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مقــــــدمة

ي�شهد االقت�شاد العاملي منذ نهايات العام 2008 حتوالت غاية يف 

االأهمية قد توؤثر يف �شكله امل�شتقبلي. هذا باالإ�شافة اإىل الدعوات 

امل�شتمرة من قبل العديد من القيادات الغربية اإىل حماولة اإيجاد 

االأقــل  على  اأو  الراأ�شمالية  حمل  يحل  جديد  اقت�شادي  منــوذج 

يف  ال�شيما  جوهرها  يف  جذرية  تغيريات  اإىل  الراأ�شمالية  اإخ�شاع 

كما  التنظيمي.  احلكومي  والتدخل  ال�شوق  بحرية  تتعلق  مفاهيم 

اأعيدت على الواجهة وبقوة م�شطلحات تتعلق باحلوكمة املوؤ�ش�شية 

وامل�شوؤولية االجتماعية واأخالق العمل.

ومل يكن التمويل االإ�شالمي مبناأى عما يح�شل يف االقت�شاد العاملي 

بكونه  خ�شو�شيته  اأن  اإال  العاملية  املالية  ال�شناعة  من  جزء  الأنه 

متوافقًا مع متطلبات القانون االإ�شالمي اأظهرت املزايا التي يتمتع 

الغراء  االإ�شالمية  بال�شريعة  حمكوم  الأنه  نظرًا  التمويل  هذا  بها 

اإىل  اأدت  التي  املمار�شات  من  الكثري  يف  الوقوع  من  حمته  التي 

االأزمة املالية العاملية ومن بعدها االأزمة االقت�شادية.

املتاحة  الفر�س  اإبــراز  اإىل  االأوىل  ن�شخته  املوؤمتر يف  هذا  وي�شعى 

اأمام التمويل االإ�شالمي والتحديات التي تواجهه من حيث تزايد 

انت�شاره وتبنيه على ال�شعيد العاملي. فاإىل اأي مدى ميكن للتمويل 

التمويل  وهل  التقليدي؟  للتمويل  ناجعًا  بدياًل  يكون  اأن  االإ�شالمي 

االإ�شالمي يف تطبيقاته احلديثة ميثل احلالة املثالية التي ين�شدها 

ا�شتخداماته  يف  االإ�شالمي  التمويل  يعك�س  مدى  اأي  واإىل  العامل؟ 

يقوم  التي  ال�شرعية  والقواعد  النظرية  االأ�ش�س  حقيقة  احلديثة 

التمويل  تواجه  التي  التحديات  كله،  ذلــك  من  واالأهـــم  عليها؟ 

الأنظمة  اإخ�شاعه  و  تقليدي  اقت�شاد  يف  تطبيقه  عند  االإ�شالمي 

وقوانني مالية تقليدية؟ كل هذه االأ�شئلة �شتكون روافد للنقا�س يف 

جل�شات املوؤمتر.

واهلل ن�شاأل اأن يكون التوفيق وال�شداد حليفنا.

�للجنة �ملنظمة



�مل�سوؤوليات �لأخالقية و�لجتماعية لنظام �لتمويل �لإ�سالمي.
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 اأهـــداف امل�ؤتـــمر

التي  والتحديات  االإ�شالمي  التمويل  اأمام  املتاحة  الفر�س  بحث  	•
تواجهه. 

عن  ناجعًا  بدياًل  االإ�شالمي  التمويل  اإبــراز  اإمكانية  مناق�شة  	•
التمويل التقليدي . 

درا�شة مدى تطبيق التمويل االإ�شالمي لال�شتخدامات والقواعد  	•
التي  ال�شرعية  والقواعد  النظرية  االأ�ش�س  وحقيقة  احلديثة، 

يقوم عليها .

االإ�شالمي عند تطبيقه  التمويل  تواجه  التي  التحديات  معاجلة  	•
يف االقت�شادات التقليدية .

مناق�شة دعم التعاون العربي واالإ�شالمي يف املجاالت التمويلية. 	•
نظام  خللق  االإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  بني  التعاون  تعزيز  	•

ل�شوق تناف�شية يف ظل حتديات احلوكمة .

التمويل  لنظام  واالجتماعية  االأخالقية  امل�شوؤوليات  اإبـــراز  	•
االإ�شالمي.

