ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺗـﻨـﻈـﻴــــــﻢ

أهداف المؤتمر
●تقديــم رؤيــة استشــرافية لألزمــات الماليــة واالقتصاديــة وتأثيرهــا
علــى التمويــل اإلســامي.

●توجيـــه المؤسســـات الماليـــة اإلســـامية إلـــى قطاعـــات جديـــدة
للتمويـــل واالســـتثمار.

●عـــرض تجـــارب منصـــات التـــداول اإلســـامية وأثرهـــا علـــى
االقتصـــاد العالمـــي.

●اس ــتعراض أهمي ــة االبت ــكار وال ــذكاء االصطناع ــي ف ــي التموي ــل
اإلس ــامي وفرص ــه االس ــتثمارية ف ــي ض ــوء الضواب ــط والمعايي ــر

الش ــرعية.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
أصحاب السعادة الوزراء
السادة العلماء والخبراء األجالء
الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وبعد:
جميعا في مؤتمركم «مؤتمر الدوحة السادس للمال اإلسالمي» والذي ينعقد تحت عنوان
يسعدنا أن نرحب بكم
ً
«التمويل اإلسالمي في عالم متحول» وبمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والممثلين لهيئات حكومية ومنظمات
دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية عريقة في مجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
السادة الفضالء
بعد خمسة مؤتمرات ناقشت تطورات وتحديات التمويل اإلسالمي ،ها نحن نقف في النسخة السادسة من هذا
المؤتمر في ظل ما يشهده العالم من تحوالت جيوسياسية وتبدالت في المشهد االقتصادي العالمي ،مما
ينذر بحالة من االضطراب وتحول التوازن في القوى واألنظمة االقتصادية ،هذه التغيرات تجعلنا نبحث عن وضع
التمويل اإلسالمي ومستقبله في ظل هذا العالم المتحول ،من خالل أطروحات متميزة ونقاشات مستفيضة في
موضوعات تم اختيارها بعناية لتالمس واقعنا وتستشرف مستقبلنا.
إننا نؤمن بأن المنهج اإلسالمي من خالل تشريعاته الحكيمة كفيل بمعالجة مشكالت األمة االقتصادية ،وأن
نظاما اقتصاديًا عــاد ًلا للبشرية .لكن ال بد من نهضة علمية وفكرية إلخراج هذه
الشريعة اإلسالمية تتضمن
ً
النظريات للعالم ،والسعي لتطوير مؤسسات التمويل اإلسالمي وتهيئتها لتكون األنموذج الذي يعكس هذه
النظريات ويحاكي مقاصد الشريعة.
الحضور األفاضل
برعاية كريمة من معالي الشيخ /خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ينعقد
مؤتمر الدوحة السادس للمال اإلسالمي في دوحة المعرفة بدولة قطر.
ويشرفنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لراعي نهضتنا ومسيرتنا سيدي حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،حفظه اهلل ورعاه.
والشكر والتقدير لسعادة السيد  /علي بن أحمد الكواري -وزير التجارة والصناعة في دولة قطر
ثم الشكر والتقدير لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة
الشريك االستراتيجي على رعايته ودعمه المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال اإلسالمي منذ بدايته في نسخته األولى.
والشكر والتقدير للسيد /يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على رعايتهم الماسية.
كما الشكر والتقدير للسيد /عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على رعايتهم الفضية.
والشكر والتقدير للسيد /حسام السيد حامد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري على رعايتهم الفضية.
والشكر والتقدير لسعادة السيد /جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة األولمبية القطرية.
ثم الشكر والتقدير للشريكين :الخطوط الجوية القطرية ،وقناة سي إن بي سي عربية.
والشكر والتقدير لشركائنا األكاديميين :كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر ،وكلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة ،واألكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية بماليزيا.
كذلك الشكر موصول إلى رواد الصناعة المالية اإلسالمية من علماء ومفكرين وأكاديميين على تلبية دعوتنا وإثراء
مؤتمرنا ببحوثهم ودراساتهم وآرائهم.
كما أشكر اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.
نسأل اهلل أن يبارك لنا في مؤتمرنا ويكتب له النجاح.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

