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مؤتمر الدوحة الثالث للمال ا%سالمي
الصناعة المالية والتحديات المعاصرة
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تواجه  وهــي  ا0سالمية  المالية  الصناعة  انــطــالق  منذ 
تحديات كثر بدءًا بالتشريعات والقوانين واالعتراف وصوًال 
إلى الخدمات والمنتجات والموارد البشرية، وقد استطاعت 
هذه الصناعة بفضل اهللا ثم المخلصين ممن حملوا همها 
التحديات  الكثير من  تتجاوز  أن  ونبراسًا  وارتضوها عقيدة 
التحديات  هذه  من  أخذت  بل  ال  والصعوبات  والمعوقات 

القوة والمنعة والثبات واالستمرار.
ــقــارع كل  وانــطــلــقــت شــامــخــة تــجــوب عــنــان الــســمــاء ت

اقتصاديات العالم.
غير أن هذه التحديات تظهر بين فينة وأخرى شأنها شأن 
مستجدات  ومواكبة  والرقي  للتطور  تطمح  صناعة  كل 
العصر وضروريات الحياة مستمدة هذه المرونة من ا0باحة 

التي حباها الشارع الكريم لها.
ونشر  وا0بــداع  والتطوير  واالبتكار  التجديد  منطلق  ومن 
المؤتمر  هذا  موضوعات  اخترنا  الصنعة  ومهنية  الثقافة 
مزيجًا بين الخبرات المهنية والتأصيالت الشرعية للوصول 
التحديات  على  للتغلب  السبل  وأنجع  الحلول  أفضل  إلى 
منها  تستفيد  بّينة  واضحة  عملية  بخطوات  والمعوقات 
واقتفى  ركبها  في  سار  ومن  ا0سالمية  المالية  الصناعة 

أثرها راجين من ذلك إخالص النية والتوفيق والنجاح.
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النظام  إلى  التقليدي  النظام  من  المتحولة  المالية  المؤسسات  تجارب  على  الوقوف 
اWسالمي في بيئات وبلدان مختلفة واالستفادة من هذه التجارب بوضع نماذج وأدلة عمل 
قابلة للتطبيق والقياس تسهم في تجاوز الصعاب والعقبات التي قد تواجه المؤسسات 

الراغبة.  
التعليم واالستفادة من خبرات  المالية اWسالمية من خالل  محاولة نشر ثقافة الصناعة 
الجامعات التي خاضت غمار هذه التجربة، وشحذ همم الجامعات اkخرى لالستفادة من 

هذه التجارب وسرعة تطبيقها  تلبية لحاجة السوق لها.
اWسهام في حل إشكال ما تعانيه المؤسسات المالية اWسالمية جراء تأخر العمالء في 
السداد وتكبدها خسائر تكلفة اkموال وضياع فرصة استثمارها من منظور قاعدة (ال ضرر 

وال ضرار ).
ـ العميل) إلى  ـ التاجرـ  توعية اقطاب العمل المالي اWسالمي (المؤسسة المالية اWسالميةـ 

تحمل مسؤولياتهم اWجتماعية نحو مجتمٍع واع بالمعامالت المالية اWسالمية

أهداف المؤتمر

المحور ا/ول:

تجربة تحول البنوك التقليدية إلى المصرفية ا0سالمية ودور الجهاز 
المصرفي الرقابي في التوجيه.

المصرفية  إلى  التقليدية  البنوك  تحول  ظاهرة  تقريبًا  عقد  منذ  الساحة  على  ظهرت 

في  الحت  وقد  العظيم.  والنفع  الكثير  بالخير  تبشر  ظاهرة  شك  بال  وهي  اWسالمية 

اkفق بوادر كثر ترغب نهج هذا السبيل، غير أن هذه التجارب واجهت معوقات وتحديات 

كل بحسب حالته وبيئته التي يعمل بها بدءًا من القوانين والتشريعات نزوًال إلى تصفية 

المحافظ وتغيير اWجراءات والسياسات. 

ولكي تكون هذه التجارب نافذة وفاعلة تستفيد منها المؤسسات اkخرى، يسلط هذا 

معها  التعاطي  في  المصرفي  الرقابي  الجهاز  ودور  التجارب  هذه  على  الضوء  المحور 

من خالل عرض المعوقات والحلول واWجراءات التي اتبعت للوصول إلى نموذج يحتذى 

به يمكن تطبيقه مباشرة من خالل الوقوف على تجربة بنوك عريقة خاضت وعايشت 

كل التطورات وأضحت بحمداهللا وفضله صروحًا شامخة.

