)واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ(
اﻟﺜــﻼﺛـــﺎء  15ﻣـــــﺎرس 2022

ﻓﻨﺪق ﺷﻴﺮاﺗﻮن اﻟﺪوﺣﺔ )ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺠﻠﺲ(

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗـﻨـﻈـﻴــــــﻢ

تقديم
علــى وقــع التعافــي مــن جائحــة كورونــا ،يســتفيق االقتصــاد العالمــي
ليجــد نفســه أمــام تحــوالت كبيــرة فــي المشــهد والنظــام ،تقــوده ثــورة
ضخمــة مــن التكنولوجيــا التــي تتســرب خــارج إطــار القوانيــن واألنظمــة

الحاكمــة ،لتفصــح عــن تحـ ٍـد كبيــر يتمثــل فــي بدايــة تشــكل نظــام اقتصــادي
ال مركــزي ،تحــاول الــدول والمنظمــات احتــواءهُ ،
وتســابق الزمــن فــي
محــاوالت تقنينــه وضبــط إيقاعــه .تتنافــس الشــركات بمنتجاتهــا الماليــة

الرقميــة فــي هــذا الفضــاء المفتــوح ،وتزاحــم المؤسســات الماليــة فــي
مســاحاتها وتهــدد بتحجيمهــا أو تجاوزهــا؛ وهنــا نجــد التمويــل اإلســامي
بمنتجاتــه ومؤسســاته أمــام هــذا التحــدي الجديــد الــذي يفــرض عليــه

ضــرورة مســايرة هــذا التحــول مــع االلتــزام بالضوابــط الشــرعية واألطــر

القانونيــة وفــق مقاصــد الشــريعة اإلســامية الضامنــة لتحقيــق أكمــل
المصالــح للبــاد والعبــاد ودفــع األذى والضــرر عنهــم.

ينطلــق مؤتمــر الدوحــة للمــال اإلســامي فــي نســخته الثامنــة ضمــن
فعاليــات أســبوع الثقافــة الماليــة المجتمعيــة التــي تنتظــم لتشــكل حدثـ ًـا

ومجتمعي ًــا يســعى لنشــر الثقافــة الماليــة ،وإكســاب الفئــات
إقليمي ًــا
ّ
ّ
المجتمعيــة المعــارف والمهــارات التــي تمكنهــم مــن ممارســة الســلوكيات

الماليــة المنضبطــة واإلبحــار فــي عالــم التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة بثقــة
واقتــدار.
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برنامج المؤتمر
الجلسة االفتتاحية

تقديم  :السيد /نديم املالح شبكة الجزيرة اإلعالمية دولة قطر

 08:40 – 08:30صباحًا

آيات من القرآن الكريم

 08:50 – 08:40صباحًا

كلمة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني

 09:00 – 08:50صباحًا

وزيـــر التجــارة والصناعة
كلمة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك االستراتيجي

 09:10 – 09:00صباحًا

كلمة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني
مدير عام اإلدارة العامة لألوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 09:20 – 09:10صباحًا

كلمة سعادة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي
رئيس اللجنة العليا املنظمة ملؤتمر الدوحة للمال اإلسالمي

 09:30 – 09:20صباحًا

استراحة
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برنامج المؤتمر
حمـــاور امل�ؤتـمــر
 10:45 – 09:30صباحًا

المحور األول:
(رئي ــس الجلس ــة الدكت ــورة نـــ ــورة فطيـــ ــس  -األمي ــن الع ــام المؤس ــس للرابط ــة العربي ــة
لألم ــن الس ــيبراني -واس ــتاذ عل ــوم وهندس ــة الحاس ــوب بجامع ــة قط ــر)

المؤسسات اإلشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية الالمركزية

تتوســع تطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة بوتيــرة عاليــة ال تتناســب مــع سياســات
تحديــا لجميــع
المؤسســات اإلشــرافية والرقابيــة وإجراءاتهــا المتأنيــة والحــذرة ،ممــا قــد يشــكل
ً
األطــراف ســواء فــي إطــار البنــاء المالــي التنظيمــي أو فــي خــارج دائرتــه ،مــن حيــث إمكانيــة
الســيطرة علــى تلــك التكنولوجيــا الماليــة التــي بــدأت تظهــر وتنشــط خــارج إطــار المؤسســات
المركزيــة .يناقــش هــذا المحــور المخاطــر والتحديــات التــي تفرزهــا التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة
الالمركزيــة علــى المصــارف المركزيــة واألســواق الماليــة ،والسياســات واإلجــراءات التــي
قامــت بهــا تلــك المؤسســات للتنظيــم والســيطرة علــى هــذه المنتجــات ،كمــا يتطــرق المحــور
إلــى موقــف المصــارف اإلســامية فــي المواءمــة بيــن اعتمــاد التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة
والوفــاء بمتطلبــات الجهــات اإلشــرافية ،ويركــز فــي هــذه الموضوعــات علــى تجربــة دولــة
قطــر ومؤسســاتها التنظيميــة واإلشــرافية.

