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مقدمة
الرابعــة تطــورات متســارعة  الصناعيــة  الثــورة  اليــوم فــي ظــل  العالــم  يعيــش 
ــوج فــي  ــر مــن الول ــن وبشــكل مثي ــذي تمكَّ فرضهــا الواقــع الرقمــي المتجــدد وال
تفاصيــل الحيــاة اإلنســانية حتــى أضحــت مواكبــة هــذا العالــم - الــذي ظنــه البعــض 
افتراضًيــا- واقًعــا وضــرورة ال بــد منهــا، ففــي مجــال المــال واألعمــال جــاء االقتصاد 
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 
ــا، يرتكــز فــي مبادئــه علــى التشــريع  ا قيميًّ ــا تشــاركيًّ اإلســامي كونــه اقتصــاًدا حيًّ
اإلســامي الــذي يســتوعب كافــة المســتجدات الحياتيــة وفــق أصولــه ومقاصــده 
الشــرعية التــي تراعــي تحقيــق مصالــح البشــرية فــي العاجــل واآلجــل، فمهمــا 
ــاة  ــد فــي ظــل هــذا النظــام مــن مراع ــات وتطــورت فاب تنوعــت الوســائل واآللي

األبعــاد االجتماعيــة واإلنســانية.

والجهــود  الماضيــة  العقــود  خــال  المتناميــة  اإلســامي  التمويــل  مســيرة  إن 
ــا يواكــب المســتجدات  المســتمرة لتقويــم مســيرته تتطلــب اليــوم جهــًدا مضاعًف
الهائلــة فــي العالــم الرقمــي، ومــن هنــا يأتــي مؤتمــر الدوحــة الخامــس للمــال 
الرقمــي،  العالــم  مــع  المصرفيــة  الدوليــة  التجــارب  ليســتعرض  اإلســامي 
وآثــار االقتصــاد الرقمــي علــى تحقيــق أهــداف االقتصــاد اإلســامي والتنميــة 
ــز هــذا المؤتمــر بخطــوة اســتباقية تجــاوزت تحليــل الواقــع  المســتدامة، كمــا يتمي
اإلســامية  المصرفيــة  لنمــوذج  استشــرافية  رؤيــة  بعــرض  الماضــي،  ودراســة 

والقانونيــة. الشــرعية  وأبعادهــا  الرقميــة 

سائلين الله العون والتوفيق
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أهداف المؤتمر

عـــرض تجـــارب المصـــارف المركزيـــة فـــي التعامـــل مـــع المســـتجدات  ●
الماليـــة الرقميـــة، ومخاطرهـــا المحتملة.

تقديـــم رؤيـــة استشـــرافية عـــن المصـــارف اإلســـامية الرقميـــة،  ●
فـــي ضـــوء األحـــكام الشـــرعية، والمعاييـــر القانونيـــة والفنيـــة.

ــداف  ● ــق أهـ ــي تحقيـ ــي، ودوره فـ ــاد الرقمـ ــة االقتصـ ــان أهميـ بيـ
التنميـــة المســـتدامة، ورؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030.

مناقشـــة التحديـــات التـــي تواجـــه المؤسســـات الماليـــة اإلســـامية  ●
فـــي مجـــال األنظمـــة اإللكترونيـــة، ومـــدى مواءمتهـــا للمتطلبـــات 

الشـــرعية.



برنامج المؤتمر

تسجيل المشاركين07:00- صباحًا – 08:30 صباحًا

آيات من القرآن الكريم08:30 صباحًا – 08:40 صباحـًا

كلمة راعي المؤتمر08:40 صباحًا – 08:50 صباحًا

كلمة الجهة الراعية08:50 صباحًا – 09:00 صباحًا

كلمة الجهة المنظمة09:00 صباحًا – 09:10 صباحًا

استراحة09:10 صباحًا – 09:20 صباحًا

محـــاور المؤتـمــر
المحور األول:09:20 صباحًا – 10:30 صباحًا

جتارب البنوك املركزية يف العامل الرقمي )القوانني والت�شريعات، 

ال�شيا�شات والإجراءات، الرقابة والإ�شراف(

- عر�ض جتارب مل�شارف مركزية خمتلفة

المحور الثاني:10:30 صباحًا – 12:00 ظهرًا

امل�شارف الإ�شالمية الرقمية )روؤية ا�شت�شرافية(

- معايري اأيويف ومالءمتها للم�شارف الإ�شالمية الرقمية

)ف�شيلة �ل�شيخ �أ.د.عبد �ل�شتار �أبو غدة - نائب رئي�س �ملجل�س �ل�شرعي يف �أيوفـي(

- املخاطر ال�شرعية يف البنوك الرقمية 

)ف�شيلة �ل�شيخ �أ.د. علي �لقره د�غي-�لأمني �لعام لالحتاد �لعاملي لعلماء �مل�شلمني( 

- امل�شرف الإ�شالمي الرقمي )الهيكلية والآليات( 

تركيــا  �لربكــة  بنــك  �لأعمــال  يف  و�لتميــز  �لإبــد�ع  ق�شــم  مديــر  بايز�-نائــب  كمــال  )�ل�شــيد. 