د .خالد بن إبراهيم السليطي  -رئيس اللجنة المنظمة
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برنامج المؤتمر
 -07:00صباحًا –  08:30صباحًا تسجيل المشاركين
 08:30صباحًا –  08:40صباحـًا آيات من القرآن الكريم
 08:40صباحًا –  08:50صباحًا

كلمة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري
وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال

 08:50صباحًا –  09:00صباحًا

كلمة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة بنك بروة

 09:00صباحًا –  09:10صباحًا

كلمة سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينني
أمني عام اللجنة األوملبية القطرية

 09:10صباحًا –  09:20صباحًا

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

 09:20صباحًا –  09:40صباحًا استراحة

حمـــاور امل�ؤتـمــر
 09:40صباحًا –  10:40صباحًا

المحور األول:

استشراف األزمات المالية واالقتصادية وتأثيرها على التمويل اإلسالمي

رئيس الجلسة  :د .خالد الحر  -الرئيس التنفيذي ألكادميية قطر للامل واألعامل  /قطر

●األدوات العلمية واملنهجية املعتمدة يف استرشاف األزمات املالية واالقتصادية
(أدريان كوبر -الرئيس التنفيذي ملؤسسة أكسفورد االقتصادية)  -بريطانيا

●األسباب والتدابري الوقائية لألزمات املالية واالقتصادية
(د .أيهان كويس  -مدير مجموعة التوقعات بالبنك الدويل)  -أمريكا

●األحكام الرشعية السترشاف األزمات املالية
(أ.د .حسني سمحان  -أستاذ املصارف اإلسالمية بجامعة الزرقاء)  -األردن
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برنامج المؤتمر
 10:40صباحًا –  11:50ظهرًا

المحور الثاني:

التمويل اإلسالمي والتوجهات الحديثة نحو القطاع الرياضي

رئيــس الجلســة :د .أســامة الدريعــي -العضــو املنتــدب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة بيــت
املشــورة لالستشــارات املالية/قطــر

●تجربة دولة قطر االستثامرية يف القطاع الريايض
●االستثامر الريايض وأهميته (بنك قطر للتنمية)
(السيد /خالد املانع  -املدير التنفيذي لتمويل األعامل ببنك قطر للتنمية)  -قطر

●االستثامر يف القطاع الريايض «الفرص والتحديات»
(د .محفوظ عامرة-مدير برنامج علوم الرياضة يف كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر)  -قطر

●الضوابط واملعايري الرشعية لالستثامر يف القطاع الريايض
(فضيلــة الشــيخ د .خالــد شــجاع العتيبــي -عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة الرشيعــة بجامعــة
الكويــت)  -الكويــت
 11:50ظهرًا –  12:20ظهرًا

استراحة لصالة الظهر
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برنامج المؤتمر
 12:20ظهرًا –  01:30ظهرًا

المحور الثالث:

منصات التداول اإلسالمية

رئيــس الجلســة :فضيلــة الشــيخ د .إبراهيــم األنصــاري -عميــد كليــة الرشيعــة والدراســات
اإلســامية بجامعــة قطــر  -قطــر

●منصات التداول «األحكام الرشعية واآلثار االقتصادية»
(فضيلــة الشــيخ أ.د .عبــد الســتار أبــو غــدة -نائــب رئيــس املجلــس الرشعــي يف هيئــة املحاســبة
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية) -ســوريا

●فكرة إنشاء سوق للسلع واملعادن يف الرشق األوسط
(فضيلة الشيخ أ.د .عيل القرة داغي -األمني العام لالتحاد العاملي لعلامء املسلمني)  -قطر

