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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.
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برنامج المؤتمر
تسجيل المشاركين07:00- صباحًا – 08:30 صباحًا

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

كلمة �سعادة ال�سيد علي بن اأحمد الكواري08:40 صباحًا – 08:50 صباحًا
وزير التجارة وال�صناعة ونائب رئي�س جمل�س اإدارة مركز قطر للمال

كلمة �سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري08:50 صباحًا – 09:00 صباحًا
وزير الأوقاف وال�ص�ؤون الإ�صالمية

كلمة �سعادة ال�سيخ حممد بن حمد بن جا�سم اآل ثاين09:00 صباحًا – 09:10 صباحًا
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ص� املنتدب لبنك بروة

كلمة �سعادة ال�سيد خالد بن اأحمد ال�سويدي09:10 صباحًا – 09:20 صباحًا
رئي�س جمم�عة قاف القاب�صة

كلمة �سعادة الدكتور خالد بن اإبراهيم ال�سليطي09:20 صباحًا – 09:30 صباحًا
رئي�س اللجنة العليا املنظمة مل�ؤمتر الدوحة للمال الإ�صالمي

كلمة �سعادة داتو �سري د.اأنور بن اإبراهيم09:30 صباحًا – 09:40 صباحًا
رئي�س جمل�س اإدارة املعهد العاملي للفكر ال�صالمي

استراحة09:40 صباحًا – 09:50 صباحًا

حمـــاور امل�ؤتـمــر

المحور األول :10:00 صباحًا – 10:30 صباحًا

جت���ارب البن���وك املركزية يف العامل الرقمي )القوانني والت�س���ريعات، ال�سيا�س���ات 
والإجراءات، الرقابة والإ�سراف(

رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيد يو�ضف اجليدة - الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س اإدارة مركز 

قطر للمال

- عر�ض جتارب مل�صارف مركزية خمتلفة

ال�ضيد د. قي�س بن عي�ضى اليحيائي - نائب الرئي�س التنفيذي للبنك املركزي العماين

ال�ضيد مراد اأوي�ضال - نائب حمافظ البنك املركزي الرتكي

ال�ضيد اأنــور بـدر الغيــث، املدير التنفيـذي لقطــــاع تقنية املعلومـــات والأعمال امل�ضرفيــة- بنك الكويت املركزي

ال�ضيد عبد الرحيم النا�ضري، نائب مدير الرقابة امل�ضرفية- بنك املغرب

داتو تي اإ�س. د. حاجي اأمري الدين عبد الوهاب - الرئي�س التنفيذي لوكالة �ضايرب �ضيكيوريتي 

)CSM( ماليزيا

 RHTLaw Taylor“ ال�ضيد نظام اإ�ضماعيل - �ضريك ورئي�س ق�ضم ممار�ضة اخلدمات املالية ب�ضركة

Wessing”   يف �ضنغافورة
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برنامج المؤتمر
المحور الثاني :10:30 صباحًا – 12:00 ظهرًا

البنوك الإ�سالمية الرقمية )روؤية ا�ست�سرافية(
رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيخ الدكتور اإبراهيم الأن�ضاري - عميد كلية ال�ضريعة والدرا�ضات الإ�ضالمية يف جامعة قطر

- معايري اأي�يف ومالءمتها للم�صارف الإ�صالمية الرقمية

)ف�ضيلة ال�ضيخ اأ.د.عبد ال�ضتار اأبو غدة - نائب رئي�س املجل�س ال�ضرعي يف اأيوفـي(

- املخاطر ال�صرعية يف البن�ك الرقمية 

)ف�ضيلة ال�ضيخ اأ.د. علي القره داغي-الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني( 

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

)ال�ضيد. كمال بايزا - نائب مدير ق�ضم الإبداع والتميز يف الأعمال بنك الربكة تركيا ومدير م�ضروع 

بنك Insha الرقمي باأملانيا(

- الحكام ال�صرعية املتعلقة بامل�صارف الإ�صالمية الرقمية

)ف�ضيلة ال�ضيخ د. ع�ضام العنزي - ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية ال�ضريعة والدرا�ضات الإ�ضالمية 