محاور المؤتمر
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المحور الثاني:

أهمية تخصص االقتصاد ا0سالمي لدى الجامعات العالمية.

من أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية اWسالمية هو ضعف الوعي العام بهذه 
الصناعة والذي نشأ في اkغلب اkعم نتيجة عزوف التعليم عن االهتمام بهذا الجانب، 
غير أن هناك بعض الجامعات خاضت غمار تجربة تعليم هذا التخصص ونجحت وبرعت 
كونه  المضمار  لهذا  الولوج  تحاول  جامعات  هناك  ومازالت  به  بدأ  ا�خر  والبعض  فيه 
أصبح واقعًا ملموسًا ومتطلبًا علميًا، ومن خالل هذا المحور نقف على تجارب الجامعات 
العريقة التي أخذت قدم السبق والتي خاضت المضمار للتعرف على التحديات والحلول 

والنتائج التي جنتها من هذا التخصص.

المحور الثالث:

خالل  من  السداد  تأخر  جراء  المالية  المؤسسات  تتحملها  التي  ا�ضــرار 

تكلفة ا�موال وفوات الفرصة.

في  العمالء  تأخر  جراء  التمويلية  منها  وباkخص  اWسالمية  المالية  المؤسسات  تتضرر 
السداد، (والشك  أن هذا اkمر جزء من الغرم) من تكلفة اkموال وضياع فرصة استثمار 
هذا المال بسبب مماطلة العميل أو تأخره في السداد، وهذا يظهر جليًا في المؤسسات 
التكلفة العالية مما يدفعها في  التمويالت الخارجية ذات  التي تعتمد على  التمويلية 
الضرر فضًال عن ضياع  إلى هاوية اWفالس، وهذا مما ال شك فيه من  كثير من اkحيان 

فرصة استثمار المال.
ومن خالل هذا المحور نسلط الضوء على اkضرار الحقيقية التي تتكبدها المؤسسات 
المالية اWسالمية من خالل تكلفة اkموال وضياع الفرصة وكيف عالج الشارع الكريم 

هذا اkمر من خالل قاعدة «الضرر وال ضرار».

المحور الرابع:

المسؤولية االجتماعية للفرد والمؤسسة المالية االسالمية.
يعرف الباحثون المسؤولية اWجتماعية للمؤسسات اWسالمية على أنها:

اWسالمية  المصارف  إدارة  على  القائمون  ــره  أث على  يقوم  أخالقي  تعبدي  التزام 
المصالح  ورعاية  ككل  المجتمع  رفاهية  وحماية  وتحسين  تكوين  في  بالمساهمة 
واkهداف اWجتماعية kفراده عبر صياغة اWجراءات و تفصيل الطرق و اkساليب الموصلة 
لذلك بهدف رضا اهللا سبحانه وتعالى والمساهمة في إيجاد التكافل والتعاون والتقدم 

والوعي اWجتماعي، وفي تحقيق التنمية الشاملة.
الفرد  دور  وما  اWسالمية؟  المالية  للمؤسسات  المعالم  واضحة  اkهداف  هذه  فهل 

المسلم سواء كان متعامًال أم تاجرًا نحو مجتمعه؟.
يسلط هذا المحور الضوء على هذه اkدوار و مالها و ما عليها.



6

تسجيل المشاركين 7:00 صباحا - 8:30 صباحا

آيات من القرآن الكريم8:30 صباحا - 8:40 صباحا

كلمة راعي الحفل وتسليم الدروع للجهات الراعية8:40 صباحا - 9:00 صباحا

كلمة الجهة المنظمة9:00 صباحا - 9:10 صباحا

كلمة فضيلة العالمة أ. د. يوسف القرضاوي9:10 صباحا - 9:20 صباحا

افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر  واستراحة شاي9:20 صباحا - 9:30 صباحا

9:30 صباحا - 00 : 11 صباحا

المحور ا/ول 

ودور  اeسالمية،  المصرفية  إلى  التقليدية  البنوك  تحول  تجربة 

الجهاز المصرفي الرقابي في التوجيه.
 أهمية الجهاز الرقابي ودوره في تطوير اWجراءات والممارسات 
المصرفية للمؤسسات المالية اWسالمية.(المتحدث: فضيلة 
الشيخ العالمة عبد اهللا المنيع ـ عضو هيئة كبار العلماء)
الحلول  ـ  «المشاكل  اWسالمي  الشارقة  مصرف  تحول  تجربة   
أ.د.حسين  الشيخ  فضيلة  (المتحدث:  التنفيذ»  خطوات  ـ 
الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  رئيس  ـ  حسان  حامد 