●منصات التمويل الجامعي
(السيد /عمر منيش – رئيس التحالف التكنولوجي للاملية اإلسالمية)  -ماليزيا

●دور أدوات التمويل اإلسالمي يف رفع كفاءة األسواق العاملية
(د .محمــد دمــق – مديــر أول والرئيــس العاملــي للتمويــل اإلســامي يف إس آنــد يب جلوبــال
للتصنيفــات االئتامنيــة يف ديب)  -أمريــكا
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برنامج المؤتمر
 01:30ظهرًا –  02:40عصرًا

المحور الرابع:

االبتكار والذكاء االصطناعي في التمويل اإلسالمي

رئيس الجلسة :أ.د .محمد أكرم آلل الدين -املدير التنفيذي ألكادميية ارسا  -ماليزيا

●الذكاء االصطناعي يف املصارف اإلسالمية «رؤية مستقبلية»
(أ.د .عزمــي عمــر – الرئيــــس واملديــر التنفيــذي للجامعــة العامليــة للتمويــل اإلســامي
«إنســيف»)  -ماليزيــا

●فرص االستثامر اإلسالمي املستقبلية يف مجال الذكاء االصطناعي
(أ.د .حسني عبده – نائب عميد البحوث يف جامعة النكاشري)  -بريطانيا

●التكنولوجيا املالية يف التمويل اإلسالمي
(السيد /يوسف الجيدة  -الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للامل)  -قطر

●الذكاء االصطناعي والتنمية املستدامة ورؤية قطر2030
(د .سانجاي تشاوال – مدير البحوث يف معهد قطر لبحوث الحوسبة)  -قطر

●الضوابط واملعايري الرشعية لالبتكار والذكاء االصطناعي يف املالية اإلسالمية
(فضيلــة الشــيخ د .مــراد بوضايــة -عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة الرشيعــة والدراســات
اإلســامية بجامعــة قطــر)  -قطــر
 02:40عصرًا –  03:00عصرًا

البيان الختامي

 03:00عصرًا

الغداء
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محاور المؤتمر
المحور األول:

استشراف األزمات المالية واالقتصادية وتأثيرها على التمويل اإلسالمي.
تعــد األزمــة الماليــة العالميــة األخيــرة  2008ومــا ســبقها مــن أزمــات مالية دليـ ًـا على قصور
فــي النظــام المالــي العالمــي واعتمــاده علــى معالجــات آنيــة مــا تلبــث أن يظهــر عوارهــا
ماســة إلــى إصــاح هــذا النظــام المالــي
وعجزهــا علــى شــكل أزمــات ماليــة ،وإن الحاجــة ّ

العالمــي لتفــادي مثــل هــذه األزمــات ،واليــوم يــدق كثيــر مــن الخبــراء والعلمــاء ناقــوس
الخطــر لعــودة أزمــة ماليــة جديــدة ،وضــرورة التصــدي لهــا ،وتجنــب أســبابها ومحاولــة
التقليــل مــن آثارهــا المحتملــة ،وهــذا المحــور سيســتعرض األدوات العلميــة والمنهجيــة
المعتمــدة فــي استشــراف األزمــات الماليــة واالقتصاديــة ،واألســباب والتدابيــر الوقائيــة
لهــا ،ومــا يمكــن أن تؤثــر بــه علــى التمويــل اإلســامي وبيــان األحــكام الشــرعية الستشــراف
األزمــات الماليــة.

