمالية 2007- 2009 تلك 

ْدَعى فترة »االعتدال العظيم« )فترة من الهدوء الواضح 
ُ
الفترة التي ت

النسبي واالستقرار االقتصادي( كانت السياسة في اقتصادات األسواق 
المتقدمة تعتمد على استقرار األسعار بقوة على المدى القصير نسبيا. 

وكان االعتقاد السائد هو أن االقتصاد بطبيعته ذاتيُّ االستقرار وأنه يبدي 
الكفاءة الالزمة في تخصيص الموارد الشحيحة، ولكن الهدوء في االقتصاد 

كان حاجبا أمام فقاعة االئتمان، ولما انفجرت الفقاعة اندلعت األزمة، 
فتصدت البنوك المركزية والحكومات لهذه األزمة بالرد السريع.

وقد لعبت البنوك المركزية إلى جانب الحكومات دورا إداريا رئيسيا 
خالل االستجابة لألزمة االقتصادية والمالية، وساهمت سياسات البنوك 

المركزية بمجموعها منذ اندالع األزمة بشكل حاسم في استعادة 
االستقرار المالي.

ال يزال المجتمع المصرفي المركزي في عام 2016 بعد تسع سنوات 
من اندالع األزمة يواجه العديد من الصعوبات والتحديات في الوقت 
الذي تبحث عن إستراتيجيات للخروج من المواقف السياسية الراهنة 
ويكافح آثارها المحتملة على المدى المتوسط. وقد تكون المنافع 

المرتبطة بالسياسات النقدية التقليدية وغير التقليدية على المدى 
القصير معلومة واضحة ، إال أنه ال يمكن التنبؤ بتكاليف عواقبها الغير 

المحمودة، وال يكشف عن حجم هذه التكاليف إال الوقت والتدابير 
السياسة المستقبلية. 

وفي ضوء األزمة واالستجابات السياسية الالحقة نشأت األسئلة 
المهمة حول ما يترتب على البنوك المركزية في الســنوات المقبلة من 

األدوار الحقيقية والواجبات وااللتزامات.  
ويسعى هذا المنتدى لمراجعة الدروس التي استخلصتها المصرفية 
المركزية حول فترة ما قبل األزمة، والبحث في االستجابات السياسية 

الالحقة، والمساهمة في عملية نظم تصور حول أدوار البنوك 
المركزية ومسؤولياتها، وكيفية تعزيزها وتعديلها. كما يسعى 

المنتدى أيضا إلى بحث دور مؤسسات التمويل اإلنمائي )DFI(، إن وجد، 
في تكامل عمل السياسات النقدية للبنوك المركزية مع المؤسسات 

المالية المعنية بالتنمية.

 منتدى دولي ينظمه منتدى  ADFIMI الدولي للتنمية
تحت رعاية : مصرف قطر المركزي

فندق ريتز كارلتون, الدوحة, قطر

25 - 26 أبريل 2016
 : الراعي البالتيني  : الرعاة الرئيسيين
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القاضيا واآلفاق والتحديات للمؤسسات التمويلية للتنمية الوطنية



اليوم األول : 25 أبريل 2016
الوقت الموضوع/المتحدثون/ المشرفون

08.30 – 09.00 التسجيل

09.00 – 09.10 MC كلمة االفتتاح من قبل

09.10 – 09.30 ) ADFIMI ( كلمة ترحيبية من قبل السيد محمد أمين أوزجان، رئيس

09.30 – 10.30 الكلمة االفتتاحية لمعالي السيد الشيخ عبد الله سعود آل ثاني, رئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي

10.30 – 11.00 فترة التعارف وإلتقاط الصور التذكارية

11.00 – 12.30 إعادة النظر في استراتيجيات السياسات النقدية: الماضي والمستقبل
في العقد الماضي أكدت البنوك المركزية في العديد من االقتصادات الناشئة والنامية على تعزيز التنمية االقتصادية 

والتحول الهيكلي، وعلى النظر إلى مدى أبعد من نتائج االستقرار في االقتصاد الكلي.
وِلى البنوك المركزية نتائج االستقرار المالي مزيدا من األهمية. في حين أن بعضا منها تبنت في أعقاب األزمة المالية 

ُ
وت

العالمية أشكاال عديدة من السياسات النقدية غير التقليدية، من أجل التعامل مع مشاكل الديون والركود واالنكماش. 
ومن المجاالت التي أصبحت البنوك المركزية فيها نشطة بشكل متزايد االندماُج المالي المتحسن. وتتفاوت األدوات 

المستخدمة من قبل البنوك المركزية لتشجيع الشمول المالي من بلد آلخر تفاوتا كبيرا. وقد أصبحت حماية المستهلك 
ومحو األمية المالية في عديد من البلدان  من المجاالت التي تهتم بها البنوك المركزية.

وتوفر بعض البنوك المركزية بيئة تنظيمية مواتية. كما أنه ازداد نسبة دعم البنوك المركزية للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة والتمويل الزراعي أيضا.

ومن المجاالت التي تنشط البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية فيها بشكل متزايد هي تخضير النظم المالية، 
حيث إن المخاطر البيئية –وباألخص المخاطر الناجمة عن تغير المناخ- تشكل خطرا نظاميا كبيرا لالقتصاد الحقيقي وبالتالي 

للقطاع المالي أيضا.
وعليه فإنه سيتم في الجلسة األولى تناول الجوانب العامة إلستراتيجيات السياسة النقدية التالية. 

• استعراض التطورات في السياسة النقدية - منظور تاريخي	
• األزمة المالية العالمية وتأثيرها على إستراتيجيات السياسة النقدية.	
• التحديات في مكافحة التضخم، مشاكل االستقرار المالي ومعالجتها، تحركات أسعار األصول في إطار مكافحة 	

التضخم.
• اللبنات األساسية للسياسات النقدية الفعالة	
• دور األسواق المالية فى البحث عن دعائم ومراسي بديلة للسياسة النقدية في اقتصاديات دول مجلس التعاون 	

الخليجي
• تفاعل السياسات المالية واألدوات التحوطية الكلية	
• نظام السياسة النقدية البديل - الخيارات وإيجابياتها وسلبياتها	

رئيس الجلسة: السيد اد فان ريت، كبير المستشارين، إدارة السياسة النقدية، البنك المركزي األوروبي
المتحدثون:

• دكتور احمد فاروق ايسان، عضو مجلس اإلدارة، لجنة السياسة النقدية، البنك المركزي التركي، »إدارة التدفقات 	
الرأسمالية القصيرة األجل فى المصارف المركزية: إطار السياسة النقدية غير التقليدية والمصارف المركزية 

الجديدة«.
• بروفيسور دكتور منصور ح. ابراهيم، عميد كلية الدراسات العليا، INCEIF، » السياسة النقدية و دورة األعمال 	

التجارية و اإلقراض المصرفي في النظام المصرفي المزدوج.«
• بروفيسور دكتور م. كبير حسن، أستاذ التمويل وهيبرنيا االقتصاد في قسم االقتصاد والتمويل، جامعة نيو اورليانز، 	

الواليات المتحدة األمريكية، »ردود فعل السياسة النقدية لألزمة المالية في عام 2008: دليل التسهيل الكمي في 
المملكة المتحدة.«

• السيد سوليكين م. جوهرو، مدير قسم االقتصاد والسياسة النقدية، بنك اندونيسيا »دور البنك المركزي في تعزيز 	
»ITF النمو المستدام: منظورات التنفيذ لمرونة

12.30 - 14.00 التواصل واستراحة غداء

14.00 - 15.30 ما هو دور تمويل التنمية في تحسين  قنوات تحويل النقود؟
إن البنك المركزي الذي يتمتع بصالحيات إنمائية أوسع يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

للبلد. ومع ذلك، فإن تعدد األهداف تجعل التحديات التي تواجهها البنوك المركزية أكثر بكثير، ألنه من المحتمل أن تنشأ 
توترات بين السياسات التي تعزز استقرار األسعار أو االستقرار المالي، وبين السياسات التي تعزز التنمية.

فكيف يمكن التصدي لهذه التحديات؟
• في هذه الجلسة سوف يعالج ما يلي.	
• كيف يمكن تطوير قنوات التحويل النقدية الحالية؟	
• هل يمكن أن تقوم بنوك التنمية ومؤسسات التمويل التنموي األخرى بدور تكميلي في السياسات النقدية؟	
• وهل يمكن مراجعتها مرة أخرى لتحقيق التغييرات الهيكلية التي تخدم السياسة النقدية؟	
• عادة تعريف مسؤوليات بنوك التنمية للمساعدة في تحقيق للبنوك المركزية ألهدافها في استقرار األسعار 	

واالستقرار المالي.
• تأثير انخفاض أسعار النفط على سياسات البنوك المركزية.	

