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م�ؤمتر الدوحة الأول للمال الإ�سالمي
� 21-20أك ـتــوب ــر 2010

فـنـدق �شــرق الدوحــة

املنظــم

ي�سعى هذا امل�ؤمتر يف ن�سخته الأوىل �إىل �إبراز الفر�ص املتاحة �أمام التمويل الإ�سالمي
والتحديات التي تواجهه من حيث تزايد انت�شاره وتبنيه على ال�صعيد العاملي.

مقــــــدمة
وي�سعى هذا امل�ؤمتر يف ن�سخته الأوىل �إىل �إب��راز الفر�ص املتاحة
�أمام التمويل الإ�سالمي والتحديات التي تواجهه من حيث تزايد
انت�شاره وتبنيه على ال�صعيد العاملي .ف�إىل �أي مدى ميكن للتمويل
الإ�سالمي �أن يكون بدي ًال ناجع ًا للتمويل التقليدي؟ وهل التمويل
الإ�سالمي يف تطبيقاته احلديثة ميثل احلالة املثالية التي ين�شدها
العامل؟ و�إىل �أي مدى يعك�س التمويل الإ�سالمي يف ا�ستخداماته
احلديثة حقيقة الأ�س�س النظرية والقواعد ال�شرعية التي يقوم
عليها؟ والأه���م من ذل��ك كله ،التحديات التي تواجه التمويل
الإ�سالمي عند تطبيقه يف اقت�صاد تقليدي و �إخ�ضاعه لأنظمة
وقوانني مالية تقليدية؟ كل هذه الأ�سئلة �ستكون روافد للنقا�ش يف
جل�سات امل�ؤمتر.

ي�شهد االقت�صاد العاملي منذ نهايات العام  2008حتوالت غاية يف
الأهمية قد ت�ؤثر يف �شكله امل�ستقبلي .هذا بالإ�ضافة �إىل الدعوات
امل�ستمرة من قبل العديد من القيادات الغربية �إىل حماولة �إيجاد
من��وذج اقت�صادي جديد يحل حمل الر�أ�سمالية �أو على الأق��ل
�إخ�ضاع الر�أ�سمالية �إىل تغيريات جذرية يف جوهرها ال�سيما يف
مفاهيم تتعلق بحرية ال�سوق والتدخل احلكومي التنظيمي .كما
�أعيدت على الواجهة وبقوة م�صطلحات تتعلق باحلوكمة امل�ؤ�س�سية
وامل�س�ؤولية االجتماعية و�أخالق العمل.
ومل يكن التمويل الإ�سالمي مبن�أى عما يح�صل يف االقت�صاد العاملي
لأنه جزء من ال�صناعة املالية العاملية �إال �أن خ�صو�صيته بكونه
متوافق ًا مع متطلبات القانون الإ�سالمي �أظهرت املزايا التي يتمتع
بها هذا التمويل نظر ًا لأنه حمكوم بال�شريعة الإ�سالمية الغراء
التي حمته من الوقوع يف الكثري من املمار�سات التي �أدت �إىل
الأزمة املالية العاملية ومن بعدها الأزمة االقت�صادية.

واهلل ن�س�أل �أن يكون التوفيق وال�سداد حليفنا.
اللجنة املنظمة

1

امل�س�ؤوليات الأخالقية واالجتماعية لنظام التمويل الإ�سالمي.
2

�أهـــداف امل�ؤتـــمر
• بحث الفر�ص املتاحة �أمام التمويل الإ�سالمي والتحديات التي
تواجهه.
• مناق�شة �إمكانية �إب��راز التمويل الإ�سالمي بدي ًال ناجع ًا عن
التمويل التقليدي .
• درا�سة مدى تطبيق التمويل الإ�سالمي لال�ستخدامات والقواعد
احلديثة ،وحقيقة الأ�س�س النظرية والقواعد ال�شرعية التي
يقوم عليها .
• معاجلة التحديات التي تواجه التمويل الإ�سالمي عند تطبيقه
يف االقت�صادات التقليدية .
• مناق�شة دعم التعاون العربي والإ�سالمي يف املجاالت التمويلية.
• تعزيز التعاون بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية خللق نظام
ل�سوق تناف�سية يف ظل حتديات احلوكمة .
• �إب���راز امل�س�ؤوليات الأخالقية واالجتماعية لنظام التمويل
الإ�سالمي.