. الراعية  للجهات  االإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  •	معر�س 

. قطر  يف  االإ�شالمي  التمويل  يف  املديرين  لكبار  م�شتديرة  •	طاولة 
. قطر  دولة  يف  املتواجدة  الدبلوما�شية  والبعثات  لل�شفارات  االإ�شالمي  بالتمويل  تعريفية  •	ندوة 

ور�ســـــات العمل

املعر�ض امل�ساحب 



و�ملنهج  �ل�سافية،  �لعقيدة  م��ن  �نطالقه  �لإ���س��الم��ي  �لقت�ساد  ب��ه  مايتميز  �أه��م  م��ن 

�لرّبايّن، و�رتباطه بالإميان، بعيد�ً عن �جل�سع �لذي �ساد �لعديد من �لأو�ساط �ملالية يف 

�لعامل، و�أّدى �إىل �لعديد من �لأزمات . 
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املح�ر الأول : القت�ساد الإ�سالمي واقت�ساديات الدول 

الإ�سالمية

العقيدة  االإ�شالمي؛ انطالقه من  يتميز به االقت�شاد  اأهم ما  من 

ال�شافية ، واملنهج الرّبايّن ، وارتباطه باالإميان ، بعيدًا عن اجل�شع 

الذي �شاد العديد من االأو�شاط املالية يف العامل، واأّدى اإىل العديد 

من االأزمات . 

ويناق�س هذا املحور اخل�شائ�س الفريدة التي متّيز بها االقت�شاد 

االإ�شالمّي دون غريه من االأنظمة الو�شعية ، ويتناول بالبحث اآلية 

تطبيقه يف الدول االإ�شالمية ، وما الدول التي قامت بتطبيقه مع 

ا�شتعرا�س جتاربها ، ومدى تاأثريه يف اقت�شاداتها ، واإىل اأّي مدى 

ميكن اأن يكون بدياًل ناجعًا عن غريه من االأنظمة .

وامل�ستجدات  ــالمــي  ــس الإ� الــتــمــ�يــل   : ــثــاين  ال ــحــ�ر  امل

القت�سادية العاملية

االخت�شا�س  لــذوي  مفاجاأة  العاملية  االقت�شادية  االأزمــة  تكن  مل 

 ، �شنني  االأزمة منذ  الوقوع يف هذه   الذين حذروا من  واملراقبني 

للخروج  تنادي باحللول  اأ�شواٌت عاملية  ارتفعت  االأزمة  واإزاَء هذه 

من هذا املاأزق الذي ع�شف بالعامل باأ�شره .

االإ�شالمي  االقت�شاُد  عليها  يقوم  التي  االأ�ــشــ�ــس  اإىل  وبالنظر 

ومــوازنــتــهــا بــاالأ�ــشــبــاب الــتــي اأنــتــجــت هـــذه  االأزمـــــة، �شيالحظ  

اأن االإ�شالم ونظامه االقت�شادي هو احلل االأمثل لها، كما اأّن اأهم  

ما يتميز به   االقت�شاُد االإ�شالمي عن غريه من النظم االقت�شادية 

على  القائم  االأخــالقــي  بالنظام  اقــرانــه  هو  والبائدة  ال�شائدة 

املحور،  هذا  يف  ال�شوء  عليه  �شي�شّلط  ما  وهذا  الذاتية،  املراقبة 

االقت�شاد  باإمكان  هل   : مهمة  ت�شاوؤالت  عن   االإجابة  خالل  من 

االإ�شالمي الوفاء مبتطلبات النظام املايل العاملّي وحاجياته؟ وما 

املنادية بتطبيق نظام  تاأتي الدعوات  الذي يعوق تطبيقه ؟ وملاذا 

املوؤ�ش�شات  اأعداد  ازدياد  ُيعّد  ؟  وهل  االإ�شالمي هزيلة  االقت�شاد 

املالية االإ�شالمية اأحد عوامل القوة ، اأو العك�س ؟!

وحتديات  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات   : الثالث  املح�ر 

احل�كمة 

وامل�شطلحات  املفاهيم  من  العديد  العاملية  املالية  االأزمة  اأبرزت 

القدمية اجلديدة ؛ ومنها مفهوم )احلوكمة( يف املوؤ�ش�شات املالية. 

الفرة  خــالل  ال�شركات  حوكمة  مبفهوم  االهتمام  تعاظم  وقــد 

التي  االقت�شادية  واالأزمــات   ، املالية  لالنهيارات  نظرًا  ؛  املا�شية 

�شهدتها العديد من الدول يف اأ�شواق املال وال�شركات .