SME رئيس الجلسة: السيد داتوك مهد رادزيف مهد يونس، المدير التنفيذي لبنك التنمية الماليزي
المتحدثون:

• دكتور ستيفن روبرت ايساباليجا، عضو مجلس اإلدارة، بنك التنمية أوغندا،»قنوات البث النقدية الحالية  وكيفية 	
تحسينها من وجهة نظر مصرفي التنمية.«

• السيد حسين المحضار، المدير العام, البنك اإلسالمي التعاوني الزراعي، اليمن، »قنوات البث النقدية الحالية في 	
اليمن وكيفية تحسينها.« 

• و، كبير االقتصاديين في بنك التنمية اإلسالمي، »دور البنك اإلسالمي للتنمية في مواجهة 	
ّ
الدكتور عبد اللطيف بيل

التحديات االقتصادية في البلدان األعضاء«
• بروفيسور أحمد ِكسيك، عضو مجلس اإلدارة، بنك التنمية التركي »تحسين سبل انتقال النقد للطاقة الخضراء«	

15.30-16.00 التواصل
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16.00 – 17.30 السياسات النقدية غير التقليدية: تجارب البلدان

وتهدف هذه الجلسة إلى المساهمة في المناقشات المصرفية المركزية الجديدة عن طريق تحليل تجارب البلدان 
المختلفة وخاصة بعد األزمة المالية العالمية. وسيكون تقاسم البلدان لتجاربهم مفيدة جدا في المساحات الجديدة التي 

لم تتحدد فيها خارطة الطريق بالنسبة للمصرفية المركزية  الجديدة. وستتم في هذه الجلسة المقارنة بين السياسات 
النقدية غير التقليدية وبين غيرها من اإلستراتيجيات بإيجابياتها وسلبياتها، وتناُول نقاط القوة والضعف في كل منها.

• إعادة النظر في المصرفية المركزية – خبرات الدول أثناء أو بعد األزمة المالية العالمية.	
• األدوار الجديدة للبنوك المركزية في استعادة االستقرار المالي واالقتصادي الكلي.	
• دمج سياسات الحذر الكلي في أدوات السياسة التقليدية للبنوك المركزية في البلدان الناشئة.	
• مخاوف/اهتمامات البنوك المركزية في األسواق الناشئة واستجاباتها السياسية حول االستقرار المالي. 	
• السياسات  النقدية غير التقليدية وأثرها على االستقرار المالي. مدى فعاليتها في إثبات النمو اإلجمالي.	
• العزوف عن السياسات النقدية غير التقليدية وتأثيرها على السوق المالي في اقتصادات األسواق الناشئة.	

رئيس الجلسة:
السيد حسن كيميا بوالت، الرئيس التنفيذي لشركة إش ليزيج تركي

المتحدثون:
• السيد مصطفى ديشلي، قسم االقتصاد العام، جامعة غنت، بلجيكا، »البنوك اإلسالمية، وإصالح التأمين على 	

الودائع، وانضباط السوق: أدلة من اإلطار الطبيعي.«
• السيد معظم فاروق، المحلل االقتصادي للبنك المركزي العماني، »السياسة النقدية فى اقتصاد صغير منفتح مع 	

اسعار الصرف المعومة حالة عمان«
• الدكتور نيكوالس ابرجيس، أستاذ االقتصاد، جامعة بيرايوس، اليونان، »مستقبل السياسة النقدية مع نهج التحوطية 	

الكلية المالئمة«.
• الدكتور محمد شعبان، جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة، »االقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم و 	

التمويل االسالمى. هل يحقق مصالح ؟ «

19.30 – 22.00 حفل العشاء
عنوان العشاء : » تطورات أسعار النفط والبنوك المركزية في المنطقة «

• البروفيسور فريدريك لودويج جوتز, جامعة جورج واشنطن, الواليات المتحدة األمريكية 	

اليوم الثاني : 26 أبريل 2016
9.30 - 11.00 رئيس الجلسة:

السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية القطري
الخطاب الرئيسي:

• البروفيسور طارق الله خان، جامعة حمد بن خليفه والمؤسسة القطرية.»العصر الجديد للتمويالت المختلط واالقتصاد 	
المدور« - ما هي أدوار البنوك المركزية؟ «

11.00 - 11.30 إستراحة وتواصل 

11.30 – 13.00 الجلسة العامة للمحافظين تحت عنوان: المصرفية المركزية الجديدة وتمويل التنمية
وسيسعى المنتدى إلى الحصول على أجوبة حول القضايا المصرفية المركزية التنموية بما في ذلك ما يلي:

• هل ينبغي أن تتبنى البنوك المركزية في البلدان النامية إستراتيجيات مختلفة من البنوك المركزية في البلدان 	
المتقدمة؟

• بما أنه لن يكون هناك »مقياس حل واحد يناسب الجميع«، فهل يمكننا تقديم توصيات مشروطة؟	
• هل هناك شروط لمؤسسات التمويل اإلسالمي، وهل هناك أدوار محتملة لمصارف التمويل اإلسالمي التنموية؟	
• هل يمكن أن يتكامل البنك المركزي – مع مؤسسات التمويل الوطني للتنمية لتحقيق المزيد من تنسيق سياسات 	

االقتصاد الكلي؟
• ماذا ينبغي أن تكون عالقة البنوك المركزية اإلنمائية التي تم تعريفها مؤخرا مع مؤسسات التمويل الوطني 	

اإلنمائية عموما وبنوِك التنمية على وجه الخصوص؟
• بما أن سياسات البنوك المركزية في البلدان النامية تتأثر بشكل رئيسي عن السياسات التي تتبناها البنوك المركزية 	

في الدول المتقدمة فما هي القيود ونطاق عمل المصرفية المركزية.

رئيس الجلسة، السيد كوازي شايرول حسن، المدير العام لشركة سعودية-بنغالديش الصناعية والشركة الزراعية 
.)SABINCO( .لإلستثمار المحدود

المتحدثون:
• السيد اد فان ريت، كبير المستشارين، إدارة السياسة النقدية، البنك المركزي األوروبي، »التحديات في  السياسة 	

النقدية للبنك المركزي األوروبي.«
• الدكتور مهمت باباجان، عضو لجنة مراجعة حسابات البنك المركزى لجمهورية تركيا, »الطرق الجديدة للبنوك 	

المركزية: السياسات النقدية غير التقليدية و سياسة النقد التجريبي«
• السيد داريل كينج، الخبير المالي الكبير فى شعبة العمليات المصرفية المركزية فى إدارة النقد وأسواق رأس 	

المال, وصندوق النقد الدولي، IMF »البنوك المركزية والتنمية: القضايا والتحديات والمخاطر«.
• السيد يوسف كندربيوجو، خبير إقتصادي، البنك الدولي، »الضعف المالي و ديناميكيات التصدير«	

13.00 – 14.00 التواصل واستراحة غداء.

14.00 – 17.30 برنامج النشاط االجتماعي ) إختياري ( : زيارة الي متحف الفنون االسالمية و سوق واقف.

محمد أمين أوزجان
ADFIMI رئيس

إدارة  مجلــس  رئيــس  حاليــا  هــو  أوزكان  أميــن  محمــد  الســيد 

البلــدان  فــي  التنميــة  لتمويــل  الوطنيــة  المؤسســات  رابطــة 

األعضــاء فــي البنــك اإلســالمي للتنميــة )ADFIMI( ونائــب رئيــس 

..)Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O( بنــك 

 Türkiye( ســابقا شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك

Halk Bankası A.Ş( )2010-2013(، وعضــو فــي مجلــس إدرارة 

)2003-2005(، وعضــو مجلــس   )Türkiye Halk Bankası A.Ş(

اإلشــراف علــى بنــك )Demir-Halk Bank )Nederlands(،  وعضــو 

 )Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ( إدارة  مجلــس 

.2010 – 2005

 بدأ الســيد أوزجان مســيرته كمســاعد مدقق حســابات  في عام 

 Albaraka( 1983. وعمــل فــي عــدة مناصــب إداريــة فــي  بنــك

  )Halkbank( قبــل أن ينضــم إلــى بنــك )Türk Katılım Bankası

فــي عــام 2003.

الســيد أوزجــان حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة 

أنقــرة كليــة العلــوم السياســية قســم االقتصــاد والماليــة.

معالي السيد الشيخ عبدالله سعود آل ثاني

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال

 
ً
محافظــا ثانــي  آل  ســعود  بــن  عبداللــه  الشــيخ  ســعادة  ُعّيــن 

لمصــرف قطــر المركــزي فــي مايــو 2006، بعــد أن بــدأ مســيرته 

ــى ســعادته منصــب نائــب 
ّ
المهنيــة فــي المصــرف عــام 1981. تول

مجلــس  تــرأس  ثــم  و2001،   1990 العاميــن  بيــن  مــا  المحافــظ 

يــه 
ّ
إدارة ديــوان المحاســبة بيــن العاميــن 2001 و2006، قبــل تول

منصبــه الحالــي.

