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بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الثامن للمال اإلسالمي
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصالة والســالم على رســوله األميــن المبعوث 

رحمــة للعالميــن  وآلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعد:

فبرعايــة معالــي الشــيخ/ خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي - رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة، ورعايــة رســمية مــن »وزارة التجــارة والصناعــة«، ورعايــة مــن الشــريك 
االســتراتيجي »بنــك دخــان«، ورعايــة ماســية مــن »اإلدارة العامــة لألوقــاف بــوزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســالمية«، ورعايــة فضيــة مــن »مركــز قطــر للمــال«، و الراعــي الفضــي والناقل 
الرســمي »الخطــوط الجويــة القطريــة » ، وبتنظيــم مــن »بيــت المشــورة لالستشــارات 
الماليــة«، وبالتعــاون مــع »كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية« بجامعــة قطــر، و«كليــة 
ــة قطــر  ــة بدول ــة الدوح ــة، ُعقــد فــي مدين ــن خليف ــة حمــد ب الدراســات اإلســالمية« بجامع
مؤتمــر الدوحــة الثامــن للمــال اإلســالمي يــوم الثالثــاء 12 شــعبان 1443هجريــة الموافــق لـــ 

ــا الماليــة الرقميــة والالمركزيــة«. 15 مــارس 2022م، بعنــوان »التكنولوجي

وخــالل الجلســات العلميــة للمؤتمــر تمــت مناقشــة المحــاور األربعــة الرئيســة المتضمنــة 
الالمركزيــة«،  الرقميــة  الماليــة  والتكنولوجيــا  اإلشــرافية  »المؤسســات  لموضوعــات: 
ــات  ــة«، و«المنتج ــة الالمركزي ــة الرقمي ــا المالي ــة بالتكنولوجي ــكام الشــرعية المتعلق و«األح
الماليــة الرقميــة الالمركزيــة«، و«تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية الالمركزية«؛ وذلك من 
خــالل أوراق العمــل المقدمــة مــن الســادة العلمــاء واألكاديمييــن والمختصيــن المشــاركين، 

ــرت موضوعــات المؤتمــر.  باإلضافــة إلــى النقاشــات والمداخــالت التــي أْث

وفــي ختــام المؤتمــر يتقــدم المؤتِمــرون بالشــكر الجزيــل لدولــة قطــر علــى رعايتهــم الكريمــة 
للمؤتمــر، والشــكر كذلــك موصــول للجهــات الراعيــة والتنظيميــة علــى دعمهــم وجهودهــم 

فــي ســبيل إنجــاح المؤتمــر وتحقيــق أهدافــه.

وقــد خلــص المؤتمــر بعــد تقديــم ومناقشــة البحــوث المقدمــة فــي المحــاور األربعــة إلــى 
جملــة مــن الــرؤى والتوصيــات اآلتيــة:
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إن اإلجــراءات الماليــة الرقميــة اإللكترونيــة إن تــم تصميمهــا وتشــريعها وصياغتهــا -1	
وتطبيقهــا بشــكل معتمــد مــن أهــل االختصــاص والتخصــص والدرايــة فــي جميــع 
المجــاالت، وفقــًا للمبــادئ والقواعــد الشــرعية فيهــا ، فإنهــا ســوف تحقــق المقاصــد 
ــن تلحــق األذى  ــل، ول ــع الحي ــة، ومن ــق المــآالت النافع ــى تحقي الشــرعية، وتســاعد عل

بمقاصــد العقــود والتصرفــات.

إن الشــريعة اإلســالمية تســتوعب بأصولهــا وقواعدهــا جميــع مســتجدات العصــر، وال -1	
تخلــو كتــب التــراث الفقهــي والسياســة الشــرعية مــن نصــوص يمكــن االســتناد عليهــا 

واالســتئناس بهــا فــي هــذه النــوازل والمســتجدات.

المركزيــة متأصلــة فــي السياســة الشــرعية وعريقــة فــي قاعــدة »تصــرف اإلمــام علــى -1	
الرعيــة منــوط بالمصلحــة«، ولهــا اعتبــار فــي األحــكام الشــرعية، ومنهــا الماليــة، تقييــدًا 

وإنشــاًء، مــا أدت إلــى درء المضــار ودفــع التنــازع ورفــع التزاحــم وتقييــد اإلباحــة. 

