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Final Statement

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،والصــاة والســام علــى رســوله األميــن وآلــه وصحبــه

أجمعيــن.

for Fifth Doha Islamic Finance Conference

برعايــة معالــي الشــيخ /عبــد اللــه بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي – رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر

الداخليــة ،ورعايــة ماســية مــن الشــريك االســتراتيجي «مركــز قطــر للمــال» ورعايــة ماســية مــن «بنــك
بــروة» ،و «وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية» ،ورعايــة بالتينيــة مــن مجموعــة «قــاف» القابضــة،
وبتنظيــم مــن «بيــت المشــورة لالستشــارات الماليــة» ،وبالتعــاون مــع «كليــة الشــريعة والدراســات

اإلســامية» و «كليــة اإلدارة واالقتصــاد» بجامعــة قطــر ،و «كليــة الدراســات اإلســامية» بجامعــة
حمــد بــن خليفــةُ ،عقــد مؤتمــر الدوحــة الخامــس للمــال اإلســامي بتاريــخ  19مــارس 2019م بمدينــة

الدوحــة ،فنــدق الشــيراتون ،بعنــوان «التمويــل اإلســامي والعالــم الرقمــي» ،وقــد شــهد المؤتمــر
إطــاق بنــك الطاقــة اإلســامي تحــت مظلــة مركــز قطــر للمــال ،كمــا شــهد إطــاق مركــز قطــر للمــال

ألول عملــة رقميــة مغطــاة بالذهــب فــي دولــة قطــر «.»I-DINAR

وخــال الجلســات العلميــة للمؤتمــر تمــت مناقشــة المحــاور األربعــة الرئيســة المتضمنــة لموضوعــات
تجــارب البنــوك المركزيــة فــي العالــم الرقمــي ،والمصــارف اإلســامية الرقميــة (رؤيــة استشــرافية)،

واالقتصــاد الرقمــي والتنميــة المســتدامة ،واألنظمــة االلكترونيــة فــي المصــارف اإلســامية

وتحدياتهــا فــي ظــل العالــم الرقمــي؛ وذلــك مــن خــال أوراق العمــل المقدمــة مــن الســادة العلمــاء
واألكاديمييــن والمختصيــن المشــاركين والتــي شــملت أربعــة عشــر ً
بحثــا ،باإلضافــة إلــى النقاشــات
والمداخــات التــي أثــرت موضوعــات المؤتمــر.

ـعبا علــى
وفــي ختــام المؤتمــر يتقــدم المؤتمــرون بالشــكر الجزيــل لدولــة قطــر أميـ ًـرا وحكومـ ًـة وشـ ً

اســتضافتهم الكريمــة للمؤتمــر ،والشــكر كذلــك موصــول للجهــات الراعيــة والتنظيميــة علــى دعمهــم
وجهودهــم فــي ســبيل إنجــاح المؤتمــر وتحقيــق أهدافــه.
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وقد خلص المؤتمر إلى جملة من الرؤى والتوصيات كالتالي:
 1التشــريع اإلســامي ومــا يتميــز بــه مــن شــمول ومرونــة وواقعيــة يســتوعب كافــة المســتجدات مــنخــال النصــوص الشــرعية أو االجتهــادات الفقهيــة المســتندة علــى المبــادئ والقواعــد الكليــة للشــريعة
اإلســامية.
 2قــرارات المجامــع الفقهيــة والمعاييــر الشــرعية الصــادرة رغــم أنهــا لــم تخــص المصــارف الرقميــة ببيــانإال أنهــا اشــتملت علــى معظــم المبــادئ األساســية التــي تســتند إليهــا هــذه المصــارف فــي إجــراء العقــود
وترتــب آثارهــا ،فكانــت تأصيـ ًـا سـ ً
ـابقا لهــا.
 3التطــور الهائــل والمتســارع فــي التكنولوجيــا الماليــة ال يواكبــه تحديــث مناســب للتشــريعات والقوانيــنالخاصــة بالتمويــل اإلســامي ممــا يســتدعي مــن الحكومــات والمصــارف المركزيــة والمؤسســات الماليــة
اإلســامية والهيئــات الشــرعية ضــرورة الســعي الســتكمال األطــر التشــريعية والقانونيــة الخاصــة ببيئــة
التمويــل اإلســامي الرقمــي.
 4حــث المصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســامية علــى االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة فــي مجــالاالبتــكار فــي صناعــة التمويــل اإلســامي ونقــل أســواق رأس المــال والنفــاذ إلــى األســواق العالميــة.
 5ضــرورة اضطــاع الحكومــات والمؤسســات بدورهــا فــي حمايــة أفــراد المجتمــع مــن المخاطــر التــي قــديفرزهــا العالــم الرقمــي فــي مجــال التنميــة البشــرية بتطويــر المناهــج ومراجعــة التخصصــات ورفــع
المهــارات والقــدرات والتوجيــه لالســتفادة مــن الفــرص المســتقبلية للعالــم الرقمــي ومكافحــة خطــر
البطالــة الرقميــة والفجــوة الرقميــة.
 6المصــارف اإلســامية الرقميــة يمكــن إنشــاؤها فــي حــال تــم ضبــط إجراءاتهــا وتشــريعاتها وفــق األحــكامالشــرعية حيــث إنهــا تحقــق مقاصــد الشــريعة اإلســامية فــي المــال ،كمــا أن كثيـ ًـرا مــن معالــم االقتصــاد
الرقمــي تتفــق مــع أهــداف االقتصــاد اإلســامي مــن خــال تفعيــل مبــدأ الشــفافية والمنافســة الكاملــة
فــي الســوق ،مــع األخــذ بنظــر االعتبــار درء المخاطــر المتنوعــة عــن هــذه المصــارف.
 7دعــوة الباحثيــن والمختصيــن لمزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول االقتصــاد اإلســامي الرقمــيومؤسســاته وأدواتــه ومنتجاتــه ،والســعي إلنشــاء منصــة رقميــة معرفيــة تختــص بالتمويــل اإلســامي
الرقمــي.
ً
انطالقــا مــن مقصــد حفــظ المــال فــي الشــريعة اإلســامية فــإن علــى المؤسســات الماليــة ضــرورة
 8االهتمــام بالممارســات الجيــدة فــي مجــال األمــن الســيبراني واتبــاع المنهــج االســتباقي وجميــع الوســائل
التــي مــن شــأنها حمايــة األنظمــة الماليــة اإللكترونيــة.
 9تســهم التكنولوجيــا الرقميــة فــي تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة لدولــة قطــر  2030االقتصاديــة القائمــة علــىالتنــوع واالعتمــاد علــى المعرفــة ،وفــي هــذا المجــال نشــيد بمــا حققتــه الدولــة فــي مجــال التكنولوجيــا
الرقميــة والماليــة ،ومــا يقــوم بــه مركــز قطــر للمــال مــن مبــادرات فــي مجــال التمويــل اإلســامي الرقمــي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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