 لمجلــس 
ً
ُعّيــن ســعادة الشــيخ عبداللــه بــن ســعود آل ثانــي رئيســا

إدارة هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال فــي مــارس 2012  وعّيــن 

 لمجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــي وقــت 
ً
رئيســا

الحــق مــن العــام 2012 . باإلضافــة إلــى ذلــك، يتولــى ســعادة 

الشــيخ عبداللــه بــن ســعود آل ثانــي رئاســة مجلــس إدارة لجنــة 

االســتقرار المالــي والرقابــة علــى المخاطــر. كمــا تــرأس مجلــس 

إدارة كل مــن الخدمــات الماليــة اإلســالمية )2013( ومؤسســة 

إدارة الســيولة اإلســالمية الدوليــة حتــى ديســمبر2013 ، وهــو 

 عضــو فــي هاتيــن المؤسســتين.
ً
حاليــا

وهــو يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك قطــر للتنميــة إلى 

 فــي مجلــس إدارة المجلــس األعلــى للشــؤون 
ً
جانــب كونــه عضــوا

االقتصادية واالســتثمار.

النقــدي  المجلــس  إدارة  مجلــس  رئاســة  ســعادته  ــى 
ّ
وتول

 فــي جهــاز قطــر 
ً
الخليجــي لعــام2014 ، إلــى جانــب كونــه عضــوا

لالســتثمار، ورئيــس مجلــس إدارة محافظــي الــوكاالت النقديــة 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ولجنــة المصــارف المركزيــة.



السيد آد فان ريت
 كبير المستشارين في مديرية السياسة النقدية في البنك المركزي األوروبي

 

هــو كبيــر المستشــارين فــي مديريــة السياســة النقديــة فــي البنك المركــزي األوروبــي )ECB( ، وأمين 

سلســلة أوراق البنــك المركــزي األوروبــي التــي تصــدر بيــن الحيــن واآلخر. 

درس االقتصــاد فــي جامعــة ايراســموس روتــردام، وبــدأ مســيرته مــع البنــك المركــزي الهولنــدي في 

عــام 1987. والتحــق بالمعهــد النقــدي األوروبــي فــي نهايــة عــام 1994، والبنــك المركــزي األوروبــي 

عنــد تأسيســها فــي منتصــف عــام 1998. 

وقــد شــغل العديــد مــن المناصــب اإلداريــة فــي البنــك المركــزي األوروبــي، ثــم أصبــح المســؤول عــن 

وحــدة موقــف السياســة النقديــة، وشــعبة دول االتحــاد األوروبــي، وشــعبة السياســات الماليــة.

 وقــد نشــر أعمــاال علــى التكامــل األوروبــي، والسياســة النقديــة والسياســة الماليــة واإلصالحــات الهيكليــة، والتنظيــم المالــي وتدفــق 

األموال.
 

الدكتور احمد فاروق آيسن
عضو مجلس إدارة البنك المركزي التركي 

ولد الدكتور أحمد فاروق آيسن في إزمير في عام 1977، 

حصل على الليسانس في االقتصاد من جامعة البوسفور )بوآزيتشي( في عام 1999.

 Maryland( فــي االقتصــاد مــن جامعــة )وحصــل علــى درجــة الماجســتير )2001(  والدكتــوراه )2005

)College Park

ثم أصبح أستاذا مشاركا في عام 2008.

 )CBRT( شــغل الدكتــور آيســان منصــب مستشــار فــي مختلــف المؤسســات مثــل البنــك الدولــي، والبنــك المركــزي لجمهوريــة تركيــا

وأكســفورد أناليتيــكا، وألقــى المحاضــرات فــي قســم االقتصــاد فــي جامعــة البوســفور منــذ عــام 2005.

الدكتــور آيســان هــو حاليــا نائــب مديــر مركــز االقتصــاد واالقتصــاد القياســي فــي جامعــة البوســفور، وهــو عضــو شــبكة مجموعــة الخبــراء 

المالييــن فــي الســالمة الماليــة التابعــة لـــ G-20 ، وهــو عضــو فــي المجلــس االستشــاري للعلــوم االجتماعيــة ومجموعــة أبحــاث العلــوم 

اإلنســانية )TÜBİTAK(، و خبيــر وطنــي فــي »العلــوم االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلنســانية« فــي إطــار البرنامــج اإلطــاري الســابع لالتحــاد 

األوروبي.

الدكتــور آيســان مــن مجــاالت تخصصــه: التمويــل الدولــي واالقتصــاد الكلــي، االقتصــاد السياســي، والخدمــات المصرفيــة والماليــة، 

واالقتصــاد القياســي، واإلدارة، والتنميــة، وهــو عضــو فــي مجلــس التحريــر والمجلــس االستشــاري للعديــد مــن المجــالت الدوليــة.

حصــل الدكتــور آيســان، الــذي لديــه العديــد مــن المقــاالت المنشــورة فــي المجــالت األكاديميــة، علــى جائــزة جمعيــة  جامعــة البوســفور 

للنشــر، ومؤسســة جوائــز ترويــج األكاديميــة بجامعــة البوســفور، وجائــزة ابــن خلــدون لألفضــل ورقــة علــى دراســات الشــرق األوســط 

طريــة التــي تمنحهــا الجمعيــة االقتصاديــة فــي الشــرق األوســط.
ُ

وشــمال إفريقيــا الق

والدكتــور آيســان عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك المركــزي للجمهوريــة التركيــة منــذ 3 نوفمبــر 2011، وعضــو فــي لجنــة السياســة النقديــة 

للبنــك المركــزي منــذ 21 نوفمبــر 2011.

قائمة رؤساء المجلس والمتحدثون، حسب الترتيب

ADFIMI عن
ADFIMI، رابطة المؤسسات الوطنية 

للتمويل والتنمية في دول أعضاء البنك 

اإلسالمي للتنمية. أنشئت في عام 1986، 

ADFIMI هو مؤسسة غير ربحية الدولي 

جمعية تخدم حوالي 50 عضوا في 15 

دولة ومقرها في اسطنبول. 

الهدف الرئيسي من ADFIMI هو إقامة 

الشبكات والتضامن بين أعضائها وبناء 

قدرات مؤسسات األعضاء فيها. في هذا 

السياق، ADFIMI تنظم الندوات / ورش 

عمل / مؤتمرات ألعضائها في مختلف 

المدن في منطقتها )مثل اسطنبول، 

كراتشي، كواال لمبور، عمان، القاهرة، 

واغادوغو، بيروت، سراييفو، بريشتينا، 

لومي، دمشق، الخرطوم، غيرني، إسالم 

آباد، الكويت مدينة، كمباال، دبي، تونس(. 

، دربت ADFIMI في 25 عاما من وجودها 

أكثر من 2500 من المديرين التنفيذيين و 

مدراء من مؤسسات تمويل التنمية.

ADFIMI تطمح إلى أن تكون

          »منتدى من أجل التنمية«.

IDB عن
البنك اإلسالمى للتنمية مؤسسة 

مالية دولية انشئت فى كانون االول/

ديسمبر 1973 وبدأت عملياتها فى 20 

تشرين االول/اكتوبر 1975.وكان الغرض 

من البنك تشجيع التنمية االقتصادية 

والتقدم االجتماعى فى الدول االعضاء 

والمجتمعات االسالمية, بصفة فردية 

وكذلك باالشتراك وفقا لمبادئ الشريعة 

االسالمية.

وظائف البنك الدولى هى المشاركة 

فى رأس المال السهمى ومنح القروض 

االنتاجية للمشاريع باالضافة الى تقديم 

المساعدة المالية الى البلدان االعضاء 

فى اشكال اخرى الغراض التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

البنك مخول قبول الودائع وتعبئة 

الموارد المالية من خالل وسائط متوافقة 

مع الشريعة.

وقــد تــم تصنيــف البنــك اإلســالمي للتنميــة 

أعلــى  التوالــي  علــى  العاشــر  للعــام 

موديــز،  وكالــة  قبــل  مــن   AAA تصنيــف 

كبــار  مــن  اثنيــن  مــن  غيرهــا  عــن  فضــال 

وكاالت التصنيــف الدوليــة، S & P وفيتــش 

ويشــغل حاليــا منصــب المؤسســة األعلــى 

تصنيفــا فــي العالــم اإلســالمي وواحــد مــن 

بنــوك التنميــة المتعــددة األطــراف األعلــى 

.
ً
تصنيفــا

عن مصرف قطر المركزي

حدد التشريعات القطرية أهداف مصرف 

قطر المركزي وعالقته بمؤسسات الدولة  

في إطار السياسة االقتصادية العامة 

للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم 

االقتصاد الوطني، إلى تحقيق ما يلي :

1. المحافظة على قيمة النقد، وتأمين 

االستقرار النقدي.