المحور الثاني:

التمويل اإلسالمي والتوجهات الحديثة نحو القطاع الرياضي.
تعمــل المؤسســات الماليــة وفــق خططهــا االســتراتيجية علــى تقصــي القطاعــات وحركــة
نشــاطاتها التجاريــة ودراســة إمكانيــة الحصــول علــى الفــرص االســتثمارية الجديــدة فيهــا،

ً
واســعا للحركــة االقتصاديــة تتوافــد إليــه
مجــال
ومنهــا القطــاع الرياضــي الــذي أصبــح
ً

رؤوس األمــوال للبحــث عــن فرصهــا االســتثمارية ،وهــذا المحــور ســيناقش فــرص وتحديات
التمويــل اإلســامي فــي القطــاع الرياضــي ،ويســتعرض تجربــة دولــة قطــر فيــه ،ثــم يبيــن
أهــم الضوابــط والمعاييــر الشــرعية لالســتثمار فــي هــذا القطــاع.
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محاور المؤتمر
المحور الثالث:

منصات التداول اإلسالمية.
تعــد منصــات التــداول اإلســامية مــن الموضوعــات الحساســة لضــرورة وجــود ضوابــط
ومعاييــر شــرعية دقيقــة فيهــا؛ كالتقابــض وعــدم التأجيــل أو التأخيــر وكذلــك خلوهــا مــن
الفائــدة الربويــة المحرمــة ،ولذلــك ســيناقش هــذا المحــور منصــات الســلع الدوليــة والتــورق
المصرفــي فيهــا ،ومنصــات التمويــل الجماعــي ،وفكــرة إنشــاء ســوق للســلع والمعــادن
فــي الشــرق األوســط ،وبيــان األحــكام الشــرعية واآلثــار االقتصاديــة لمنصــات التــداول
اإلســامية.

المحور الرابع:

االبتكار والذكاء االصطناعي يف التمويل اإلسالمي.
مــع رســوخ التقنيــات الحديثــة مثــل الــذكاء االصطناعــي والبلــوك تشــين وتأثيرهــا الواضــح
علــى طريقــة العمــل فــي جميــع الوحــدات الماليــة واالقتصاديــة ،نجــد أن المصــارف
اإلســامية ليســت بعيــدة عــن هــذا التطــور وانعكاســه علــى آليــات التمويــل المختلفــة،
ومــا يمكــن أن توفــره مــن فــرص اســتثمارية متنوعــة لهــا فــي هــذا المجــال ،ومــن هنــا
يقــدم هــذا المحــور رؤيــة استشــرافية مســتقبلية للــذكاء االصطناعــي فــي المصــارف
اإلســامية وفــرص االســتثمار فيــه ،والضوابــط والمعاييــر الشــرعية الخاصــة بهــذا المجــال،
كمــا يســتعرض أثــر الــذكاء االصطناعــي علــى التنميــة المســتدامة فــي ضــوء رؤيــة دولــة
قطــر .2030
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الورشة األولى:مستقبل الذكاء االصطناعي في العالم المالي
مدرب الورشة :األستاذ الدكتور /حسين عبده
منصب المدرب :نائب عميد قسم البحث في جامعة .Lancashire School of Business & Enterprise, UK
الموقع :شيراتون جراند الدوحة  -قاعة النخيل
التاريخ :األربعاء 26 ،فبراير 2020
مساء
صباحا إلى 12:00
الوقت :من 9:00
ً
ً

نبذة عن الورشة:

ُ
حد َثــت ثــورة فــي العالــم المالــي مــن خــال اختــراق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لــه،
خــال العقديــن الماضييــن ،أ ِ

فحجــم صناعــة  Fintechيتجــاوز اآلن  300مليــار دوالر فــي جميــع أنحــاء العالــم .ويرتبــط بقدرتــه علــى إحــداث
ـددا مــن
اضطــراب فــي القطاعــات الماليــة المختلفــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال الصناعــة المصرفيــة ،ويقــدم عـ ً
التحديــات الخطيــرة التــي يحتــاج مقدمــو الخدمــات الماليــة إلــى معالجتهــا .ســتلقي ورشــة العمــل هــذه الضــوء علــى
مســتوى االضطــراب المحتمــل الــذي يمكــن أن تســببه  FinTechللخدمــات الماليــة.
كمــا سيشــير المحتــوى لوضــع التكنولوجيــا الماليــة اإلســامية فــي الوقــت الحالــي ،كذلــك سـ ّ
ـتمكن ورشــة العمــل
تطويــر معرفتهــم
المشــاركين مــن اكتســاب نظــرة ثاقبــة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة الحديثــة ،واالطــاع علــى
ِ
بمســتوى تقدمهــا.
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الورشة الثانية :الفرص الواعدة للتمويل الجماعي اإلسالمي
مدرب الورشة :األستاذ /عمر مونشي
منصب المدرب :رئيس التحالف التكنولوجي للمالية اإلسالمية
الموقع :شيراتون جراند الدوحة  -قاعة النخيل
التاريخ :األربعاء 26 ،فبراير 2020
مساء
مساء إلى 4:00
الوقت :من 1:00
ً
ً