موضوعات المحور

●مخاط ــر وتحدي ــات التكنولوجي ــا المالي ــة الرقمي ــة الالمركزي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر المص ــارف المركزي ــة
(الس ــيدة /العن ــود عبدالل ــه المفت ــاح  -رئي ــس قس ــم التكنولوجي ــا المالي ــة  -مص ــرف قط ــر المرك ــزي)

●سياســـات وإجـــراءات وقوانيـــن المصـــارف المركزيـــة المتعلقـــة بالتكنولوجيـــا الماليـــة
الرقميـــة الالمركزيـــة (مركـــز قطـــر للمـــال)

●آليـــة توافـــق المصـــارف اإلســـامية مـــع القوانيـــن ومتطلبـــات الجهـــات اإلشـــرافية
المتعلقـــة بالتكنولوجيـــا الماليـــة الرقميـــة الالمركزيـــة

(السيد /نارانيان سرينيفسان  -الرئيس التنفيذي للعمليات  -بنك دخان)

●المؤسسات الوقفية وإمكانية التحول الرقمي

(السيدة /روسلينا رملي  -مدير االقتصاد اإلسالمي الرقمي  -المؤسسة الماليزية لالقتصاد الرقمي  -ماليزيا)
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برنامج المؤتمر
 12:15 – 10:45ظهرًا

المحور الثاني:
(رئيــس الجلســة (فضيلــة الشــيخ الدكتــور /ســلطان الهاشــمي  -العميــد المســاعد لشــؤون

البحــث والدراســات العليــا بكليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية – جـامـــعة قـطـــر)

األحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية الالمركزية

لقــد انتظمــت األحــكام العامــة للشــريعة اإلســامية لتســتوعب كل مــا يســتجد فــي حيــاة
البشــر وتعامالتهــم ،وارتســمت مقاصدهــا لتوجيــه أحكامهــا فــي تحقيــق المصالــح العاجلــة
واآلجلــة للعبــاد والمحافظــة علــى الكليــات الخمــس مــن الديــن والنفــس والعقــل والنســل
والمــال ،ووفــق هــذه األطــر تتعامــل الماليــة اإلســامية مــع مســتجدات الصناعــة .فــي
هــذا المحــور يبــرز علمــاء الشــريعة لبيــان األحــكام والمقاصــد الشــرعية للتكنولوجيــا الماليــة
الرقميــة الالمركزيــة ،وآليــة ضبطهــا فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية.

موضوعات المحور
●المقاصد الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية

(فضيلــة الشــيخ أ.د .علــي القــره داغــي  -األميــن العــام لالتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين
 -قطــر)

●هل للمركزية اعتبار لدى الشارع في األحكام المالية

(فضيلة أ.د عبدالقادر جدي  -أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة في جامعة قطر)

●هل المعايير الشرعية قادرة على مواكبة التكنولوجيا المالية الرقمية

(فضيلـــة الشـــيخ أ.د .عصـــام العنـــزي  -عضـــو هيئـــة التدريـــس فـــي كليـــة الشـــريعة

والدراســـات اإلســـامية بجامعـــة الكويـــت  -الكويـــت)

●المؤسسات المالية اإلسالمية وتفعيل المنتجات المالية الرقمية

(د .دالل عس ــولي  -أس ــتاذ التموي ــل اإلس ــامي بكلي ــة الدراس ــات اإلس ــامية ف ــي جامع ــة
حم ــد  -قط ــر)

●الحوكمة والرقابة الشرعية على التمويل الالمركزي

(د .إبراهيـــم جمـــال  -مديـــر قســـم الدراســـات والبحـــوث ببيـــت المشـــورة لالستشـــارات

الماليـــة – قطـــر)
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برنامج المؤتمر
 12:45 – 12:15ظهرًا