2. العمل كجهة تنظيمية ورقابية 

وإشرافية عليا لكافة الخدمات واألعمال 

واألسواق واألنشطة المالية التي يتم 

 
ً
تنفيذها في الدولة أو من خاللها، وفقا

ألفضل المعايير والممارسات الدولية.

3.إيجاد قطاع للخدمات واألعمال 

واألسواق واألنشطة المالية ، يستند 

إلى قواعد السوق ويتمتع باالستقرار 

والشفافية والتنافسية والحوكمة.

4. .تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز 

عالمي رائد للخدمات واألعمال واألسواق 

واألنشطة المالية.

5. ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات 

واألعمال واألسواق واألنشطة المالية 

، بما يواكب أهداف التطور االقتصادي، 

والتنمية الشاملة في الدولة.

مون وداعمو المؤسسات
ِّ
الُمَنظ



السيد داتوك مهد رادزيف مهد يونس

SME المدير التنفيذي لبنك التنمية الماليزي

رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة )ماليزيا(
عيــن داتــوك محمــد رادزيــف بــن محمــد يونــس عضــوا منتدبــا لبنــك المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
فــي 1 يوليــو 2010، وكان قــد تــم تعيينــه مؤخــرا فــي منصــب المديــر اإلداري لمجموعــة بنــك التنميــة 

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة )ماليزيــا( فــي 1 ينايــر 2014.
داتــوك محمــد رادزيــف يأتــي مــن خلفيــة إداريــة متنوعــة. قبــل أن يبــدأ حياتــه المهنيــة فــي األوســاط 
األكاديميــة محاضــرا، يقــوم بهــذه لفتــرة محــدودة فــي شــركة االستشــارات الدوليــة. مــن هنــا انضــم إلــى 
اإلدارة للمؤسســة، وتولــى بعــد ذلــك منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات محليــة مشــاركة 

فــي أنشــطة متنوعــة. وقــد قــاده روح المبــادرة أن يغامــر وينشــئ شــركته الخاصــة، لكنــه ســرعان مــا عــاد لخدمــة هــدف أســمى عندمــا 
دعــي لتولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركتين مــن شــركات صنــدوق الحــج، كجــزء مــن ممارســة تحويــل الشــركات، وقــد تحقــق ذلــك 
فــي غضــون 18 شــهرا مــن تاريــخ تعيينــه. وفــي وقــت الحــق عينتــه الحكومــة  فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للمعهــد القومــي للقلــب 

وشــبكة التنميــة المســتدامة. ســبتمبر 2003.

وفــي عــام 2006، تولــى مهــام منصــب المديــر اإلداري لمجموعــة تابعــة لـــ IJN ، بصفتــه العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لثــالث 
شــركات هــي: 

.Institut Jantung Negara Sdn. Bhd, IJN Capital Sdn Bhd and IJN College Sdn. Bhd 

داتــوك محمــد هــو أيضــا رئيــس ADFIM )اتحــاد مؤسســات تمويــل التنميــة فــي ماليزيــا(، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة ADFIMI )رابطــة 
المؤسســات الوطنيــة لتمويــل التنميــة فــي البلــدان األعضــاء فــي البنــك اإلســالمي للتنميــة(. وهــو أيضــا عضــو فــي رواد األعمــال 

 .)AIM( التابعــة لوكالــة االبتــكار الماليزيــة )ICDC( ولجنــة تنميــة رأس المــال الفكــري )Heche( الوطنــي لمجلــس التعليــم العالــي
أعطي داتوك محمد Radzif جائزة القيادة في عالم األعمال الماليزية للرعاية الصحية في عام 2009.

يعمــل حاليــا أســتاذا فــي المركــز الدولــي لدراســة التمويــل اإلســالمي )INCEIF(. حصــل علــى درجــة 
الدكتــوراه فــي االقتصــاد عــام 1996 مــن جامعــة واشــنطن فــي ســانت لويــس. مــن قبــل INCEIF، عمــل 
فــي الجامعــة اإلســالمية الماليزيــة الدوليــة وفــي جامعــة بوتــرا الماليزيــة. وتشــمل مجــاالت اهتمامــه 
النقديــة / االقتصــاد الكلــي، والتنميــة االقتصاديــة، وتحليــل األســواق الماليــة، والخدمــات المصرفيــة 
اإلســالمية والتمويــل، واالقتصــاد القياســي التطبيقــي. يتركــز بحثــه األخيــر حــول اآلثــار االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للمؤسســات وأداء الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية. وقــد نشــرت فــي مختلــف المجــالت 
الدوليــة بمــا فــي ذلــك مجلــة للدراســات المصرفيــة والماليــة، مجلــة التنبــؤ، أمريــكا الشــمالية مجلــة 
االقتصــاد والماليــة، مجلــة االقتصــاد التطبيقــي، سياســة الطاقة، مجلة االقتصاد اآلســيوي، االقتصادات 

الناميــة، مجلــة إقتصــاد آســيا والمحيــط الهــادئ، و االســتعراض االقتصــادي العالمــي.
وهــو يعمــل ايضــا كضيــف محــرر فــى المجلــة الماليــة Pacific-Basin للقضايــا الخاصــة فــى التمويــل االســالمى مــن 2014 حتــى الوقــت 

الحاضــر.
طــوال حياتــه االكاديميــة أجــرى التدريــب علــى االقتصــاد القياســي التطبيقــي فــي االقتصــاد القياســي األساســي، السالســل الزمنيــة 
فــى االقتصــاد القياســي ونمذجــة لوحــة البيانــات للمؤسســات المختلفــة - البنــك اإلســالمي للتنميــة )IDB(، بنــك نيجــارا ماليزيــا )البنــك 
المركــزي الماليــزي(، جامعــة إليرالغــا )UNAIR(، الجامعــة اإلســالمية العالميــة بماليزيــا )IIUM(، جامعــة بوتــرا الماليزيــة )UPM(، جامعــة 

ماليزيــا ســاراواك )UNIMAS( وغيرهــا.

بروفيسور منصور إبراهيم
 

INCEIF ،عميد كلية الدراسات العليا

األســتاذ الدكتــور محمــد كبيــر حســان أســتاذ الماليــة فــي وزارة االقتصــاد والماليــة فــي جامعــة نيــو 
أورليانــز. وهــو يــرأس كرســيين موقوفيــن: فــي جامعــة نيــو أورليانــز: كرســي )Hibernia( االقتصــاد 

والتمويــل و )Bank One( عــن األعمــال.
حصــل كبيــر علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والرياضيــات مــن كليــة غوســتافوس أدولفــوس، 
مينيســوتا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والماجســتير فــي االقتصــاد، والدكتــوراه فــي العلــوم الماليــة، 

علــى التوالــي، مــن جامعــة نبراســكا لنكولــن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
كبيــر هــو اقتصــادي مالــي مــع الخبــرات االستشــارية والبحــوث والتدريــس فــي تمويــل التنميــة، وأســواق 
النقــدي  المــال والتمويــل اإلســالمي، وتمويــل المؤسســات واالســتثمارات واالقتصــاد  المــال ورأس 

واالقتصــاد الكلــي والتجــارة الدوليــة والتمويــل.
 كمــا قــدم كبيــر استشــارات للبنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك األفريقــي للتنمية، منظمة الشــفافية الدوليــة - بنغالديش  

)TIB(، والبنــك اإلســالمي للتنميــة، وحكومــة تركيــا والعديد مــن المنظمات الخاصة.

الكبيــر لديــه 177 ورقــة نشــرت فــي أكثــر مــن عشــر مجــالت أكاديميــة محكمــة. )45 فــي ISI، 181 فــي SCOPUS، و138 فــي ABDC  و79 و 
)ABS

 وِســِجله فــي النشــر يضعــه ضمــن أفضــل 5.6٪ مــن جميــع المؤلفيــن الذيــن نشــروا فــي 26 المجــالت الماليــة الرائــدة. وهــو مــن بيــن 
 .RePEC/IDEAS أعلــى 5٪ مــن الكتــاب مــن حيــث عــدد الصفحــات المنشــورة وفقــا لـــ

الكبير هو من بين الثالثة األوائل الذين قدموا عروضا في االجتماعات السنوية إلدارة المالية خالل 2013-1990.
  وقد فاز كبير بـ  25 جائزة ألفضل ورقة من عروض المؤتمرات األكاديمية.

وقد أشرف الكبير على 45 أطروحات الدكتوراه في جامعة نيو أورليانز، وعمل  مناقشا خارجيا لـ 22 أطروحات. 
وحصل على العديد من جوائز التدريس للتدريس المتميز من جامعة نيو أورليانز وخارج المنظمات األكاديمية.