ــه مخاطــر، وهــذه المخاطــر دافعــة وليســت رافعــة، -1	 ــه منافــع ول التمويــل الالمركــزي ل
فهــي ال تقضــي علــى جهــات الوســاطة ومؤسســات التقاضــي والتوثيــق بالرفــع تماًمــا، 
بــل يمكــن أن تكــون دافعــة لتطويــر جهات التمويــل التقليدي فتكيــف إجراءاتها ونظمها، 
فيتقــوى عندهمــا مقصــد األمــان فــي المعامــالت، والتوثيــق للتصرفــات، وحفــظ 

الحقــوق عنــد النزاعــات، وحمايــة ركائــز السياســة الشــرعية النقديــة والماليــة للدولــة. 

المعاييــر الشــرعية والقــرارات الفقهيــة الصــادرة عــن المجامــع الفقهيــة قــادرة علــى -1	
ــي تحتاجهــا  ــكام الشــرعية الت ــا باألح ــة، ومده ــا المالي اســتيعاب أساســيات التكنولوجي
ــدان؛  ــة فــي بعــض البل ــن الوضعي ــا، كمــا أنهــا ســبقت القواني ــى تعامالته والحكــم عل
ــة  ــا المالي ــار خــاص مفصــل بالتكنولوجي ومــع ذلــك فــإن المؤتمــر يوصــي بوضــع معي

ــة. الرقمي

ــا فــي التمويــل الالمركــزي ال يعتبــر النظــام األمثــل -1	 نظــام الحوكمــة المعمــول بــه حالًي
إلرســاء مبــادئ الحوكمــة الشــرعية فــي تطبيقــات التمويــل الالمركــزي، لكــن يمكــن 
البنــاء عليــه إلنشــاء نظــام حوكمــة وضبــط شــرعي، مــع معالجــة االختــالالت الحالية على 
هــذا النظــام، كمــا أن معاييــر الحوكمــة الشــرعية الحاليــة تحتــاج إلــى تطويــر لتتــواءم مــع 

مســتجدات الماليــة الرقميــة. 
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إن التكامــل بيــن تقنيــة سلســلة الكتــل والواقــع المعــزز والواقــع االفتراضــي والواقــع -1	
المختلــط والرمــوز غيــر القابلــة لالســتبدال ســيؤدي إلــى التحــول فــي مســار المــال 
التمويــل  بيئــة  وتغييــر  المالــي،  القطــاع  اضطــراب  فــي  يتســبب  وقــد  واألعمــال، 
اإلســالمي، ممــا يســتدعي مــن مؤسســات التمويــل اإلســالمي تحديــث رؤاهــا وأدواتهــا 
وتطويــر اســتراتيجياتها لتتــواءم مــع متطلبــات التمويــل الرقمــي المســتدام، والتحــول 

ــة إلــى الوســاطة القائمــة علــى القيمــة. ــة التقليدي مــن الوســاطة المالي

 يمكــن لتقنيــات التكنولوجيــا الماليــة أن توفــر لقطــاع الوقــف والعمــل الخيــري حلــواًل -1	
متكاملــة لجعــل هــذا القطــاع أكثــر فاعليــة واســتدامة فــي تعبئــة المــوارد وإدارتهــا 
ــذا نوصــي المؤسســات  وتوزيعهــا، كمــا أنهــا تعــزز مــن مســتوى الثقــة والشــفافية، ل
الوقفية ومؤسســات األعمال الخيرية بالســعي نحو االســتفادة من التكنولوجيا المالية 
الرقميــة فــي تطويــر منتجاتهــا وأدواتهــا ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية لضمــان اســتمراريتها. 

ــة -1	 ــا المالي ــز دراســات شــرعي مســتقل متخصــص فــي التكنولوجي الدعــوة إلنشــاء مرك
اإلســالمية، لرفــد الصناعــة بأحــكام مســتجداتها، وحــث المؤسســات الماليــة اإلســالمية 
الجامعــات إلدراج تخصصــات  دعــوه  و  المركــز،  هــذا  وتمويــل  دعــم  فــي  لإلســهام 

ــا الماليــة الرقميــة ضمــن مناهجهــا العمليــة.    التكنولوجي

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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