استراحة لصالة الظهر

 01:30 – 12:45ظهرًا

المحور الثالث:
(رئي ــس الجلس ــة فضيل ــة الش ــيخ الدكت ــور أس ــامة الدريع ــي  -العض ــو المنت ــدب الرئي ــس
التنفيـــذي لبيـــت المشـــورة لالستشـــارات الماليـــة)

المنتجات المالية الرقمية الالمركزية
تتنــوع المنتجــات الماليــة الرقميــة المطبقــة خــارج األطــر القانونيــة والتنظيميــة ،ويحــاول بعضهــا
اكتســاب الصفــة القانونيــة للولــوج بشــكل أوســع إلــى عالــم المــال واألعمــال ،وتغــزو التكنولوجيــا
الماليــة جميــع مفاصــل البنــاء المالــي والمصرفــي .يســتعرض هــذا المحــور المنتجــات الماليــة الرقمية
الالمركزيــة فــي الدفــع والتمويــل ،إضافــة إلــى التــداول واالســتثمار ،كمــا يكشــف عــن المنتجــات
الماليــة الرقميــة الالمركزيــة فــي مجــال إدارة األصــول ،والتأميــن.

موضوعات المحور
●المنتجات الالمركزية للدفع

(الســـيد /مالـــك خـــان كوتاديـــا  -رئيـــس مجلـــس إدارة المنتـــدى العالمـــي (جيفـــت) -

ســـنغافورة)

●المنتجات الالمركزية للتدوال واالستثمار

(د .إسراء األسن  -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماغناس  -تركيا)

●المنتجات الالمركزية إلدارة األصول

(السيد /منيش كومار  -المؤسس الشريك لشركة ريل إكس – الهند)
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برنامج المؤتمر
 02:30 – 01:30ظهرًا

المحور الرابع:
(رئيــس الجلســة الســيد /علــي حمــد فطيــس المــري  -محاضــر فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد
بجامعــة قطــر)

تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية الالمركزية

يفيــق عالــم المــال واألعمــال فــي كل يــوم علــى وقــع ظهــور تجــارب جديــدة نشــأت ،وأخــرى تطــورت،
نتتبــع ميدانهــا فنلحــظ شــركات التكنولوجيــا الماليــة قــد أخــذت بزمامهــا ،وقــادت دفتهــا نحــو
عالــم مصرفــي ومالــي جديــد .فــي هــذا المحــور نتعــرف عــن قــرب علــى تجــارب رائــدة فــي مجــال
التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة الالمركزيــة مــن خــال شــركات التكنولوجيــا الماليــة العالميــة ،والتجــارب
المتميــزة للمؤسســات والمراكــز الماليــة فــي دولــة قطــر.

موضوعات المحور
●تجربة بنك قطر للتنمية

(الســـيد /هـــال علـــي الكـــواري  -اخصائـــي احتضـــان الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة -
بن ــك قط ــر للتنمي ــة)

●تجربة مركز قطر للمال

(السيد /هانك جان هوغيندورن  -رئيس مكتب القطاع المالي  -مركز قطر للمال)

●تطوير التطبيقات الالمركزية

(د .نداء خان  -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناش فينتك إكس  -لكسمبورغ)

●مساهمة التكنولوجيا الرقمية في تطوير األوقاف

(السيد /جبران صديق  -مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة ذريعة لالستثمار  -الهند)

 02:40 – 02:30ظهرًا
 02:40ظهرًا

البيان الختامي
الــغـــــداء
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اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺎل اﻻﺳﻼﻣﻲ
اﺣﺪ  13ﻣﺎرس  -اﻟﺨﻤﻴﺲ 17ﻣﺎرس 2022
ﻓﻨﺪق ﺷﻴﺮاﺗﻮن اﻟﺪوﺣﺔ )اﻟﺮﻳﺎن(

ورشة الثقافة المالية لألسرة
ــ األحد  13مارس 2022

ً
ً
ظهرا
صباحا الى الساعة 1
 من الساعة 10 يقدم الورشة الدكتور  /محمد فهمياستشاري أعمال ومحاضر بجامعة مينسوتا اإلسالمية ،قسم االقتصاد وإدارة األعمال
األســرة نــواة المجتمــع ،ومحــور بنائــه ،وإذا تتبعنــا المشــكالت االقتصاديــة نجــد أنهــا تنبــع مــن التكويــن غيــر
ً
ً
الفتــا عــن االهتمــام بالتربيــة
عزوفــا
الســليم للفــرد واألســرة ،وبنظــرة أخــرى إلــى واقــع مجتمعاتنــا نلحــظ

االقتصاديــة فــي األســرة ،ممــا نــرى نتائجــه التــي تبــدأ بزعزعــة كيــان األســرة وتتطــور لتعصــف بالمجتمــع.