كبيــر هــو محــرر لســتة مجــالت دوليــة، وحــرر أيضــا تســعة كتــب ونشــر. وأحــدث مؤلفاتــه كتــاب دليــل للبحــوث التطبيقيــة علــى اإلســالم 
والحيــاة االقتصاديــة، ومــن المقــرر أن ينشــر فــي ربيــع عــام 2016 مــن قبــل شــركة إدوارد إلغــر )Edward Elgar( للنشــر.

هــو كثيــر األســفار والتنقــل، يعطــي محاضــرات وورش عمــل فــي الواليــات المتحــدة وخارجهــا، وقــدم أكثــر مــن 306 ورقــة بحثيــة فــي 
المؤتمــرات المهنيــة، وتســلم دعــوة لـــ 129 ورقــات بحثية/حلقــات دراســية وشــارك بهــا. 

كما قام بالريادة األكاديمية في مختلف المؤسسات األكاديمية المهنية.
وقد تم مؤخرا منح البروفيسور حسن جائزة البنك اإلسالمي في االقتصاد اإلسالمي.

البروفيسور الدكتور محمد كبير حسن

أستاذ المالية وهيبرنيا االقتصاد، وزارة االقتصاد والمالية، جامعة نيو أورليانز، الواليات 
المتحدة األمريكية

هو مدير ورئيس مجموعة السياسة النقدية بقسم السياسة االقتصادية والنقدية في بنك 
اندونيسيا )BI(. وهو أيضا يمثل بنك اندونيسيا )BI( في المجموعة االستشارية للبنوك المركزية في 

 .)MMPM(  إلدارة سياسة االقتصاد الكلي والنقدي )SEACEN( جنوب شرق آسيا
أعماله األخيرة تركزت على التحول في االقتصاد الكلي وقضايا سياسات المصرفية المركزية، مثل 

الروابط بين االستقرار النقدي والمالي وبين تصميم جديد إلطار للسياسة النقدية تحت استهداف 
التضخم المرن.

ومن بين مؤلفاته األخيرة ما يلي:
- »دور البنك المركزي في تعزيز النمو المستدام: وجهات نظر حول تنفيذ مرن لـ«إطار استهداف 

التضخم« )ITF( في إندونيسيا«، The Afro-Eurasian Studies، ربيع 2015؛
- »نظام السياسة النقدية في إندونيسيا« )المؤلفة المشاركة: Miranda S. Goeltom(، في: 

 ،)Macro-Financial Linkages in the Pacific Region(
تحرير: Akira Kohsaka، نشر: Routledge-London، يناير 2015.

- »الروابط بين النقد واالستقرار المالي: وجهات نظر حول السياسات ودراسة حالة«، SEACEN وبنك اندونيسيا، يونيو 2014. 
- »النمو االقتصادي المستدام: التحديات واستراتيجية السياسات« في تشخيص النمو: إستراتيجية النمو لدعم اإلصالح الهيكلي 

في اندونيسيا، تحرير:
 Juda Agung, Edimon Ginting, Solikin M. Juhro, and Yoga Affandi.، بنك اندونيسيا ومصرف التنمية اآلسيوي )ADB(، مارس 

.2016
 وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد مع مرتبة الشرف العليا من جامعة إندونيسيا، ودرجة الماجستير في االقتصاد من 
جامعة ميريالند، كولج بارك-الواليات المتحدة األمريكية، ودرجة الماجستير في االقتصاد التطبيقي من جامعة ميشيغان في آن 

أربور - الواليات المتحدة األمريكية.

الدكتور سوليكين جوهرو
رئيس مجموعة السياسة النقدية بقسم السياسة االقتصادية والنقدية في بنك 

)BI( اندونيسيا



روبــرت هــو محلــل السياســات، متخصــص فــي الماليــة وإدارة المشــاريع. ركــز بعــد مرحلــة الدراســة علــى 
 USAID،( التــدرب والخبــرة المهنيــة الواســعة فــي مهــارات إدارة المالية وإدارة مشــاريع الجهات المانحة
البنــك  اآلســيوي،  التنميــة  وبنــك  األوروبــي  واالتحــاد  كورديــد  األســترالية  المعونــة   ،DANIDA، SIDA
الدولــي، ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة(، ومتخصــص المحاســبة الحكوميــة فــي مجــاالت: إعــداد 
الميزانيــة، وتقييــم االســتثمارات الماليــة، التدقيــق المالــي والمحاســبة ومحاســبة العقــود وإدارتهــا، 
وإدارة الخزينــة، إدارة االئتمــان، وإدارة المشــاريع وتقييمهــا، كتابــة الدليــل المالــي، وتحليــل السياســات. 
        قــد قــدم روبــرت فــي األحــد عشــر عامــا الماضيــة االستشــارة لجهــات حكوميــة ومؤسســات أهليــة 

فــي المجــاالت التاليــة: إدارة التغييــر، إدارة المشــاريع، إدارة الماليــة، وتحليــل السياســات، وكان نائــَب مديــر الجامعــة فــي جامعــة فكتوريا 
فــي أوغنــدا، وكان أســتاذا فــي العديــد مــن المؤسســات بمــا فــي ذلــك جامعــة ماكيريــري كمبــاال)MUK( ،  جامعــة ماكيريــري كليــة إدارة 
   )ESAMI(ســنوات، وعمــل فــي معهــد اإلدارة الجنوبيــة والشــرقية )(  حيــث حاضــر فــي كليــة اإلدارة لمــدة ثمانــي )8MUBS( األعمــال
فــي تســيير تحليــل السياســات وإدارة المشــاريع، إدارة التغييــر، إدارة اإلســتراتيجية، واإلبــداع واالبتــكار، وريــادة األعمــال، والســلوك 

المؤسســاتي، واإلدارة الماليــة، إدارة األعمــال، إدارة المــوارد البشــرية، واإلدارة العامــة.
روبــرت لديــه دكتــوراه فــي تخصــص فــي السياســة العامــة )التنميــة الدوليــة والمســتقبل المســتدام( مــن مدرســة نيلســون مانديــال 
للسياســات العامــة والشــؤون الحضريــة، فــي جامعــة )Southern( فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وهــو عضــو فــي معهــد إدارة 

)PMI( المشــاريع. 
روبــرت هــو عضــو مجلــس إدارة العديــد مــن المؤسســات بمــا فــي ذلــك: شــركة توليــد الكهربــاء أوغنــدا المحــدودة )UEGCL( حيــث هــو 
رئيــس مجلــس اإلدارة، مديــر ورئيــس لجنــة االئتمــان فــي بنــك أوغنــدا للتنميــة المحــدودة  )UDBL(، عضــو فــي مجلــس جامعــة فيكتوريــا. 
تحليــل  المشــاريع،  المشــاريع، وإدارة  العــام والخــاص، وتطويــر  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  فــي  لروبــرت: هــي  المهــارات األساســية 
السياســات، وتحليــل األعمــال؛ تحليــل العمليــات التجاريــة، والتصميــم، وإعــادة تصميــم؛ األعمــال وتنميــة إســتراتيجية األعمــال اإللكترونيــة؛ 
دراســة جــدوى المشــروع؛ تغييــر المنظمــة؛ وإدارة المشــاريع والتغييــر. لديــه خبــرة كبيــرة فــي مســاعدة الشــركات واألفــراد علــى تحســين 

أداء أعمالهــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا وأفريقيــا.

.B.COM، UDBS ،ستيفن روبرت إزابليجا دكتوراه، وماجستير في إدارة األعمال

عضو في مجلس إدارة بنك التنمية أوغندا المحدودة

 السيد حسين المحضار

 المدير العام, البنك اإلسالمي التعاوني الزراعي، اليمن
اإلســالمي(  كاك  )بنــك   )CAC( والزراعــي  التعاونــي  التســليف  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  كان   2014 منــذ 
-اليمــن. وكان قــد شــغل ســابقا منصــب مديــر االلتــزام لـــ«كاك بنــك« )CAC Bank(، بنــك اليمــن والكويــت 
)YKB(، كريــدت  أجريكــول )CREDIT AGRICOLE(-اليمــن، وكذلــك مديــر فــرع بنــك كريــدت أجريكول-اليمــن.  
وتشــمل مؤهالتــه: الدبلــوم العالــي فــي األعمــال المصرفيــة واإلدارة مــن األكاديميــة العربيــة وجامعــة 
العلــوم والتكنولوجيــا، صنعــاء، ماجســتير فــي إدارة األعمــال الممنوح –باالشــتراك- من جامعة ماســتريخت 
بالتعــاون مــع جامعــة صنعــاء وكذلــك علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال المصرفيــة والخدمــات 

المصرفيــة اإلســالمية مــن األكاديميــة العربيــة وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، صنعــاء.
شــر مقــاالت حــول مكافحــة غســيل األمــوال - مكافحــة تمويــل اإلرهــاب فــي البنــوك اليمنيــة، إدارة الجــودة فــي الخدمــات 

َ
وقــد ن

المصرفيــة، المخاطــر التشــغيلية، ومــدى توافــق المصــارف اإلســالمية مــع الرقابــة الشــرعية، وتوافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة لمكافحــة 
غســل األمــوال.

