
 
 

 

 مجلسفي  تغييرات عنتعلن  )"الهيئة"( السيولة إلدارة الهيئة اإلسالمية العاملية

 2022 لعامإدارتها ل 
 

 2022في عام  الهيئة لرئاسة املركزي  اإلمارات العربية املتحدة مصرف محافظ •

 يتولى منصب نائب الرئيس  ةالتركي للجمهورية محافظ البنك املركزي  •

 يستمر في منصب الرئيس التنفيذي لوالية جديدة حسينالدكتور عمر  •

 

 : 2021ديسمبر  30، كواالملبور، ماليزيا

رئيًسا ملجلس إدارتها اعتباًرا    ى لعماإلدارة السيولة )"الهيئة"( بتعيين معالي خالد محمد ب  العامليةة اإلسالمية  هيئقامت ال

شغل  الذي  املركزي،    ، محافظ مصرف اإلمارات العربية املتحدةىمعالي بالعمويخلف    ملدة عام واحد.  2022يناير    1من  

محافظ مصرف قطر    ،معالي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني  الهيئة، نائب رئيس مجلس إدارةمنصب  سابًقا  

 . املركزي لدور الرئاسة

وهي  ،  اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة  الهيئةمجلس إدارة  رئاسة    لي أن أتولى  كبير  : "إنه لشرف  ىوقال معالي بالعم

تسهيل إدارة السيولة عبر  بهدف    2010في عام  تأسست الهيئة  .  يهامسؤولية أؤكد التزامي بها لتلبية املهام املسندة إل

مليار دوالر أمريكي من أدوات   75أكثر من  أصدرت    تأسيسهامنذ  و سالمية،  اإل الية  املخدمات  الالحدود بين مؤسسات  

 ."الصكوك قصيرة األجل ذات التصنيف العالي إلى السوق 

 من   الهيئة: "حققت  معاليهأضاف  و 
ً
إصدار صكوك قصير األجل عبر  والتي تشمل    2021اإلنجازات خالل العام  عددا

، وهو  على أساس شهري ثابتو ، وثالثة أشهر، وستة أشهر على التوالي وخالل عاٍم كامل،  فترات مختلفة هي شهر  ثالث

صكوك الصرف ُمصِدر ل  كبر كأ   الهيئةمليار دوالر أمريكي. وقد تم تصنيف    1.4أكبر حجم إصدار شهري بإجمالي بلغ  

 ".2021األجنبي املقومة بالدوالر األمريكي في النصف األول من العام 

ولجهودهم   االمتنان لجميع القائمين على هذه املؤسسةو : "أتوجه بجزيل الشكر  حيث قال،  الهيئةوأشاد معاليه بجهود  

التي تساهم في تعزيز    ا باألنشطةمليئً   2022أن يكون العام    الهيئةخالل السنوات املاضية. أتطلع مع أعضاء  الحثيثة   

ملؤسسات املالي  البنية   االستقرار  لتعزيز  مبادرات  وطرح  الصكوك  إصدارات  من خالل  اإلسالمية،  املالية  الخدمات 

 ". الهيئةضاء التحتية إلدارة السيولة عبر الحدود وزيادة التعاون بين أع

 



 
 

 في  30تمتد ألكثر من  بخبرة  معالي خالد محمد بالعمى  يتمتع  و 
ً
املالية وإدارة األصول و املصرفية    قطاع الخدمات  عاما

أبريل  واالستثمارات في  املركزي  اإلمارات  ملصرف  محافظا  تعيينه  وتم  نائب  2021.  منصب  ذلك  قبل  شغل  حيث   ،

 ةحكوميومؤسسات  املحافظ. وعمل معاليه مع هيئات  
ً
ة إلى كونه عضو في مجلس إدارة املصرف املركزي منذ ، إضاف

 . 2008العام 

إنديانا في الواليات املتحدة األمريكية، وهو حاصل يحمل معالي بالعمى شهادة بكالوريوس في العلوم املالية من جامعة  

 .1995( منذ العام CFAعلى شهادة محلل مالي معتمد )

، محافظ البنك املركزي شهاب كافجي أوغلو معالي األستاذ    ،اآلن  الهيئةمنصب نائب رئيس مجلس إدارة  وسوف يتولى  

 ي  عُ و .  ةتركياللجمهورية  ل
ً
محافظا سعادته  املركزي    ن  مارس    ةتركياللجمهورية  لللبنك  شهادتي  2021في  ويحمل   ،

 معهد البنوك والتأمين.  :دكتوراه من جامعة مرمرةالاجستير و امل

أن تعلن عن تجديد عقد رئيسها التنفيذي، الدكتور عمر أيمهانوس ي حسين، ملدة عامين   الهيئة سريباإلضافة إلى ذلك،  