نركــز فــي هــذه الورشــة علــى أهميــة التربيــة االقتصاديــة لألســرة وكيفيــة تصحيــح الســلوكيات الماليــة

لــدى أفرادهــا ،كمــا نســعى إلــى تدريــب المشــاركين علــى إعــداد ميزانيــة األســرة وآليــة تجــاوز المشــكالت
ً
وصــول إلــى تحقيــق الرشــد االقتصــادي والرفاهيــة المجتمعيــة.
االقتصاديــة األســرية،

ورشة انت المدير
ــ األحد  14مارس 2022

ً
ً
ظهرا
صباحا الى الساعة 1
 من الساعة 10 يقدم الورشة الدكتور  /عيسى الفرجاتاستاذ في قسم العلوم المالية  -الجامعة اإلسالمية بوالية مينسوتا ،مستشار سابق لتطوير وإدارة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي -االردن.
تســهم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بشــكل كبيــر فــي رفــع كفــاءة تخصيــص المــوارد فــي الــدول

كمــا أن هــذه المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تدعــم بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة الشــاملة ،فهــي تعمــل

علــى المســاعدة فــي اســتيعاب المــوارد اإلنتاجيــة علــى مســتويات االقتصــاد كافــة ،كمــا تســهم فــي إرســاء
أنظمــة اقتصاديــة تتســم بالديناميكيــة والمرونــة تترابــط فيهــا الشــركات الصغيــرة والمتوســطة .فمــن

خــال هــذه الورشــة ســوف نتعــرف علــى كيفيــة بــدء مشــروع جديــد والمهــارات الالزمــة إلدارة المشــروع
مــع مناقشــة مشــروعات ناجحــة ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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ورشة المالية اإلسالمية الرقمية في عصر التكنولوجيا
ــ األربعاء  16مارس 2022

ً
ً
ظهرا
صباحا الى الساعة 1
 من الساعة 10 يقدم الورشة الدكتور  /احمد فاروقأستاذ التمويل واالقتصاد اإلسالمي ومنسق البرامج بكلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة حمد بن خليفة.
إن التحــول الرقمــي يســاعد الماليــة اإلســامية علــى إبــراز مكامــن قوتهــا وتبنــي أهــداف التنميــة

المســتدامة ،إذ يوجــد الكثيــر مــن الفــرص الكامنــة لتطويــر الخدمــات الرقميــة للماليــة اإلســامية،
وستســهم فــي تزويــد البنــوك اإلســامية بأنظمــة متطــورة ،وتركــز الورشــة علــى تقديــم فهــم أعمــق لفكرة

الشــمول المالــي فــي عصــر التكنولوجيــا لالســتفادة منهــا بالشــكل المأمــول لتطويــر الماليــة اإلســامية.

وتناقــش الورشــة التغيــرات التــي قــد تحــدث نتيجــة التحــول الرقمــي فــي كيفيــة تقديــم الخدمــات الماليــة
ً
خصوصــا أن هــذه التحــوالت الرقميــة
اإلســامية ومــن يقدمهــا ،وفــي كيفيــة تنفيــذ عمليــات الدفــع،
ً
فرصــا كبيــرة لقطــاع الماليــة اإلســامية ،فــي مقدمتهــا زيــادة تســهيل الوصــول إلــى الخدمــات
تقــدم
الماليــة اإلســامية وتيســيرها ،مــع تســريع عمليــات الدفــع ،وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية ،وقــد يشـ ّـكل ذلــك
تحديـ ًـا أمــام النمــاذج التقليديــة وهيــاكل الســوق ،وقــد تنتــج عنــه مخاطــر وتداعيــات جديــدة محتملــة تهــدد

اســتقرار النظــام المالــي.
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ورشة التضخم وأثره على حياتنا
ــ األربعاء  16مارس 2022
مساء
 من الساعة  2الى الساعة 5ً
 يقدم الورشة الدكتور  /عمر العبابنةمسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي – بيت المشورة ،دكتوراه االقتصاد والمصارف اإلسالمية
ســيتم فــي هــذه الورشــة التفاعليــة مناقشــة التضخــم مــن خــال التعريــف بمفهــوم التضخــم وتعريفاتــه

واأللفــاظ ذات الصلــة وأنــواع التضخــم وكيفيــة قياســها وكذلــك بيــان أســباب التضخــم والعوامــل التــي
تــؤدي إلــى ظهــوره.

