ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑـﻦ ﻧـﺎﺻـﺮ ﺑـﻦ ﺧﻠﻴﻔـﺔ آل ﺛﺎﻧــﻲ

اﻟﺜــﻼﺛــﺎء  19ﻣـــــﺎرس 2019

ﻓـﻨـﺪق ﺷﻴﺮاﺗﻮن اﻟﺪوﺣﺔ )ﻗــﺎﻋــﺔ اﳌﺠـﻠــﺲ(

ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﻤـﺆﺗــﻤﺮ

اﻟــﺮاﻋــﻲ اﻟﻤــﺎﺳــﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ

ﺗﻨـﻈــﻴــــــــﻢ

مقدمة
يعيــش العالــم اليــوم فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة تطــورات متســارعة
فرضهــا الواقــع الرقمــي المتجــدد والــذي َّ
تمكــن وبشــكل مثيــر مــن الولــوج فــي
تفاصيــل الحيــاة اإلنســانية حتــى أضحــت مواكبــة هــذا العالــم  -الــذي ظنــه البعــض
واقعــا وضــرورة ال بــد منهــا ،ففــي مجــال المــال واألعمــال جــاء االقتصاد
افتراضيــا-
ً
ً
الرقمــي ليغيــر معــادالت ومراكــز القــوى فــي األســواق ،فألقــى بآثــاره علــى جميــع
القطاعــات االقتصاديــة ،ومنهــا قطــاع التمويــل اإلســامي.
إن اقتصادنــا اليــوم وفــي ظــل هــذه الثــورة الرقميــة بحاجــة إلــى نظــام يــوازن بيــن
متطلبــات التطــورات الرقميــة والحاجــات اإلنســانية ،وهنــا يظهــر دور االقتصــاد
قيميــا ،يرتكــز فــي مبادئــه علــى التشــريع
ـاركيا
اإلســامي كونــه اقتصـ ً
ًّ
حيــا تشـ ًّ
ـادا ًّ
اإلســامي الــذي يســتوعب كافــة المســتجدات الحياتيــة وفــق أصولــه ومقاصــده
الشــرعية التــي تراعــي تحقيــق مصالــح البشــرية فــي العاجــل واآلجــل ،فمهمــا
تنوعــت الوســائل واآلليــات وتطــورت فالبــد فــي ظــل هــذا النظــام مــن مراعــاة
األبعــاد االجتماعيــة واإلنســانية.
إن مســيرة التمويــل اإلســامي المتناميــة خــال العقــود الماضيــة والجهــود
ً
مضاعفــا يواكــب المســتجدات
المســتمرة لتقويــم مســيرته تتطلــب اليــوم جهـ ًـدا
الهائلــة فــي العالــم الرقمــي ،ومــن هنــا يأتــي مؤتمــر الدوحــة الخامــس للمــال
اإلســامي ليســتعرض التجــارب الدوليــة المصرفيــة مــع العالــم الرقمــي،
وآثــار االقتصــاد الرقمــي علــى تحقيــق أهــداف االقتصــاد اإلســامي والتنميــة
المســتدامة ،كمــا يتميــز هــذا المؤتمــر بخطــوة اســتباقية تجــاوزت تحليــل الواقــع
ودراســة الماضــي ،بعــرض رؤيــة استشــرافية لنمــوذج المصرفيــة اإلســامية
الرقميــة وأبعادهــا الشــرعية والقانونيــة.

سائلين الله العون والتوفيق
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أهداف المؤتمر
● ●عــرض تجــارب المصــارف المركزيــة فــي التعامــل مــع المســتجدات
الماليــة الرقميــة ،ومخاطرهــا المحتملة.

● ●تقدي ــم رؤي ــة استش ــرافية ع ــن المص ــارف اإلس ــامية الرقمي ــة،
ف ــي ض ــوء األح ــكام الش ــرعية ،والمعايي ــر القانوني ــة والفني ــة.

● ●بيـــان أهميـــة االقتصـــاد الرقمـــي ،ودوره فـــي تحقيـــق أهـــداف
التنميـــة المســـتدامة ،ورؤيـــة قطـــر الوطنيـــة .2030

● ●مناقشــة التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الماليــة اإلســامية
ف ــي مج ــال األنظم ــة اإللكتروني ــة ،وم ــدى مواءمته ــا للمتطلب ــات

الشــرعية.
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برنامج المؤتمر
 -07:00صباحًا –  08:30صباحًا

تسجيل المشاركين

 08:30صباحًا –  08:40صباحـًا

آيات من القرآن الكريم

 08:40صباحًا –  08:50صباحًا

كلمة راعي المؤتمر

 08:50صباحًا –  09:00صباحًا

كلمة الجهة الراعية

 09:00صباحًا –  09:10صباحًا

كلمة الجهة المنظمة

 09:10صباحًا –  09:20صباحًا

استراحة

محـــاور المؤتـمــر
 09:20صباحًا –  10:30صباحًا

المحور األول:

جتارب البنوك املركزية يف العامل الرقمي (القوانني والت�شريعات،
ال�سيا�سات والإجراءات ،الرقابة والإ�شراف)
 عر�ض جتارب مل�صارف مركزية خمتلفة 10:30صباحًا –  12:00ظهرًا

المحور الثاني:

امل�صارف الإ�سالمية الرقمية (ر�ؤية ا�ست�شرافية)
 -معايري �أيويف ومالءمتها للم�صارف الإ�سالمية الرقمية

(ف�ضيلة ال�شيخ �أ.د.عبد ال�ستار �أبو غدة  -نائب رئي�س املجل�س ال�شرعي يف �أيوفـي)
 -املخاطر ال�شرعية يف البنوك الرقمية