،  2020يناير    1في   . تولى الدكتور عمر منصب الرئيس التنفيذي للهيئة2023ديسمبر    31إلى   2022يناير    1آخرين من  

 .2018سبتمبر  15منذ للهيئة باإلنابة  اتنفيذي اوقبل ذلك، كان رئيس

فريدة من  لهيئة عاملية بصفتي الرئيس التنفيذي  الهيئة إنه لشرف عظيم لي أن أستمر في خدمة" :وقال الدكتور عمر

وحققت عدًدا من    هيئة، نمت الللهيئة  ملنصب الرئيس التنفيذي باإلنابة ومن ثم الرئيس التنفيذي  يقيتنوعها. منذ تر 

قادرة على إدارة السيولة بشكل أن تكون  الية إسالمية  مخدمات  التي تقدم  ؤسسات  املاملعالم الرئيسية التي تضمن  

، إال أنني متفائل 19-كوفيد يمثالن تحدًيا بسبب جائحةفعال وكفء. على الرغم من أن العامين املاضيين كانا بال شك 

 . ستستمر في الوفاء بواليتها السياسية التي ستدعم وتعزز االستقرار املالي وكفاءة األسواق املالية اإلسالمية" الهيئة بأن

قبل  و .  2016ي عام  لشؤون القانونية واالمتثال واملستشار العام فقسم ا  ،كمدير تنفيذي الهيئة انضم الدكتور عمر إلى

ا في الجامعة اإلسالمية    كان  الهيئة،انضمامه إلى  
ً
 مشارك

ً
زائر   زميليتمتع الدكتور عمر، وهو   .  ماليزيا  ،العامليةأستاذ

سابق في جامعة هارفارد، بخبرات متنوعة وقد عمل سابًقا كمستشار لشركات املحاماة والبنوك واملنظمات الدولية في  

 .وتنظيم التمويل اإلسالمي، بما في ذلك الجوانب القانونية لهيكلة الصكوكمجاالت القانون 

تم خالل الهيئة اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة  جدير بالذكر أن اإلعالن عن التعيينات الجديدة في مجلس إدارة  

 . 2021ديسمبر  7اجتماعها السابع والعشرين، والذي عقد بتاريخ 

اإلمارات العربية   مصرف اإلستراتيجية وصنع السياسات في الهيئة، واألعضاء الحاليون هم  مجلس اإلدارة، هو هيئة  

 ، وبنك  املركز املاليزي  ، وبنك إندونيسيا، وبنك الكويت املركزي، وبنك لوكسمبورغ املركزي، وبنكاملركزي املتحدة 

 



 
 

هورية التركية، واملؤسسة اإلسالمية  املركزي للجم  بنكمصرف قطر املركزي، والو موريشيوس، وبنك نيجيريا املركزي،  

 لتنمية القطاع الخاص. 

 الهيئة اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة، هي جهة تقوم بإصدار صكوك قصيرة األجل بشكل منتظم عبر فترات ومبالغ 

صكوك الهيئة احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية. ويبلغ إجمالي مبلغ   مختلفة لتلبية 

)  3.51املستحق اآلن   كـ  األجل  الهيئة قصيرة  برنامج صكوك  تم تصنيف  أمريكي.  من قبل مؤسسة   (A-1مليار دوالر 

 (. S&Pالتصنيف العاملية )ستاندارد آند بورز( )

 - انتهى-

 
   عن الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية،   2010  ]تشرين األول[أكتوبر    25الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة هي مؤسسة عاملية تأسست في  

د دو ومؤسسات مالية متعددة األطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة األجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل اإلدارة الفعالة للسيولة عبر الح

 . للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية

والك إندونيسيا  في  النقدية  واملؤسسات  املركزية  البنوك  هم  السيولة  إلدار  العاملية  اإلسالمية  الهيئة  إدارة  مجلس  في  الحاليون  ويت، األعضاء 

باإلضافة إلى املؤسسة اإلسالمية متعددة األطراف لتنمية  ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، واإلمارات العربية املتحدة،  

 القطاع الخاص.

املؤسسات املالية    عضوية الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة متاحة للبنوك املركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة املالية، أو الوزارات أو

  نظامية، واملؤسسات املالية متعددة األطراف.الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة املالية ال

  تستضيف ماليزيا الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة ومقرها في كواالملبور.

 

  استفسارات وسائل اإلعالم:

  الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

  60321705000هاتف: +

  60321705111+فاكس: 

  info@iilm.comإيميل: 

   www.iilm.com املوقع االلكتروني:

  

  يرجى متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على أحدث املعلومات عبر: 

   :  https://twitter.com/theiilm  تويتر

 https://www.linkedin.com/company/theiilmلينكد إن: 

mailto:info@iilm.com
http://www.iilm.com/
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