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البيان الختامي لمؤتمر

الدوحة السادس للمال اإلسالمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،والصــاة والســام علــى رســوله األميــن وآلــه وصحبــه

أجمعين،وبعــد:

برعايــة معالــي الشــيخ /خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي – رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر

الداخليــة ،وشــراكة اســتراتيجية مــن «بنــك بــروة» ،والشــريك الرياضــي «اللجنــة األولمبيــة القطريــة»،
ورعايــة ماســية مــن «مركــز قطــر للمــال» ،ورعايــة فضيــة مــن «بنــك قطــر للتنميــة» ،و «بيــت التمويــل

القطــري» ،وبتنظيــم مــن «بيــت المشــورة لالستشــارات الماليــة» ،وبالتعــاون مــع «كليــة الشــريعة

والدراســات اإلســامية» بجامعــة قطــر ،و»كليــة الدراســات اإلســامية» بجامعــة حمــد بــن خليفــة،
و»كليــة المجتمــع فــي قطــر» ،و»األكاديميــة العالميــة للبحــوث الشــرعية فــي الماليــة اإلســامية

بماليزيــا»ُ ،عقــد مؤتمــر الدوحــة الســادس للمــال اإلســامي يــوم الثالثــاء غــرة رجــب 1441هجريــة،

الموافــق لـــ  25فبرايــر 2020م ،بمدينــة الدوحــة ،فنــدق الشــيراتون ،وذلــك بعنــوان «التمويــل
اإلســامي فــي عالــم متحـ ّـول».

وخــال الجلســات العلميــة للمؤتمــر تمــت مناقشــة المحــاور األربعــة الرئيســة المتضمنــة لموضوعــات:

«استشــراف األزمات المالية واالقتصادية وتأثيرها على التمويل اإلســامي» ،و «التمويل اإلســامي
والتوجهــات الحديثــة نحــو القطــاع الرياضــي» ،و «منصــات التــداول اإلســامية» ،و «االبتــكار والــذكاء

االصطناعــي فــي التمويــل اإلســامي»؛ وذلــك مــن خــال أوراق العمــل المقدمــة مــن الســادة العلماء
واألكاديمييــن والمختصيــن المشــاركين ،والتــي شــملت خمســة 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:
- 1أظهــرت الدراســات والبحــوث التــي تمــت مناقشــتها توقعــات بتباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي
العالمــي وتأثــر األســواق المتقدمــة والناشــئة والناميــة ،كمــا ُيتوقــع أن يشــهد التمويــل

اإلســامي نمـ ًـوا أقــل مقارنــة باألعــوام الســابقة ،ويوصــي الباحثــون لتجــاوز ذلــك بتشــجيع
االبتــكار وتوســيع االعتمــاد علــى التكنولوجيــا وحســن إدارة االســتثمارات المتنوعــة ومعالجة

الديــون ومزيـ ٍـد مــن الشــفافية.

- 2استشــراف األزمــات الماليــة والتنبــؤ بهــا المــؤدي إلــى درء المفاســد وتحقيــق المصالــح
ـرعا ،ينبغــي فيــه التقيــد باألســاليب العلميــة ،وااللتــزام بالضوابــط الشــرعية
ـوب شـ ً
مطلـ ٌ
فــي وســائله ومقاصــده.

- 3التوصيــة بالتنســيق بيــن المؤسســات الماليــة اإلســامية والجامعــات ومراكــز البحــث
العلمــي إلنشــاء المراكــز العلميــة المتخصصــة باستشــراف مســتقبل التمويــل اإلســامي
والتنبــؤ بالمخاطــر المحتملــة.

- 4االســتثمار فــي القطــاع الرياضــي مطلــوب ً
أيضــا إذا تحققــت الضوابــط الشــرعية العامــة
لالســتثمار ،والضوابــط الشــرعية الخاصــة بالمجــال الرياضــي.

