مقــدمــة
حظيــت الصنـاعــــة المــالــيــــة اإلســـــامية مـنـــذ انطالقتهــا باهتمــام كبيــر مــن
قبــل المختصيــن والباحثيــن والمؤسســات العلميــة الداعمــة فــي ســبيل تطويــر
أدواتهــا لمواكبــة النمــو االقتصــادي المتســارع ،وإيجــاد الحلــول والفــرص لتلبيــة
الحاجــة االقتصاديــة وفــق األســاليب والوســائل المعاصــرة.
وإيمانــً منــا بضــرورة البنــاء المعرفــي وصناعــة جيــل يحمل علــى عاتقه مســؤولية
إكمــال مســيرة هــذه الصناعــة النبيلــة وتحقيــق مبادئهــا مــن خــال الســلوك
االقتصــادي المجتمعــي تحقيقــً لقولــه تعالــى :

ؤمنُــون ل َِينفِ ـ ُر ْ
ان ُ
وا َك َّ
ـم َطائِ َف ٌ
آفـ ً
امل ِ
ــة
ـر ِمــن ُك ِّل فِ ْر َق ٍ
ـة َف َلـ ْ
َ
(و َمــا َك َ
ــة ِّمنْهُ ـ ْ
ـو َل نَ َفـ َ
ــم َل َع َّلهُ ــم َي َ
يــن َول ُِي ِ
ون).
الد ِ
ِّل َيتَ َف َّقهُ ــوا فِ ــي ِّ
حــذ ُر َ
ــم إِ َذا َر َج ُعــوا إِ َل ْي ِه ْ
نــذ ُروا َق ْو َمهُ ْ
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ولتحقيــق هــذا التــوازن بيــن قطبــي هــذه الصناعــة (العنصــر البشــري والبنــاء
المعرفــي المؤصــل ومســتجداته) يأتــي هــذا المؤتمــر بنســخته الرابعــة يمــزج بيــن
المســتجدات والتحديــات الماليــة للخــروج بمشــاريع ومبادرات تســهم فــي تطوير
االقتصــاد اإلســامي بشــكل عــام ،والوقــوف علــى أبــرز التحديــات المعاصــرة
ووضــع الحلــول الناجعــة واالبتــكارات النافعــة ،وذلــك مــن خــال دعــوة علمــاء
التأصيــات الشــرعية وســادة الخبــرات المهنيــة وخبــراء األنظمــة المرعيــة مــن
أجــل االرتقــاء بالصناعــة المالـــــية اإلســـــامية ومواكبــة المســــتجدات المعاصــرة.

آملين من اهلل التوفيق والنجاح

أهداف المؤتمر
● ●طــرح مشــروع متكامــل لبنــاء جيــل الصناعــة الماليــة اإلســامية،
وبيــان أثــر ذلــك علــى التنميــة االقتصاديــة.
● ●تطويــر أدوات التمويــل اإلســامي لالســتفادة مــن العالــم
الرقمــي ،وإيجــاد الحلــول العلميــة والعمليــة للتحديــات
المعاصــرة.
● ●معرفــة األدوات االســتثمارية المعاصــرة التــي تعــزز اإلســهامات
التنمويــة للوقــف بمــا يتوافــق مــع رؤيــة قطــر االقتصاديــة.
● ●اإلســهام فــي المقاربــة الشــرعية والقانونيــة فــي صياغــة
وهيكلــة عقــود التمويــل اإلســامي ،وتطويــر بيئــة التحكيــم
فــي القضايــا الماليــة اإلســامية.

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

تسجيل المشاركين

 08:30صباحًا –  08:40صباحـًا

آيات من القرآن الكريم

 08:40صباحًا –  09:00صباحًا

كلمة راعي المؤتمر:

�سعادة ال�سيد /علي �شريف العمادي

(وزير املالية ورئي�س جمل�س �إدارة هيئة مركز قطر للمال)
 09:00صباحًا –  09:10صباحًا

كلمة الجهة الراعية

 09:10صباحًا –  09:20صباحًا

كلمة الجهة المنظمة:

�سعادة الدكتور /خالد بن �إبراهيم ال�سليطي

(رئي�س اللجنة العليا املنظمة مل�ؤمتر الدوحة للمال الإ�سالمي)
 09:20صباحًا –  09:50صباحًا

إطالق التقرير االقتصادي لهيئة مركز قطر للمال

 09:50صباحًا –  10:00صباحًا

استراحة شاي

محـــاور المؤتـمــر
 10:00صباحًا –  11:10صباحًا

المحور األول:

التمويل الإ�سالمي والعامل الرقمي

رئي�س اجلل�سة :ف�ضيلة ال�شيخ د .وليد بن هادي  -رئي�س الهيئة ال�شرعية للعديد من امل�ؤ�س�سات املالية
 -النقود الرقمية ،الر�ؤية ال�شرعية والآثار االقت�صادية