لمصرف الشارقة).
تجربة تحول بنك الجزيرة «المشاكل ـ الحلول ـ خطوات التنفيذ» 
عضو  ـ  القري  علي  أ.د.محمد  الشيخ  فضيلة  (المتحدث: 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك الجزيرة)
ـ  الحلول  ـ  «المشاكل  اWسالمي  دبي  اkردن  بنك  تحول  تجربة 
الصوا  أ.د.علي  الشيخ  (المتحدث: فضيلة  التنفيذ»  خطوات 

ـ عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ا�ردن دبي)
تجربة تحول بنك الكويت الدولي «المشاكل ـ الحلول ـ خطوات 
القصار  العزيز  أ.د.عبد  الشيخ  فضيلة  (المتحدث:  التنفيذ» 
الكويت  لبنك  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  عضو  ـ 

الدولي)
مركز قطر للمال ودوره في الضبط الرقابي على المؤسسات 
المالية العاملة في قطر. (المتحدث: السيد.د.علي العماري 

ـ كبير مديرين قطاع ا0شراف في مركز قطر للمال)

برنامج المؤتمر
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مناقشة عامة11:00 صباحا - 11:20 صباحا

 11:20صباحا - 12:20 ظهرا

المحور الثاني

أهمية تخصص االقتصاد اeسالمي لدى الجامعات العالمية 
«التحديات ــ الحلول ــ خطوات التنفيذ».

(المتحدث:  اkميركية.  المتحدة  الواليات  ـ  بورتالند  جامعة 
جامعة  في  االقتصاد  كلية  عميد  ـ  داوســن  أ.د.إســكــوت 

بورتالند).

جامعة قطر. (المتحدث: فضيلة أ.د.عائشة المناعي ـ عميد 
كلية الشريعة في جامعة قطر).

جامعة اWمام محمد بن سعود ـ المملكة العربية السعودية. 
التميز  ـ مدير مركز  الُسلمي  أ.د.عياض  (المتحدث: فضيلة 

البحثي في فقه القضايا المعاصرة).

أ.د.محمد  فضيلة  (المتحدث:  الماليزية.  الوطنية  الجامعة 
الجامعة  في  ا0سالمية  الــدراســات  كلية  عميد  ـ  نصران 

الوطنية الماليزية).

مناقشة عامة12:20 ظهـرا - 12:30 ظهـرا

صالة الظهر واستراحة شاي12:30 ظهـرا - 12:50ظهـرا

12:50 ظهـرا - 1:50ظهـرا

المحور الثالث

ا/ضرار التي تتحملها المؤسسات المالية جراء التأخر في 

السداد من خالل «تكلفة ا/موال ــ فوات الفرصة».

تحديد ا�ثار الناجمة حال التأخير في السداد من خالل تكلفة 

اkموال. (المتحدث: السيد.أحمد مشاريـ  الرئيس التنفيذي 
لمصرف قطر ا0سالمي).

فوات  خالل  من  السداد  في  التأخر  حال  الناجمة  ا�ثار  تحديد 

الفرصة.(المتحدث: السيد خالد الحبابي ـ رئيس الخدمات 
المصرفية للشركات في بنك بروة).

اkحكام الشرعية المتعلقة في حساب فوات الفرصة «العالج 

القره داغي- أ.د علي  الشيخ  .(المتحدث:فضيلة  والحلول» 
ا�مين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين).

اkحكام الشرعية المتعلقة في حساب تكلفة اkموال «العالج 

والحلول».(المتحدث: فضيلة الشيخ أ.د.عبد الستار أبو غدة 
ـ ا�مين العام لمجموعة دلة البركة).
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منـاقشـة عامـة1:50 ظهـرا - 2:00 ظهـرا

2:10 ظهرًا – 2:50 ظهرًا

المحور الرابع

المسؤولية اeجتماعية للفرد والمؤسسة المالية اeسالمية
المسؤوليـــة اWجتــماعيـــة للمؤســسة المـــاليـــة اWســـالميــة 
ــ عضو  أ.د.عبد العزيز الفوزان  (المتحدث : فضيلة الشيخ 

هيئة التدريس بجامعة ا0مام محمد بن سعود).

بن  عائض  د.  الشيخ  فضيلة  (المتحدث:  تاجر  إلى  رسالة 
عبداهللا القرني ــ داعية وكاتب إسالمي معروف).

الشيخ:  فضيلة  (المتحدث  (العميل)  المتعامل  إلى  رسالة 
التربية  بكلية  التدريس  هيئة  عضو  ـ  العوضي  د.نبيل 

ا�ساسية ـ الكويت).

صالة العصر ثم الغداء2:50 ظهـرا 