نبذة عن الورشة:

أحــد األشــكال الناشــئة لـــ  Fintechهــو التمويــل الجماعــي ،وهــو ســوق لمشــاريع تمثــل فرصـ ًـا بقيمــة تفــوق 2.5
تريليــون دوالر لجمــع األمــوال مــن أجــل اإلقــراض الجماعــي ،التمويــل ،األعمــال الخيريــة ،وكذلــك االســتثمار الجماعي
باألسهم.
وتســتعرض الورشــة مــا يميــز التمويــل الجماعــي ،ومــا دور التمويــل اإلســامي بهــذا المجــال ،وتســلط الضــوء علــى

فرصــة العالــم اإلســامي فــي ريــادة هــذا المجــال ،وهــل مــن الممكــن لنمــاذج التمويــل اإلســامي غيــر المصرفيــة
ومرضيــة؟
أن تقــدم تمويــات جماعيــة ّ
فعالــة وعادلــة ُ
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الورشة الثالثة :مناقشة الثالث وسائط الجديدة
لتسريع نمو قطاع المال االسالمي

مدرب ورشة العمل :الدكتور /محمد دمق
منصب المدرب :مدير أول للتمويل اإلسالميS&P Ratings ،
الموقع :شيراتون جراند الدوحة  -قاعة البصير
التاريخ :األربعاء 26 ،فبراير 2020
مساء
صباحا إلى 01:30
الوقت :من 9:00
ً
ً

نبذة عن الورشة:
ســتتيح هــذه الورشــة للمشــاركين مناقشــة التوقعــات الخاصــة بنمــو قطــاع المال اإلســامي ،وتســليط
الضــوء علــى ثالثــة وســائط لتســريع النمــو والتطــور بمجــال التمويــل االســامي ،والتــي يمكــن أن
توفــر فرصــة للمجــال مــن أجــل العــودة إلــى نمــو أســرع وأقــوى ،كمــا ســتتطرق الورشــة الــى منهجيــة
تصنيــف الصكــوك مــن عــدة جوانــب.
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الورشة الرابعة  :إمكانيات

 FINTECHلصناعة التمويل اإلسالمي
المشاركون في ورشة العمل:
الدكتــورة دالل العســولي( ،منســق ورشــة العمــل) مفتــي بركــة اللــه (منظــور الشــريعة) ،أميــن
محســني (منظــور أكاديمــي) ،أكبــر خــان (منظــور الصناعــة) ،ذو الحكيــم.

التاريخ 26 :فبراير 2020

المكان :غرفة اجتماعات البصير ،شيراتون الدوحة
مساء
الوقت :من  2:30مساء إلى 04:00
ً

النطاق:

ستســتند ورشــة العمــل إلــى حلقــة نقــاش لتقييــم أهميــة  Fintechفــي صناعــة التمويــل اإلســامي.
فقــد أصبحــت  Fintechظاهــرة كبيــرة علــى نطــاق واســع ويجــب أن تتبناها صناعة التمويل .ســيناقش

كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق أفكارهــم وخبراتهــم حــول هــذا الموضــوع ويقــدم بعــض التوصيــات
الهامــة فيمــا يتعلــق بالمؤسســات الماليــة اإلســامية فــي قطــر.
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