وبنيتهــا
- 5التفريــق بيــن االســتثمار فــي الرياضــة كقطــاع أعمــال يشــمل جميــع مســتلزماتها ُ
التحتيــة ،وبيــن االســتثمار فــي الرياضــة لتعزيــز القيــم ،وضــرورة تفعيــل أدوات االســتثمار

اإلســامية لتحقيــق التــوازن الصحيــح بينهمــا.

- 6منصــات التــداول هــي مواقــع منظمــة بالبرمجيــات (الخوارزميــات) لمســاعدة المتعامليــن
إلكترونيــا ،دون تدخــل بشــري
علــى تحليــل العمليــات االســتثمارية وتنفيــذ الصفقــات
ً

غالبــا ،وهــي أنــواع كثيــرة ،ويشــترط فيهــا االمتثــال ألحــكام الشــريعة ومبادئهــا فــي جميــع
ً

عملياتهــا ،واالقتصــار علــى طــرح األدوات المشــروعة ،واالســتقاللية عــن المؤسســة

المنشــئة للمنصــة ،وااللتــزام باألحــكام الشــرعية المنظمــة لألهليــة والواليــة والوصايــة

واإلرث.
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- 7حــث البلــدان اإلســامية إلنشــاء أســواق ماليــة إســامية مشــتركة للســلع والمعــادن
واألوراق الماليةتتوافــر فيهــا الضوابــط والمقاصــد الشــرعية ،ووضــع مؤشــر عالمــي
يعتمــد علــى الربــح ،واالســتفادة مــن العقــود الشــرعية ،ومــا يجــوز مــن بيــوع الديــن
والصلــح عليهــا ،ومــن الخيــارات الفقهيــة وتطويرهــا ،والعربــون ،ومــن الوعــود بضوابطهــا
الشــرعية ،ودراســة إنشــاء عقــود جديــدة ،واالنتقــال مــن البدائــل إلــى المنتجــات اإلســامية
المتوافقــة مــع االقتصــاد اإلســامي ومقاصــده ،واالســتفادة مــن التقنيــات اإللكترونيــة
والرقميــة إلنشــاء ســوق إســامية متطــورة.
- 8تفعيــل إطــار الحوكمــة فــي منتجــات التمويــل اإلســامي واالنتقــال مــن حالــة التوافــق
ً
وفقــا للمقاصــد
الفقهــي إلــى حالــة التوافــق والتأثيــر لتحقيــق المســؤولية االجتماعيــة
الشــرعية.
- 9ضــرورة اســتعداد المصــارف اإلســامية ومؤسســات التمويــل اإلســامي لمواجهــة
تحديــات التكنولوجيــا القادمــة والمتجــددة ،ومنهــا الــذكاء االصطناعــي ،وتنميــة المهــارات
والمــوارد المطلوبــة ،والتركيــز علــى العنصــر البشــري ،وعقــد الشــراكات اإلقليميــة
والدوليــة ،والتنســيق مــع الهيئــات الشــرعية لوضــع الضوابــط الشــرعية الناظمــة ،لضمــان
بقائهــا واســتمرارية تنافســيتها.
- 10حــث البلــدان اإلســامية لتطويــر البيئــات التشــريعية الســتيعاب متطلبــات التطــور
التكنولوجــي والــذكاء االصطناعــي وتحدياتهــا القادمــة التــي قــد تعيــد تشــكيل مســتقبل
الصناعــة الماليــة اإلســامية.
- 11اإلشــادة بتجربــة دولــة قطــر المتميــزة فــي مجــال التمويــل اإلســامي ،واالســتثمار الرياضي
والــذكاء االصطناعــي ،والتوصيــة بأهميــة تنســيق مؤسســات التمويــل اإلســامي فــي
قطــر مــع الجهــات المختصــة فــي هــذه المجــاالت لتعزيــز االســتثمار اإلســامي فــي هــذه
القطاعــات بمــا يتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة وتحقيــق رؤيــة قطــر  2030بــإذن اللــه تعالــى
وتوفيقــه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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