ور�شـــــات العمل
• طاولة م�ستديرة لكبار املديرين يف التمويل الإ�سالمي يف قطر .
• ندوة تعريفية بالتمويل الإ�سالمي لل�سفارات والبعثات الدبلوما�سية املتواجدة يف دولة قطر .

املعر�ض امل�صاحب
• معر�ض امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية للجهات الراعية .

3

م��ن �أه��م مايتميز ب��ه االقت�صاد الإ��س�لام��ي انطالقه م��ن العقيدة ال�صافية ،واملنهج
الر ّبا ّ
ين ،وارتباطه بالإميان ،بعيداً عن اجل�شع الذي �ساد العديد من الأو�ساط املالية يف
العامل ،و�أ ّدى �إىل العديد من الأزمات .
4

حمــــاور امل�ؤتـــمر
املحور الأول  :االقت�صاد الإ�سالمي واقت�صاديات الدول
الإ�سالمية
من �أهم ما يتميز به االقت�صاد الإ�سالمي؛ انطالقه من العقيدة
ال�صافية  ،واملنهج الر ّبا ّ
ين  ،وارتباطه بالإميان  ،بعيد ًا عن اجل�شع
الذي �ساد العديد من الأو�ساط املالية يف العامل ،و�أ ّدى �إىل العديد
من الأزمات .

الذي يعوق تطبيقه ؟ وملاذا ت�أتي الدعوات املنادية بتطبيق نظام
االقت�صاد الإ�سالمي هزيلة ؟ وهل ُيع ّد ازدياد �أعداد امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية �أحد عوامل القوة � ،أو العك�س ؟!
املحور الثالث  :امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وحتديات
احلوكمة
�أبرزت الأزمة املالية العاملية العديد من املفاهيم وامل�صطلحات
القدمية اجلديدة ؛ ومنها مفهوم (احلوكمة) يف امل�ؤ�س�سات املالية.
وق��د تعاظم االهتمام مبفهوم حوكمة ال�شركات خ�لال الفرتة
املا�ضية ؛ نظر ًا لالنهيارات املالية  ،والأزم��ات االقت�صادية التي
�شهدتها العديد من الدول يف �أ�سواق املال وال�شركات .

ويناق�ش هذا املحور اخل�صائ�ص الفريدة التي مت ّيز بها االقت�صاد
إ�سالمي دون غريه من الأنظمة الو�ضعية  ،ويتناول بالبحث �آلية
ال
ّ
تطبيقه يف الدول الإ�سالمية  ،وما الدول التي قامت بتطبيقه مع
ا�ستعرا�ض جتاربها  ،ومدى ت�أثريه يف اقت�صاداتها  ،و�إىل � ّأي مدى
ميكن �أن يكون بدي ًال ناجع ًا عن غريه من الأنظمة .

ويتناول هذا املحور مدى تفاعل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مع
الأط��ر التنظيمية  ،والقانونية  ،والإداري���ة  ،واملالية التي تنظم
العالقات بني الإدارة واملُالك و�أ�صحاب امل�صالح الأخرى  ،ومدى
توافقها مع مبادئ احلوكمة  ،وتطبيقها .

امل��ح��ور ال��ث��اين  :ال��ت��م��وي��ل الإ���س�لام��ي وامل�ستجدات
االقت�صادية العاملية
مل تكن الأزم��ة االقت�صادية العاملية مفاج�أة ل��ذوي االخت�صا�ص
واملراقبني الذين حذروا من الوقوع يف هذه الأزمة منذ �سنني ،
و�إزا َء هذه الأزمة ارتفعت �أ�صواتٌ عاملية تنادي باحللول للخروج
من هذا امل�أزق الذي ع�صف بالعامل ب�أ�سره .

امل��ح��ور ال��راب��ع  :ال��ت��م��وي��ل الإ���س�لام��ي وامل�����س���ؤول��ي��ات
الأخالقية واالجتماعية
�أثبتت القيم الإ�سالمية الأ�صيلة فعاليتها غري املحدودة  ،ومقدرتها
الفائقة القائمة على �أ�سا�س تغيري الإن�سان للأف�ضل وال ّرقي به .