(ف�ضيلة ال�شيخ �أ.د /عبد ال�ستار �أبو غدة  -رئي�س الهيئة ال�شرعية ملجموعة الربكة امل�صرفية)
 -فر�ص وحتديات التمويل الإ�سالمي فـي العامل الرقمي

(�أ.د /حممد �أكرم لآل الدين  -املدير التنفيذي لأكادميية  ، ISRAماليزيا)
� -أدوات التمويل الإ�سالمي الرقمية

(�أ.د /ال�سعيد دراجي  -مدير جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية)
 -تطبيقات �أدوات التمويل الرقمي

(�أ.د /فولكر نينهاو�س � -أ�ستاذ االقت�صاد والتمويل الإ�سالمي يف جامعة  ، INCEIFماليزيا)

برنامج المؤتمر
 11:10صباحًا –  12:05ظهرًا

المحور الثاني:

املالية الإ�سالمية بني الأحكام ال�شرعية والأنظمة القانونية

رئي�س اجلل�سة� :أ.د /حممد عبد العزيز اخلليفي  -عميد كلية القانون بجامعة قطر
 -املقاربة ال�شرعية والقانونية فـي �صياغة عقود وهيكلة التمويل الإ�سالمي

(ف�ضيلة ال�شيخ د .ع�صام العنزي � -أ�ستاذ الفقه فـي كلية ال�شريعة بجامعة الكويت)
 -التحكيم والتقا�ضي فـي الق�ضايا املالية الإ�سالمية

(ال�سيد /نا�صر الطويل  -الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون القانونية ملركز قطر للمال)
 -الإ�سناد الق�ضائي فـي ق�ضايا املالية الإ�سالمية

(د .عمر �أو�سيني  -املدير التنفيذي لل�ش�ؤون القانونية فـي « »IILMيف ماليزيا)
 12:05ظهرًا –  12:35ظهرًا

استراحة لصالة الظهر

 12:35ظهرًا –  01:30ظهرًا

المحور الثالث:

الوقف املعا�صر ودوره فـي التنمية االقت�صادية

رئي�س اجلل�سة :ف�ضيلة ال�شيخ د� .سلطان الها�شمي � -أ�ستاذ فـي كلية ال�شريعة بجامعة قطر
 -دور امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية فـي تنمية وتطوير الوقف

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

 -الأدوات اال�ستثمارية املعا�صرة لتنمية الوقف

(ف�ضيلة ال�شيخ د .العيا�شي فداد  -كبري الباحثني فـي املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب  -البنك الإ�سالمي للتنمية)
 -م�ساهمة الوقف فـي التنمية االقت�صادية

(�أ.د /عبد الرحمن ي�سري � -أ�ستاذ التمويل الإ�سالمي فـي كلية الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة حمد بن خليفة)
 01:30ظهرًا –  02:25ظهرًا

المحور الرابع:

البناء املعرفـي جليل ال�صناعة املالية الإ�سالمية
رئي�س اجلل�سة :ف�ضيلة ال�شيخ د� .أ�سامة الدريعي  -الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�شركة بيت امل�شورة
 -ال�صناعة املالية الإ�سالمية فـي مناهج التعليم

(�أ.د /خالد �شم�س العبد القادر  -عميد كلية الإدارة واالقت�صاد بجامعة قطر)
 -بناء جيل ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،ر�ؤية متكاملة

(ف�ضيلة ال�شيخ د .حممد قراط � -أ�ستاذ الفقه فـي كلية ال�شريعة بجامعة القرويني)
� -أثر جيل ال�صناعة املالية على التنمية االقت�صادية

(ال�سيد� /أحمد يو�سف املحمود  -مدير مدر�سة قطر للعلوم امل�صرفية و�إدارة الأعمال)
 02:25ظهرًا –  02:35ظهرًا

النتائج والتوصيات

 02:35ظهرًا

حفل الغداء

نبذة عن الشركة المنظمة
تعتبر شركة بيت المشورة لإلستشارات المالية والتي تأسست عام  2007م أول شركة
قطرية مصرح لها من قبل الجهات اإلشرافية متخصصة في تقديم اإلستشارات
الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية باإلضافة إلى أعمال التدقيق والرقابة الشرعية
(الداخلية والخارجية) والتدريب والتطوير والدراسات والبحوث والخدمات االجتماعية .

رؤيتنا
أن نكون شركة رائدة عالميًا في تقديم االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير
والتدريب في مجال الصناعة المالية اإلسالمية.

رسالتنا
نشر المفاهيم والقواعد واألحكام المتعلقة بالصناعة المالية اإلسالمية ،ومتابعة
تطبيقها بأعلى معايير الجودة والتميز من خالل األساليب العلمية الحديثة والعنصر
البشري المؤهل.

أهدافنا
●
●
●
●
●

●نشر ثقافة الصناعة المالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
●استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو في الصناعة المالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
●االستثمار في العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا في مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
●تحقيق رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.
● التواصل مع المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
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