مع  االإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  تفاعل  مدى  املحور  هذا  ويتناول 

تنظم  التي  واملالية   ، واالإداريـــة   ، والقانونية   ، التنظيمية  االأطــر 

العالقات بني االإدارة واملاُلك واأ�شحاب امل�شالح االأخرى ، ومدى 

توافقها مع مبادئ احلوكمة ، وتطبيقها .

ــع : الــتــمــ�يــل الإ�ــســالمــي واملــ�ــســ�ؤولــيــات  ــراب املــحــ�ر ال

الأخالقية والجتماعية 

اأثبتت القيم االإ�شالمية االأ�شيلة فعاليتها غري املحدودة ، ومقدرتها 

الفائقة القائمة على اأ�شا�س تغيري االإن�شان لالأف�شل والّرقي به .

؛  العقيدة  من  وثوابته  اأ�شوله  ي�شتمد  االإ�شالمي  التمويل  والأّن 

اأخالقية وم�شوؤوليات اجتماعية تكافلية  فاإنه تقع عليه م�شوؤوليات 

.)Corporate Social Responsibility(

ويناق�س هذا املحور تلك امل�شوؤوليات انطالقًا من االأ�ش�س التي يقوم 

عليها التمويل االإ�شالمّي .

حمــــاور امل�ؤتـــمر
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افــتـتـاح املـــ�ؤتـمــر9 �صباحًا - 9.20 �صباحًا

الـقـراآن الكــريـم

كلـمــة راعــي احلــفـــل

كلمة اجلهات الراعية

كلمة اجلهات املنظـمة

جل�صة ا�صرتاتيجية عامة9.20 �صباحًا - 10 �صباحًا

املح�ر الأول : القت�ساد الإ�سالمي واقت�ساديات الدول الإ�سالمية

 افتتاح املعر�ض10 �صباحًا - 10.30 �صباحًا

املح�ر الثاين : التم�يل الإ�سالمي وامل�ستجدات القت�سادية العاملية10.30 �صباحًا - 12 ظهرًا

متطلبات النم� ال�سليم يف �س�ء الأزمات

النم� القت�سادي يف �سرق الأر�ص وفر�ص التم�يل الإ�سالمي

التم�يل الإ�سالمي يف الغرب وفر�سه وحتدياته

التم�يل الإ�سالمي والتغريات املحتملة على الراأ�سمالية

امل�سارك�ن يف النقا�ص )خرباء متخ�س�س�ن(

ا�صرتاحة �صاي و�صالة الظهر12 ظهرًا - 12.30 ظهرًا

املح�ر الثالث : املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية وحتديات احلوكمة :12.30 ظهرًا - 2 ع�صرًا

العالقة بني امل�ساهمني وجمال�ص الإدارات والإدارة التنفيذية

الإف�ساح وال�سفافية بني املتطلبات ال�سرعية واملحا�سبية

دور الهيئات ال�سرعية يف احلد من خمالفات احل�كمة: ال�اقع واملاأم�ل 

ال�س�ابط ال�سرعية والقان�نية ملكافاآت كبار املديرين

امل�سارك�ن يف النقا�ص )خرباء متخ�س�س�ن( 

حـفـــل غــــداء  2 ع�صرًا



برنامج امل�ؤمتر الي�م الثاين  21 من اأكت�بر 2010

املح�ر الرابع: التم�يل االإ�سالمي وامل�س�ؤوليات االأخالقية واالجتماعية9 �صباحًا - 11 �صباحًا

من�ذج االأخالق الذي ي�ستند اإليه التم�يل االإ�سالمي 

مقا�سد ال�سريعة واإلزاميتها يف فتاوى امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 

�س�ابط جتاوب امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية مع امل�ستجدات االجتماعية 

نح� منتجات مالية اإ�سالمية مقا�سدية

امل�سارك�ن يف النقا�ش )خرباء متخ�س�س�ن(

ا�صرتاحة �صـاي11 �صباحًا - 11.15 �صباحًا

طاولة م�ستديرة لكبار املديرين يف التم�يل االإ�سالمي يف قطر11.15 �صباحًا - 1 ع�صرًا

ن�ستفيد من احل�كمة؟” اأن  “كيف ميكن 
ندوة تعريفية بالتم�يل االإ�سالمي لل�سفارات والبعثات الدبل�ما�سية

املت�اجدة يف دولة قطر

ا�صرتاحة �صالة وحفل غداء  1.15ظـهــرًا
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