البروفيسور الدكتور أحمد ِكسيك

عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة التعويضات

ولــد الدكتــور أحمــد كســيك فــي كارابينار-قونيــة فــي عــام 1965، وتخــرج مــن كليــة العلوم السياســية، 
قســم االقتصــاد فــي جامعــة أنقــرة في عــام 1986.

حصل على درجة الماجستير من جامعة إلينوي الغربية في الواليات المتحدة األمريكية،
 قدم الدكتوراه في كلية االقتصاد، قسم المالية العامة في جامعة اسطنبول.

 شــغل منصــب أســتاذ مســاعد فــي مجــال التمويــل، فــي لجنــة التنســيق بيــن الجامعــات، وحصــل علــى 
األســتاذية فــي مجــال نظريــة الماليــة فــي جامعــة يلــدرم بايزيــد، كليــة العلــوم السياســية، قســم 

العلــوم الماليــة فــي 22 مــارس 2013.
بدأ حياته المهنية في عام  1987 كمراقب الميزانية في المديرية العامة للميزانية والرقابة المالية التابعة لوزارة المالية.

شــغل الســيد كســيك منصــب رئيــس القســم  مــن  1997-2002 ومســاعد المديــر العــام 2002-2006 فــي نفــس الوحــدة، ورئيســا لدائــرة 
التنميــة االســتراتيجية فــي وزارة الماليــة بيــن عامــي 2006 و 2013.

وال يــزال الســيد كســيك نائــب المديــر العــام إلدارة الخدمــات اإلداريــة فــي وزارة التنميــة منــذ 2 نوفمبــر 2012. كمــا ال يــزال عضــو مجلــس 
اإلدارة فــي البنــك منــذ 15 مايــو 2012.

.

و 
ّ
الدكتور عبد اللطيف ِبل

كبير اإلقتصاديين، البنك اإلسالمي للتنمية
هــو نيجيــري حاصــل علــى الماجســتير والدكتــوراه فــي اإلحصــاء التطبيقــي مــن جامعــة أكســفورد )بريطانيــا(. وكان 

المســتفيد مــن منحــة رودس )Rhodes( المرموقــة، والتــي مكنتــه مــن اســتكمال دراســته فــي جامعــة أكســفورد.

 International :وقــد نشــر الدكتــور بيلــو علــى نطــاق واســع فــي  المجــالت الدوليــة الرائــدة بمــا فــي ذلــك مجلــة

 Research Journal of Finance and Economics,  The Statistician ,Computational Statistics and Data

 Analysis, Statistics in Medicine, Biometrical Journal,  Communications in Statistics: Theory and Method,

Journal of Statistical Computation and Simulation, Australian Journal of Statistics

كما ساهم في عدد من ورقات وجيزة في نشرات ومجالت في أنحاء العالم.

فــي أواخــر الثمانينــات وأوائــل التســعينات عمــل الدكتــور بيلــو كمحاضــر فــي الجامعــة االتحاديــة للتكنولوجيــا، فــي Akure، نيجيريــا )1987-1988(. وفــي 

عامــي )1992-1994(  عمــل مــع مجموعــة الخوارزميــات العدديــة )NAG، المملكــة المتحــدة( كخبيــر فــي الحوســبة اإلحصائيــة. 

وفــي أغســطس 1994 انضــم الــى البرنامــج المهنــي الشــبابي للبنــك اإلســالمي للتنميــة )IDB(، وعمــل لمــدة 20 عامــا فــي قســم البحــوث االقتصاديــة 

والسياســات، وكتــب األبحــاث االقتصاديــة وأوراق السياســات علــى القضايــا التنمويــة المختلفــة للبنــك واإلدارة، وكان رائــدا فــي عــدد مــن المبــادرات 

 .Current Information Notes و  Weekly Economic Brief :بمــا فــي ذلــك مبــادرة

وكان المؤلــف الرئيســي إلحــدى األعــداد الخاصــة للبنــك اإلســالمي للتنميــة الصــادرة ســنة 2011 بعنــوان: »التحــدي المتمثــل فــي تحقيــق األهــداف 

اإلنمائيــة لأللفيــة فــي البلــدان األعضــاء فــي عالــم مــا بعــد األزمــة« )متوفــر علــى موقــع البنــك اإلســالمي للتنميــة(.

عمــل الدكتــور بيلــو بوصفــه رئيــس الخبــراء االقتصادييــن بالوكالــة بالبنــك اإلســالمي للتنميــة تحــت رئاســة الدكتــور إفضــال علــي )كبيــر االقتصادييــن 

الســابق فــي البنــك(، والمديــر الســابق لدائــرة البحــوث االقتصاديــة والسياســات. وهــو حاليــا فــي مكتــب رئيــس الخبــراء االقتصادييــن كإحصائــي رئيســي.

السيد حسن كيميا بوالت

المدير التنفيذي لشركة إش ليزينج تركي

ولد السيد بوالت في عام 1966، وتخرج من جامعة أنقرة، كلية العلوم السياسية، قسم العالقات 
الدولية. بدأ حياته المهنية كمساعد مفتش في البنك في عام 1988. وبعد أن خدم في العديد من 
التجارية 2003-2007، ومدير  القروض  إقليمي لقسم  السيد بوالت كمدير  الفروع كمدير فرع، عمل 

قسم توزيع االئتمان التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البنك 2013-2007.

تم تعيين السيد بوالت مديرا عاما وعضو مجلس اإلدارة في )İş Leasing( مارس 2013.
كمــا كان يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي )Efes Varlık Yönetim A.Ş( منــذ أبريــل 2013، وفــي 

رابطــة المؤسســات الماليــة فــي تركيــا منــذ عــام 2015.



الدكتور مصطفى ديشلي 
قسم االقتصاد العام، جامعة غنت، بلجيكا

مصطفــى ديشــلي هــو زميــل أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه فــي جامعــة غنــت منــذ عــام 2013. وحصــل 
علــى الشــهادة الجامعيــة فــي االقتصــاد )2002(، والماجســتير فــي االقتصــاد )2003(، والماجســتير 

فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة )2004(، وشــهادة الدكتــوراه )2013( مــن جامعــة غنــت. 
االهتمامــات البحثيــة للدكتــور ديشــلي هــي فــي مجــاالت الخدمــات المصرفيــة والتمويــل المؤسســي 
والتمويــل الســلوكي، والتمويــل اإلســالمي. وقــد نشــرت أعمالــه فــي عــدد مــن المجــالت المحكمــة 
 Journal of( بحــوث الخدمــات الماليــة، ومجلــة )Financial Services Research( بمــا فــي ذلــك مجلــة
Financial Stability( مجلــة االســتقرار المالــي، ومجلــة )Economic Modelling,)النمذجــة االقتصاديــة( ، 

ومجلــة )Emerging Markets Finance & Trade.( )األســواق الناشــئة الماليــة والتجاريــة(.

م فاروق
ّ
الدكتور ُمَعظ

المحلل االقتصادي للبنك المركزي العماني

 الدكتور معظم فاروق هو خبير اقتصادي المالية، بحكم دراسته واختصاصي في القطاع المالي
بحكم مهنته.

حصــل علــى درجــة الماجســتير والدكتــوراه )الماليــة( مــن جامعــة تيلبــورغ، هولنــدا، ماجســتير )الماليــة( 
مــن جامعــة فريجــي، أمســتردام، و)BBA( )مــع مرتبــة الشــرف( وحصــل علــى الماجســتير والليســانس 
ــا فــي البنــك المركــزي  فــي إدارة األعمــال مــن معهــد إدارة األعمــال IBA، كراتشــي. إنــه يعمــل حالي

العمانــي، قســم االســتقرار المالــي، ككبيــر المحلليــن. 
وقــد شــغل فــي وقــت ســابق منصــب نائــب مديــر شــعبة تقييــم القطــاع المالــي فــي بنــك دولــة 

باكســتان، وقــد تولــى مهــام قصيــرة فــي صنــدوق النقــد الدولــي وفــي األوســاط األكاديميــة.
وقد نشر الدكتور فاروق في مجالت محكمة.

وخبرته المهنية يرتكز على التمويل اإلسالمي، التنظيم المصرفي، واإلشراف المالي الكلي والجزئي.