وبالنظر �إىل الأ���س�����س التي يقوم عليها االقت�صا ُد الإ�سالمي
وم��وازن��ت��ه��ا ب��الأ���س��ب��اب ال��ت��ي �أن��ت��ج��ت ه���ذه الأزم�����ة� ،سيالحظ
�أن الإ�سالم ونظامه االقت�صادي هو احلل الأمثل لها ،كما �أنّ �أهم
ما يتميز به االقت�صا ُد الإ�سالمي عن غريه من النظم االقت�صادية
ال�سائدة والبائدة هو اق�تران��ه بالنظام الأخ�لاق��ي القائم على
املراقبة الذاتية ،وهذا ما �سي�س ّلط عليه ال�ضوء يف هذا املحور،
من خالل الإجابة عن ت�سا�ؤالت مهمة  :هل ب�إمكان االقت�صاد
العاملي وحاجياته؟ وما
الإ�سالمي الوفاء مبتطلبات النظام املايل
ّ

ولأنّ التمويل الإ�سالمي ي�ستمد �أ�صوله وثوابته من العقيدة ؛
ف�إنه تقع عليه م�س�ؤوليات �أخالقية وم�س�ؤوليات اجتماعية تكافلية
(.)Corporate Social Responsibility
ويناق�ش هذا املحور تلك امل�س�ؤوليات انطالق ًا من الأ�س�س التي يقوم
إ�سالمي .
عليها التمويل ال
ّ
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برنامج امل�ؤمتر

اليوم الأول  20من �أكتوبر 2010

� 9صباح ًا � 9.20 -صباح ًا

اف ـتـتـاح املـ ـ�ؤتـمــر
الـقـر�آن الكــريـم
كلـمــة راعــي احل ـف ــل
كلمة اجلهات الراعية
كلمة اجلهات املنظـمة

� 9.20صباح ًا � 10 -صباح ًا

جل�سة ا�سرتاتيجية عامة
املحور الأول  :االقت�صاد الإ�سالمي واقت�صاديات الدول الإ�سالمية

� 10صباح ًا � 10.30 -صباح ًا

افتتاح املعر�ض

� 10.30صباح ًا  12 -ظهر ًا

املحور الثاين  :التمويل الإ�سالمي وامل�ستجدات االقت�صادية العاملية
متطلبات النمو ال�سليم يف �ضوء الأزمات
النمو االقت�صادي يف �شرق الأر�ض وفر�ص التمويل الإ�سالمي
التمويل الإ�سالمي يف الغرب وفر�صه وحتدياته
التمويل الإ�سالمي والتغريات املحتملة على الر�أ�سمالية
امل�شاركون يف النقا�ش (خرباء متخ�ص�صون)

 12ظهر ًا  12.30 -ظهر ًا

ا�سرتاحة �شاي و�صالة الظهر

 12.30ظهر ًا  2 -ع�صر ًا

املحور الثالث  :امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وحتديات احلوكمة :
العالقة بني امل�ساهمني وجمال�س الإدارات والإدارة التنفيذية
الإف�صاح وال�شفافية بني املتطلبات ال�شرعية واملحا�سبية
دور الهيئات ال�شرعية يف احلد من خمالفات احلوكمة :الواقع وامل�أمول
ال�ضوابط ال�شرعية والقانونية ملكاف�آت كبار املديرين
امل�شاركون يف النقا�ش (خرباء متخ�ص�صون)

 2ع�صر ًا

حـف ــل غـ ــداء
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برنامج امل�ؤمتر

اليوم الثاين  21من �أكتوبر 2010

� 9صباح ًا � 11 -صباح ًا

املحور الرابع :التمويل الإ�سالمي وامل�س�ؤوليات الأخالقية واالجتماعية
منوذج الأخالق الذي ي�ستند �إليه التمويل الإ�سالمي
مقا�صد ال�شريعة و�إلزاميتها يف فتاوى امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
�ضوابط جتاوب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مع امل�ستجدات االجتماعية
نحو منتجات مالية �إ�سالمية مقا�صدية
امل�شاركون يف النقا�ش (خرباء متخ�ص�صون)

� 11صباح ًا � 11.15 -صباح ًا

ا�سرتاحة �شـاي

� 11.15صباح ًا  1 -ع�صر ًا

طاولة م�ستديرة لكبار املديرين يف التمويل الإ�سالمي يف قطر
“كيف ميكن �أن ن�ستفيد من احلوكمة؟”
ندوة تعريفية بالتمويل الإ�سالمي لل�سفارات والبعثات الدبلوما�سية
املتواجدة يف دولة قطر

1.15ظـهــر ًا

ا�سرتاحة �صالة وحفل غداء
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