بجامعة الكويت(

- امل�صارف الإ�صالمية الرقمية »روؤية مقا�صدية«    

)ف�ضيلة ال�ضيخ د. مراد بو�ضاية - ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية ال�ضريعة بجامعة قطر(

- املتطلبات القان�نية املتعلقة بامل�صارف الإ�صالمية الرقمية

)د.عمر اأو�ضيني-الرئي�س التنفيذي بالإنابة للموؤ�ض�ضة الإ�ضالمية  الدولية لإدارة ال�ضيولة(

استراحة لصالة الظهر12:00 ظهرًا – 12:30 ظهرًا



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

القت�صاد الرقمي والتنمية امل�صتدامة 

رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيد ماثيو جي. مارتن - املوؤ�ض�س واملدير التنفيذي لـ بلو�ضوم فاينان�س - 

اأندوني�ضيا

- دور القت�صاد الرقمي يف حتقيق النم� الحت�ائي

)اأ.د. حبيب اأحمد- اأ�ضتاذ التمويل الإ�ضالمي يف جامعة درهم باململكة املتحدة(

- التنمية الب�صرية يف ظل القت�صاد الرقمي

)UNDP اأ. اأدمري جاهيك -مدير تقرير التنمية الب�ضرية يف برنامج التنمية بالأمم املتحدة(

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

)اأ.د. خالد العبد القادر -عميد كلية الإدارة والقت�ضاد بجامعة قطر( 

- دور العامل الرقمي يف حتقيق اأهداف القت�صاد الإ�صالمي 

)د. اأزنان ح�ضن- اأ�ضتاذ يف اجلامعة الإ�ضالمية العاملية ورئي�س جمعية امل�ضت�ضارين ال�ضرعيني 

للتمويل الإ�ضالمي مباليزيا(

- الإدارة الرقمية للم�صروعات ال�صغرية  

)اأ. جاهونكر بورهونوف نائب رئي�س تطوير الأعمال يف مركز قطر للمال(

برنامج المؤتمر



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

ظل  يف  وحتدياتها  الإ�صالمية  امل�صارف  يف  الإلكرتونية  الأنظمة 

العامل الرقمي 

رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيد نا�ضر احلمــيدي  - الرئي�س التنفيذي لعمليـات املجمــوعة فـي 

جمموعة  بنك بروة

- التح�ل الرقمي يف �ص�ق راأ�ض املال الإ�صالمي »ال�صك�ك ت�صني من�ذجًا«     

                                                                           )FINTERRA اأ.فرهانك مغديد  -املدير التقني يف �ضركة(

- تطبيق متطلبات املعايري ال�صرعية يف الأنظمة الإلكرتونية 

)اأ.د.  اأكرم لل الدين-املدير التنفيذي لالأكادميية العاملية للبحوث ال�ضرعية، اإ�ضرا(

- الأمن ال�صيرباين يف امل�صارف الإ�صالمية  

)د. نورة الفطي�س- مدير مركز الكندي لبحوث احلو�ضبة يف جامعة قطر(

- اجلرائم ال�صيربانية يف قطاع التم�يل

)Cyber Intelligence House اأ. ميكو اإ�س بنيميال- الرئي�س التنفيذي يف �ضركة(

البيان الختامي03:00 عصرًا – 03:10 عصرًا

الغداء03:10 عصرًا

المائدة المستديرة حول )مستقبل التمويل اإلسالمي(06:00 – 09:00 مساًء

برنامج المؤتمر



10

بيان مفهوم الجرائم السيبرانية المحتمل وقوعها وطرق اكتشافها وتجنبها الهدف :

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

20 مارس 2019التاريخ :

10.00 صباحًا اإىل 2.00 مساءًالوقت  :

فندق شيراتون الدوحة – قاعة النخيلاملكان :

·احل�صيلة : 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�صر :

20 مارس 2019التاريخ :

3.00 مساءً إلى 7.00 مساءًالوقت :

فندق شيراتون الدوحة – قاعة النخيلاملكان :

·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 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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