(ف�ضيلة ال�شيخ �أ.د .علي القره داغي-الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني)

 -امل�صرف الإ�سالمي الرقمي (الهيكلية والآليات)

(ال�س��يد .كم��ال بايزا-نائ��ب مدي��ر ق�س��م الإب��داع والتمي��ز يف الأعم��ال بن��ك الربك��ة تركي��ا
ومدي��ر م�ش��روع بن��ك  Inshaالرقم��ي ب�أملاني��ا)
 -االحكام ال�شرعية املتعلقة بامل�صارف الإ�سالمية الرقمية

(ف�ضيلة ال�شيخ د .ع�صام العنزي  -ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الكويت)
 -امل�صارف الإ�سالمية الرقمية «ر�ؤية مقا�صدية»

(ف�ضيلة ال�شيخ د .مراد بو�ضاية – ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية ال�شريعة بجامعة قطر)

 -املتطلبات القانونية املتعلقة بامل�صارف الإ�سالمية الرقمية

(د.عمر �أو�سيني-الرئي�س التنفيذي بالإنابة للم�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لإدارة ال�سيولة)

6

برنامج المؤتمر
 12:00ظهرًا –  12:30ظهرًا

استراحة لصالة الظهر

 12:30ظهرًا –  01:45ظهرًا

المحور الثالث:

االقت�صاد الرقمي والتنمية امل�ستدامة
 -دور االقت�صاد الرقمي يف حتقيق النمو االحتوائي

(�أ.د .حبيب �أحمد� -أ�ستاذ التمويل الإ�سالمي يف جامعة درهم باململكة املتحدة)
 -التنمية الب�شرية يف ظل االقت�صاد الرقمي

(�أ� .أدمري جاهيك -مدير تقرير التنمية الب�شرية يف برنامج التنمية بالأمم املتحدة )UNDP
� -أهمية االقت�صاد الرقمي يف حتقيق ر�ؤية قطر  2030م

(�أ.د .خالد العبد القادر -عميد كلية الإدارة واالقت�صاد بجامعة قطر)
 -دور العامل الرقمي يف حتقيق �أهداف االقت�صاد الإ�سالمي

(د� .أزنان ح�سن� -أ�ستاذ يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية ورئي�س جمعية امل�ست�شارين ال�شرعيني للتمويل
الإ�سالمي مباليزيا)
 01:45ظهرًا –  03:00عصرًا

المحور الرابع:

الأنظمة الإلكرتونية يف امل�صارف الإ�سالمية وحتدياتها يف ظل العامل الرقمي
 -التحول الرقمي يف �سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي «ال�صكوك ت�شني منوذج ًا»

(�أ.فرهانك مغديد -املدير التقني يف �شركة )FINTERRA

 -تطبيق متطلبات املعايري ال�شرعية يف الأنظمة الإلكرتونية

(�أ.د� .أكرم الل الدين-املدير التنفيذي للأكادميية العاملية للبحوث ال�شرعية� ،إ�سرا)

 -الأمن ال�سيرباين يف امل�صارف الإ�سالمية

(د .نورة الفطي�س -مدير مركز الكندي لبحوث احلو�سبة يف جامعة قطر)
 -اجلرائم ال�سيربانية يف قطاع التمويل

(�أ .ميكو �إ�س بنيميال -الرئي�س التنفيذي يف �شركة )Cyber Intelligence House
 03:00عصرًا –  03:10عصرًا

البيان الختامي

 03:10عصرًا

الغداء

مساء
09:00 – 06:00
ً

المائدة المستديرة حول (مستقبل التمويل اإلسالمي)
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ورشة عمل  : 1الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل
الهدف :

بيان مفهوم الجرائم السيبرانية المحتمل وقوعها وطرق اكتشافها وتجنبها

املحا�ضر :

السيد /ميكو إس بنيميال ،الرئيس التنفيذي في شركة ()Cyber Intelligence House

التاريخ :

 20مارس 2019

الوقت :

 10.00صباحًا �إىل  2.00مساءً

املكان :
احل�صيلة :
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فندق شيراتون الدوحة – قاعة النخيل
·رفع مستوى المعرفة لمواجهة الجرائم السيبرانية
·معرفة طرق التقليل من ظهور المؤسسة من أجل تقليل تكاليف الدفاع عنها
·زيادة المرونة والقدرة على الصمود داخل المؤسسة

ورشة عمل  : 2عقود بلوك تشين الذكية
الهدف :

استكشاف وفهم مميزات عقود بلوك تشين الذكية وطرق تطبيقها

املحا�ضر :

السيد  /فرهنك مغديد ،المؤسس الشريك لشركة حلول (3TP (3TP Solutions

التاريخ :

 20مارس 2019

الوقت :

 3.00مساءً إلى  7.00مساءً

املكان :

فندق شيراتون الدوحة – قاعة النخيل

احل�صيلة :

·التعريف ببلوك تشين والمفاهيم والتقنيات األساسية
·استعراض تطبيقات ومميزات عقود البلوك تشين الذكية المختلفة،
· فهم المفهوم األساسي للعقود الذكية وأنواعها
·فهم المبدأ الكامن وراء رمز األمان ( )security tokenوسبب تسميته بذلك
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Organized by

Tel:40409999

Fax:40409911

www.b-mashura.com

ﺗﻨـﻈــﻴــــــــﻢ

P.O.Box:23471 Doha-Qatar

www.ifcdoha.com

10

www.b-mashura.com

www.ifcdoha.com