البروفيسور نيكوالس إِبرجيس

استاذ قسم الدراسات المصرفية واإلدارة المالية، جامعة بيرايوس، اليونان

حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة فوردهــام، نيويــورك، فــي عــام 1992، ودرجــة 
الماجســتير مــن جامعــة أثينــا االقتصاديــة فــي عــام 1986، و علــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة 

أثينــا فــي عــام 1984. وهــو حاليــا أســتاذ للتمويــل الكلــي فــي جامعــة بيرايــوس، اليونــان. 
اهتماماته البحثية: االقتصاد الكلي، اقتصاديات الطاقة، األسواق المالية المحلية والدولية.

لديــه أكثــر مــن 230 منشــورا فــي مجــالت دوليــة، فــي حيــن أنــه يعتبــر مــن بيــن أعلــى 20 باحثــا فــي 
قضايــا الطاقــة والبيئــة.

 Journal of Money, Credit and Banking(، )Journal of( عمــل كَحكــم لمجــالت عالميــة، مثــل: مجلــة
 Macroeconomics(، )Atlantic Economic Journal( ، )International Economic Review( )Energy Economics(، )Energy Policy(،

 .))Journal of Sustainable Energy( ، )Journal of Ecological Economics( ، )Journal of Banking and Finance
هــو ورئيــس تحريــر مجلــة )International Journal of Financial Studies(، وعضــو هيئــة التحريــر فــي مختلــف المجــالت، بمــا فيهــا:  مجلــة 

.)Energy Economics( :ومجلة ،)International Advances of Economic Research(

 الدكتور محمد شعبان

عضو في معهد CFA، جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة

الدكتــور شــعبان حاليــا محاضــرا فــي التمويــل بكليــة اإلدارة جامعــة شــيفيلد. انضــم إلــى شــيفيلد مــن 
كليــة اإلدارة جامعــة ليســتر حيــث كان يعمــل بهــا كزميــل زائــر فخــري. 

 ،)IFABS( محمــد هــو المؤســس المشــارك ونائــب رئيــس جمعيــة العلــوم الماليــة والمصرفيــة الدوليــة
والمؤســس المشــارك لشــبكة  الكفــاءة واإلنتاجيــة بالمملكــة المتحــدة )UKEPAN(.  يشــغل حاليــا منصب 

منســق الفريــق عمــل األوروبــي علــى الكفــاءة فــي تحليــل اإلنتاجيــة. 
مجــاالت البحــث الرئيســية لــه هــي: المصرفيــة الدوليــة؛ تمويــل المؤسســات وإدراتهــا. وعلــى وجــه 
الخصــوص، البحــث علــى كفــاءة البنــوك وأدائهــا وتنظيمهــا والرقابــة فــي القطــاع المصرفــي، وعمليــات 

الدمــج واالســتحواذ، وهيــكل رأس المــال، وتحليــل المخاطــر فــي الســوق. 
وقد نشر محمد عددا كبيرا من البحوث في هذه المجاالت. كما قام بمهمة محرر زائر في عددين خاصين في مجلة

.).Journal of Corporate Finance( ومجلة )Journal of Banking and Finance( 
وقــد استشــير محمــد كخبيــر دولــي مــن ِقبــل )مجلــس ديــوان الرقابــة الماليــة  BPK( اإلندونيســي فــي تقييــم أداء قطــاع المصرفــي 
والخدمــي. وقــد أشــرف علــى ســبعة مــن طــالب الدكتــوراه إلــى االنتهــاء بنجــاح. عمــل محمــد ســابقا فــي العديــد مــن المناصــب اإلداريــة 

فــي الشــركات اإلقليميــة العليــا فــي مصــر قبــل أن ينضــم إلــى األوســاط األكاديميــة.

البروفيسور فريدريك لودويج جوتز

جامعة جورج واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية

هو أستاذ االقتصاد والمدير المشارك لبرنامج بحوث التنبؤ في جامعة جورج واشنطن.
لقــد كان زميــل أبحــاث كبيــر فــي مركــز بحــوث الملــك عبــد اللــه لقطــاع البتــرول. وكان مســؤوال عــن بنــاء 
نمــاذج اقتصــاد الطاقــة القياســي الكلــي ألغــراض تطويــر السياســات فــي قطــاع البتــرول. ويركــز بحثــه 
علــى نمــاذج االقتصــاد الكلــي نمــاذج االقتصــاد القياســي للطاقــة. انــه يســاهم فــي توقعــات االقتصــاد 
الكلــي الفصليــة للبنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي فيالدلفيــا، وفــي مســح المتنبئيــن االحترافييــن 
 Professional Forecasters and the Economic Survey( الدوليــة  االقتصاديــة  الحالــة  ودراســة 

للبحــوث االقتصاديــة.  )CES/Ifo( International()ESI( بواســطة  معهــد 
وقــد شــغل منصــب مستشــار وخبيــر فنــي إلدارة معلومــات الطاقــة، لــدى: صنــدوق النقــد الدولــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وأوزبكســتان، وجمعيــة الغــاز األمريكيــة، ونيــو انغالنــد مجمــع الطاقــة، والمســتهلكين للطاقــة، ووزارة شــؤون الرئاســة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ووزارة الماليــة والشــؤون االقتصاديــة بربــادوس، ومعهــد دراســات الطاقــة فــي ســنغافورة، ومكاتــب 

البــراءات األوروبــي، والشــركات الخاصــة األخــرى والهيئــات الحكوميــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد كان باحثــا فــي صنــدوق النقــد الدولــي، وشــمل هــذا العمــل كتابــة تقاريــر بحثيــة، ووضــع النمــاذج االقتصاديــة 
ــؤ النمــاذج وتوفيــر الدعــم التقنــي، وعقــد ورش عمــل فنيــة ودورات تدريبيــة. وقــد بنــى نمــاذج تنبــؤ االقتصــاد القياســي الكلــي  وتنب
 ،)STEO(  لبربــادوس، وأذربيجــان، واإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد شــمل ذلــك العمــل علــى توقعــات األثــر البيئــي قصيــرة األجــل للطاقــة

.)IEO( وتوقعــات الطاقــة العالميــة ، ))AEO and NEMS(( )توقعــات الطاقــة الســنوي  )التوقعــات البيئيــة واإلدارة البيئيــة
وهو من كبار الباحثين في الجمعية األمريكية القتصاديات الطاقة. وكان محررأ مشاركا للمجلة الدولية لـ«اقتصاديات الطاقة«، 

»والمجلــة الدوليــة للتنبــؤ«. وكان ســابقا أســتاذا زائــرا فــي الجامعــة النرويجيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، وهــو أســتاذ مســاعد زائــر فــي 
كليــة أوبرليــن، وعمــل فــي مؤسســة »مــوارد مــن أجــل المســتقبل«.

حصــل )Fred Joutz( علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة ميريالنــد، والماجســتير مــن جامعــة كولومبيــا البريطانيــة، والدكتــوراه مــن 
جامعــة واشــنطن.



السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة 
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية

يشــغل الســيد عبدالعزيــز بــن ناصــر آل خليفــة منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك قطــر للتنميــة المؤسســة 
التنمويــة الرائــدة فــي دولــة قطــر لتطويــر وتمويــل القطــاع الخــاص وزيــادة مســاهمتة فــي الناتــج 

القومــي. 
التنفيــذي  المديــر  كان  حيــث  البنــك  فــي  القياديــة  المناصــب  مــن  العديــد  عبدالعزيــز  الســيد  شــغل 
لألســتراتيجيات وتطويــر األعمــال لمــدة ثــالث ســنوات وفــي ذات الوقــت نائبــا للرئيــس فــي معظــم 

 الجان البنك وممثال للبنك في اللجان الخارجية.
 عمــل أيضــا فــي شــركة )قطــر شــل(ً  كمديــرا لتطويــر األعمــال لمــدة تقــارب ثــالث ســنوات, وقــد ســبق ذلــك 
عملــه فــي المؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء والمــاء )كهرمــاء( لمــدة 6 ســنوات ونصــف شــغل فيهــا 
العديــد مــن المناصــب الفنيــة واإلداريــة. ويحمــل الســيد عبدالعزيــز بــن ناصــر آل خليفــة شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

قطــر، وشــهادة البكالوريــوس في الهندســة 
 الكهربائيــة مــن جامعــة كاليفورنيــا، باإلضافــة إلــى الكثيــر مــن الشــهادات يحمــل الســيد/عبدالعزيز خبــره واســعه فــي قطــاع المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة والقطــاع الخــاص وريــادة األعمــال ولعــب دورا ً هامــا ً وقياديــا فــي إطــالق العديــد مــن المبــادرات، مثــل برنامــج 
»الضميــن« لضمــان القــروض  الصغيــرة والمتوســطة، وإنشــاء وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر«، التخصصيــة مــن جامعــات هارفــارد 

وأنســياد وإطــالق برنامــج قــروض اإلســكان للمواطنيــن القطرييــن. 
ــر، رئيــس مجلــس إدارة حاضنــة قطــر لألعمــال QBIC، رئيــس مجلــس  ــالن قطـ  الســيد عبدالعزيــز آل خليفة:رئيــس مجلــس إدارة شــركة إعـ
إدارة مركــز »بدايــة« لريــادة األعمــال والتطويــر المهنــي، عضــو مجلــس إدارة مؤسســة )صلتك(،عضــو مجلــس إدارة واحــة العلــوم 

والتكنولوجيــا.