كمــا تتطــرق الورشــة الــي الحديــث عــن اآلثــار االقتصاديــة للتضخــم مــن حيــث أثــر التضخــم علــى القــوة

الشــرائية للنقــود ،أثــر التضخــم علــى االدخــار ،أثــر التضخــم علــى ميــزان المدفوعــات ،أثــر التضخــم علــى
توزيــع الثــروة وأثــر التضخــم علــى هيــكل االنتــاج

وتركــز الــدورة كذلــك علــى الحديــث عــن طــرق عــاج التضخــم والحــد مــن آثــاره وكيفيــة عــاج التضخــم ويتــم
الحديــث عــن السياســات النقديــة والماليــة والســيطرة علــى العرض

وتختتــم الــدورة بنقطــة مهمــة جــدا تمــس كل فــرد بالمجتمــع وهــي كيفيــة حمايــة نفســك وعائلتــك مــن

التضخــم.
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ورشة عمل المالية الرقمية الجديدة في أسواق المال
ــ الخميس  17مارس 2022

ً
ً
ظهرا
صباحا الى الساعة 1
 من الساعة 10 يقدم الورشة الدكتورة  /دالل عسوليعميد مساعد للشؤون األكاديمية وأستاذ مساعد في التمويل اإلسالمي بكلية الدراسات اإلسالمية،
جامعة حمد بن خليفة.

 والدكتور  /محمد إسكندرأستاذ مساعد ،التمويل اإلسالمية بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة
تناقــش الورشــة النمــو العالمــي للتكنولوجيــا الماليــة اإلســامية ،حيــث ال تــزال هنــاك حلــول محــدودة

ـدودا فــي أســواق رأس المــال
ألســواق رأس المــال ،ولمــاذا يكــون عــدد شــركات التكنولوجيــا الماليــة محـ ً
اإلســامية مقارنــة بالقطاعــات األخــرى مثــل المدفوعــات والودائــع واإلقــراض وجمــع األمــوال .الورشــة
تســلط الضــوء علــى منصــات إصــدار إســامية يمكنهــا توريــق وإصــدار ســندات أو صكــوك أنشــئت مؤخـ ً
ـرا
وماهــي تلــك المنصــات وكيــف يمكــن أن تســهم الحلــول المماثلــة فــي تطويــر أســواق رأس المــال

اإلســامية ،ال ســيما ســوق الصكــوك الــذي ال يــزال غيــر عميــق وغيــر متوفــر بدرجــة كافيــة فــي العديــد مــن

األســواق وكذلــك يتطلــب الترويــج لحلــول التكنولوجيــا الماليــة فــي أســواق رأس المــال اإلســامية بيئــة
مواتيــة تقودهــا الجهــات الرقابيــة ،فمــا هــو الدعــم واإلرشــاد المقــدم إلــى شــركات التكنولوجيــا الماليــة؟
ومتــى يمكننــا رؤيــة بعــض الحلــول.
وأخيـ ً
ـرا تناقــش الورشــة مجــاالت العمــل الالزمــة لتوســيع نطــاق حلــول التكنولوجيــا الماليــة فــي أســواق
رأس المــال اإلســامية وأيــن تكمــن الفــرص والتحديــات.
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أهداف المؤتمر
●الوقــوف علــى سياســات وإجــراءات الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة
فــي التعامــل مــع التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة الالمركزيــة.

●بيــان األحــكام والضوابــط الشــرعية المتعلقــة بالمنتجــات الماليــة
الرقميــة الالمركزيــة.

●مناقشة المنتجات المالية الرقمية الالمركزية.

●اســـتعراض تجـــارب مؤسســـات وشـــركات التكنولوجيـــا الماليـــة
الرقميـــة.

●اإلســـهام فـــي نشـــر الثقافـــة الماليـــة المجتمعيـــة ،وإكســـاب
مهـــارات إدارة المشـــروعات وريـــادة األعمـــال.

●التع ــرف عل ــى التح ــوالت الرقمي ــة ف ــي مج ــال الخدم ــات المالي ــة
اإلســـامية ،وفـــرص التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي أســـواق رأس

المـــال اإلســـامية.
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