باأملانيــا( �لرقمــي   Insha بنــك  م�شــروع  ومديــر 

- الحكام ال�شرعية املتعلقة بامل�شارف الإ�شالمية الرقمية

)ف�شيلة �ل�شيخ د. ع�شام �لعنزي - ع�شو هيئة �لتدري�س يف كلية �ل�شريعة و�لدر��شات �لإ�شالمية بجامعة �لكويت(

- امل�شارف الإ�شالمية الرقمية »روؤية مقا�شدية«    

)ف�شيلة �ل�شيخ د. مر�د بو�شاية – ع�شو هيئة �لتدري�س يف كلية �ل�شريعة بجامعة قطر(

- املتطلبات القانونية املتعلقة بامل�شارف الإ�شالمية الرقمية

)د.عمر �أو�شيني-�لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة للموؤ�ش�شة �لإ�شالمية  �لدولية لإد�رة �ل�شيولة(
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برنامج المؤتمر

استراحة لصالة الظهر12:00 ظهرًا – 12:30 ظهرًا

المحور الثالث:12:30 ظهرًا – 01:45 ظهرًا

القت�شاد الرقمي والتنمية امل�شتدامة 

- دور القت�شاد الرقمي يف حتقيق النمو الحتوائي

)�أ.د. حبيب �أحمد- �أ�شتاذ �لتمويل �لإ�شالمي يف جامعة درهم باململكة �ملتحدة(

- التنمية الب�شرية يف ظل القت�شاد الرقمي

)UNDP أ. �أدمري جاهيك -مدير تقرير �لتنمية �لب�شرية يف برنامج �لتنمية بالأمم �ملتحدة�(

- اأهمية القت�شاد الرقمي يف حتقيق روؤية قطر 2030 م    

)�أ.د. خالد �لعبد �لقادر -عميد كلية �لإد�رة و�لقت�شاد بجامعة قطر( 

- دور العامل الرقمي يف حتقيق اأهداف القت�شاد الإ�شالمي 

)د. �أزنان ح�شن- �أ�شتاذ يف �جلامعة �لإ�شالمية �لعاملية ورئي�س جمعية �مل�شت�شارين �ل�شرعيني للتمويل 

�لإ�شالمي مباليزيا(

المحور الرابع:01:45 ظهرًا – 03:00 عصرًا

الأنظمة الإلكرتونية يف امل�شارف الإ�شالمية وحتدياتها يف ظل العامل الرقمي 

- التحول الرقمي يف �شوق راأ�ض املال الإ�شالمي »ال�شكوك ت�شني منوذجًا«     

                                                                           )FINTERRA أ.فرهانك مغديد  -�ملدير �لتقني يف �شركة�(

- تطبيق متطلبات املعايري ال�شرعية يف الأنظمة الإلكرتونية 

)�أ.د.  �أكرم لل �لدين-�ملدير �لتنفيذي لالأكادميية �لعاملية للبحوث �ل�شرعية، �إ�شر�(

- الأمن ال�شيرباين يف امل�شارف الإ�شالمية  

)د. نورة �لفطي�س- مدير مركز �لكندي لبحوث �حلو�شبة يف جامعة قطر(

- اجلرائم ال�شيربانية يف قطاع التمويل

)Cyber Intelligence House أ. ميكو �إ�س بنيميال- �لرئي�س �لتنفيذي يف �شركة�(

البيان الختامي03:00 عصرًا – 03:10 عصرًا

الغداء03:10 عصرًا

المائدة المستديرة حول )مستقبل التمويل اإلسالمي(06:00 – 09:00 مساًء
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بيان مفهوم الجرائم السيبرانية المحتمل وقوعها وطرق اكتشافها وتجنبها الهدف :

السيد/ ميكو إس بنيميال، الرئيس التنفيذي في شركة )Cyber Intelligence House(املحا�شر :

20 مارس 2019التاريخ :

10.00 صباحًا اإىل 2.00 مساءًالوقت  :

فندق شيراتون الدوحة – قاعة النخيلاملكان :

·احل�شيلة : 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 1 : الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل
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ورشة عمل 2 : عقود بلوك تشين الذكية

استكشاف وفهم مميزات عقود بلوك تشين الذكية وطرق تطبيقها الهدف :

السيد / فرهنك مغديد، المؤسس الشريك لشركة حلول )3TP (3TP Solutionsاملحا�شر :

20 مارس 2019التاريخ :

3.00 مساءً إلى 7.00 مساءًالوقت :

فندق شيراتون الدوحة – قاعة النخيلاملكان :

·احل�شيلة : 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 token( وسبب تسميته بذلك	



Tel:40409999       Fax:40409911       P.O.Box:23471 Doha-Qatar
www.b-mashura.com       www.ifcdoha.com

Organized byتنـظــيــــــــم
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