السيد كوازي شايرول حسن

لالستثمارات  الزراعية  والشركة  الصناعية  سعودية-بنغالديش  المنتدب،  العضو 
المحدودة

هــو إداري محتــرف مــن بنغالديــش، قــدم الخدمــة الفعليــة علــى مــدى أكثــر مــن ثمانيــة وثالثيــن عاما في 
 Fisons :مختلــف القطاعــات والشــركات المحليــة الرائــدة والشــركات متعــددة الجنســيات الشــهيرة، مثــل
 )U.K( Limited, American Express Bank, Grameen Telecom, Golfrate )Angola( Lda,
Eastern Bank Limited, ONE Bank Limited و SABINCO )وهــي مؤسســة ماليــة غيــر مصرفيــة، 

مشــروع مشــترك تملكهــا بالتســاوي حكومتــا: المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة بنغالديــش الشــعبية(.
وهــو يشــغل حاليــا منصــب المديــر العــام لـ)SABINCO()شــركة االســتثمارات الصناعيــة والزراعيــة –الســعودية-بنغالديش( التــي يديرها منذ 

ثمانــي ســنوات، وقــد نجــح فــي إدارة الشــركة التــي كانــت فــي وضــع حــرج فجعــل منهــا مؤسســة ماليــة رائــدة فــي بنغالديــش. 
لديه ماجستير في إدارة األعمال من معهد إدارة األعمال، جامعة دكا، وهو متزوج وأب لثالثة أوالد.

الدكتور مهمت باباجان

عضو في لجنة المراجعة للبنك المركزي لجمهورية تركيا

حصل محمد باباجان على درجة البكالوريوس في االقتصاد بجامعة مرمرة في عام 2003، ودرجة 
الماجستير في االقتصاد من قسم جون ووكر االقتصادية في جامعة كليمسون في عام 2007

ثم حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة مرمرة في 2011. 
 بدأ حياته المهنية كباحث مساعد في جامعة كليمسون. بين عامي 2008 و 2014، عمل الدكتور 

باباجان كمحاضر متفرغ ورئيس قسم ومدير في جامعة إسطنبول التجارية. وفي هذه األثناء، كان 
باحثا في قسم االقتصاد في سيتا اسطنبول )SETA-Istanbul( الرائدة في مجال المراكز البحثية، 

حتى تم تعيينه مستشارا بمكتب رئيس الوزراء في أكتوبر 2014. وال يزال أيضا منذ مايو 2015 عضوا 
في لجنة التدقيق في البنك المركزي لجمهورية تركيا. 

وقد ساهم الدكتور باباجان بمجموعة من المنشورات والمشاريع والوثائق البحثية وعروض المؤتمر،  المتحورة بالدرجة األولى 
ما في العديد من 

َّ
حول التجارة الدولية واإلدارة والنمو االقتصادي واالقتصاد السياسي. كما نشر وأشرف على المقاالت محك

المجالت بما في ذلك مجالت: 
 Afro-Eurasian Studies; Insight Turkey; Emerging Markets Finance and Trade; Journal of Economic and Social Research;
 Journal of Business Ethics, Economics, and Politics; Turkish Journal of Business Ethics; Educational Sciences: Theory &

Practice
وهو أيضا مؤلف ثالثة فصول لكتاب عن التجارة والتنمية.

السيد داريل كينج

خبير مالي كبير في قسم العمليات المصرفية المركزية لإلدارة النقد وأسواق 
رأس المال وصندوق النقد الدولي

النقديــة  األســواق  إدارة  فــي  المركــزي  المصرفيــة  العمليــات  شــعبة  فــي  كبيــر  مالــي  خبيــر  هــو 
 .)FSAP( المالــي  القطــاع  تقييــم  برامــج  مهمــات  مــن  عــدد  فــي  شــارك  وقــد  والرأســمالية. 

قبــل عملــه لــدى الصنــدوق فــي عــام 1998 كان يشــارك فــي األســواق الماليــة فــي القطــاع الخــاص 
فــي نيوزيلنــدا، ثــم مديــرا مســؤوال عــن تنفيــذ السياســة النقديــة فــي البنــك المركــزي فــي نيوزيلنــدا، 
باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي لجنــة السياســة النقديــة. وقــد عمــل منــذ انضمامــه إلــى الصنــدوق علــى 
نطــاق واســع مــع البنــوك المركزيــة فــي أنحــاء العالــم، فــي مجــاالت العمليــات النقديــة وعمليــات 
الصــرف األجنبــي، وتطويــر األســواق. وقــد شــارك فــي اآلونــة األخيــرة مــع برنامــج تقييــم القطــاع المالــي األمريكــي بمــا فــي ذلــك تقييــم 

عمليــات البنــك االحتياطــي الفدرالــي فــي إطــار سياســة التشــديد علــى كميــة كبيــرة مــن االحتياطيــات الفائضــة.

الدكتور يوسف كيندريبيوجو

 الخبير االقتصادي، البنك الدولي

خبيــر اقتصــادي فــي مكتــب كبيــر الخبــراء االقتصادييــن لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
فــي البنــك الدولــي. وهــو حاصــل علــى ماجســتير ودكتــوراه فــي اقتصاديــات التنميــة مــن جامعــة 
وعــدم  التجاريــة،  السياســة  وعواقــب  محــددات  البحثيــة:  اهتماماتــه  وتشــمل   .  )CERDI(أوفيرنــي
 Applied Economics(( :تكافــؤ الفــرص، والتطــرف. وقــد نشــرت أبحاثــه فــي المجــالت العلميــة مثــل
 ،)Economic Modelling( ،)the Review of Middle East Economics and Finance(،)Middle

.)East Development Journal(، )Economics Bulletin
 

البروفيسور طارق الله خان

جامعة حمد بن خليفة الثاني والمؤسسة القطرية

الدكتــور طــارق اللــه خــان هــو أســتاذ فــي برنامــج التمويــل اإلســالمي. وقبــل انضمامــه إلــى الكليــة فــي 
أغســطس 2009، شــغل منصــب رئيــس قســم الخدمــات المصرفيــة والتمويــل اإلســالمي )IRTI(، فــي 

البنــك اإلســالمي للتنميــة )IDB( فــي جــدة.
 وعمــل أيضــا فــي المعهــد اإلســالمي للبحــوث والتدريــب كرئيــس شــعبة االقتصــاد اإلســالمي والتعــاون 

اإلنمائــي، كمــا عمــل رئيســا لتحريــر مجلــة الدراســات االقتصاديــة اإلســالمية.
وكان المرتكــز الفنــي فــي اإلطــار العشــري واســتراتيجيات تنميــة صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســالمية 
–مبــادرة مشــتركة بيــن ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســالمية )IFSB(  والبنــك اإلســالمي للتنميــة )IDB(- وقائــد مشــارك لبرنامــج تطويــر 

الخدمــات الماليــة فــي البنــك اإلســالمي، وعضــو الفريــق العامــل فــي إدارة المخاطــر  التابعــة لمجلــس الخدمــات الماليــة اإلســالمية. 
عمــل الدكتــور خــان كعضــو فــي اللجنــة االستشــارية الدوليــة لكليــة الدراســات اإلســالمية فــي قطــر )ـQFIS( إلنشــاء برنامــج ماجســتير 
التمويــل اإلســالمي، وعمــل نيابــة عــن عميــد QFIS كعضــو فــي لجنــة شــهادة الزائــر، فــي وزارة التربيــة والتعليم العالي، اإلمــارات العربية 
المتحــدة. وقــد ســاهم بعــدة أبحــاث فــي مجــاالت إدارة المخاطــر والتنظيــم واإلشــراف، واالســتقرار المالــي، وتطويــر القطــاع المالــي 
اإلســالمي، ســاهم فــي عــدد مــن المؤتمــرات الدوليــة الرائــدة فــي هــذه المجــاالت، وقــدم األوراق والمحاضــرات، وحــرر وقائــع المؤتمــر. 
عمــل كزميــل زائــر فــي كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد فــي صيــف عــام 2011. يحمــل الدكتــور خــان درجــة البكالوريــوس والماجســتير فــي 

االقتصــاد مــن جامعــة كراتشــي، باكســتان، وحصــل علــى شــهادة درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة لوبــورو، المملكــة المتحــدة.
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