اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺤﺼﺮي

ﺗﻨـﻈــﻴــــــــﻢ

اﻟـﺮاﻋــــﻲ اﻟﺮﺳــــﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻨﻈﻢ

ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺒﺚ

حضرة صاحب السمو الشيخ

تمـيــم بــن حـمــد آل ثـانــي
أمير البالد المفدى

صاحب السمو الشيخ

حـمــد بــن خليـفـة آل ثـانــي
األميـــر الــوالـــد

سمو الشيخ

عبـداهلل بــن حـمـد آل ثـانــي
نـائــب األمـيــر

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

سعادة السيد

علـي بـن أحـمـد الكـواري
وزيـــر التجــارة والصنـــاعــة

سعادة الدكتور /محمد كوني
وزير الشؤون الدينية والعبادات في جمهورية مالي

اللجنة المنظمة

●د .خالد بن إبراهيم السليطي ــ رئيس اللجنة المنظمة
●د .أسامة قيس الدريعي ــ نائب رئيس اللجنة المنظمة
●صالح حسن حافظ ــ المسؤول المالي واإلداري
●ممدوح كامل البدري ــ منسق عام
●عبد اهلل محمد الدريعي ــ مسؤول عالقات عامة
●عائشة محمد السيد ــ التنسيق اإلداري
●ميساء الباف ــ التنسيق اإلعالمي
●نسرين محمد ــ منسق الترجمة وتحرير النصوص
●قيس الدريعي ــ منسق تقنية المعلومات
●إدريس محمد ــ منسق تقنية المعلومات
●محمد منور ــ منسق البرامج
اللجنة العلمية

●د .أسامة قيس الدريعي
●د .فؤاد حميد الدليمي
●د .إبراهيم حسن جمال
●د .عمر يوسف عبابنه
●أ .محمد نفيل محبوب
●أ .محمد مصلح الدين

المحتويات
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برنامج المؤتمر

26

الشريك االستراتيجي والراعي الحصري (بنك دخان)
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المشاركون

كلمة اللجنة المنظمة

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 السابع للمال اإلسالمي» والذي ينعقد تحت
يسعدنا أن نرحب بكم
ً
عنوان «االقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة» وبمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والممثلين لهيئات حكومية
ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية عريقة في مجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.

السادة الفضالء
بعد ستة مؤتمرات ناقشت تطورات وتحديات التمويل اإلسالمي ،ها نحن نقف اليوم في النسخة السابعة أمام
أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية ،وتلقي بآثارها على عنصرَي االستدامة :المجتمع
واالقتصاد ،والتي تستوجب تكاتف جميع الهيئات وأصحاب الرأي لطرح األفكار ووضع الحلول للتخفيف من
آثارها وتعزيز فرص التعافي واالنتعاش االقتصادي بعد هذه األزمة ،يأتي هذا المؤتمر مساهمة في إذكاء الوعي
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بشأن االقتصاد الرقمي ودوره في بناء المجتمعات الذكية التي تعزز قدراتها الفاعلة وتشاركيتها للمساهمة
في تحقيق التنمية المستدامة ،وإننا نعتقد بأن النظام المالي اإلسالمي الذي يستند على الشريعة الخالدة
ومقاصدها الحكيمة يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خالل نظام اقتصادي عادل وشامل ،ووضع
الحلول الناجعة للمشكالت االقتصادية الطارئة ،وتحقق التنمية المنشودة ،ولكن البد من حركة علمية يقوم
العلماء والخبراء من خاللها بإمعان النظر وإعمال الفكر الستنباط الجواهر واستخراج الدرر التي تنهض بواقع
المؤسسات المالية اإلسالمية وتسهم في تطويرها.

الحضور األفاضل
برعاية كريمة من معالي الشيخ /خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
ينعقد مؤتمر الدوحة السابع 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 دخان
الشريك االستراتيجي والراعي الحصري على رعايته ودعمه المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال اإلسالمي منذ بدايته
في نسخته األولى.
والشكر والتقدير لشركائنا األكاديميين :كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر ،وكلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة ،وجامعة سنترال النكاشير في المملكة المتحدة.
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.

أ .د .خالد بن إبراهيم السليطي
						

رئيس اللجنة المنظمة
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ملخص المحاور
المحور األول:

التعايف واالنتعاش االقتصادي بعد األزمات
لقــد ألقــت جائحــة كورونــا بآثارهــا المدمــرة علــى االقتصــاد العالمــي ،ممــا تســبب
بأزمــة ركــود غيــر مســبوق ،فتراجعــت معــدالت النمــو ،وازدادت أعبــاء الديــون ،وانهــار
االســتثمار فــي عــدد مــن الــدول ،واســتمرت حالــة عــدم اليقيــن طاغيــة علــى المشــهد
االقتصــادي؛ ومــع التفــاؤل بقــرب انتهــاء الجائحــة ،وبداية التعافــي االقتصادي الهش،
تســعى الــدول لصياغــة سياســاتها لرســم مشــهد التعافــي االقتصــادي بعــد الجائحــة.
يناقــش هــذا المحــور مالمــح هــذا التعافــي واالنتعــاش االقتصــادي المتوقــع ،ويبــرز
مــا يمكــن أن يقدمــه التمويــل اإلســامي فــي هــذه المرحلــة مــن خــال مؤسســاته
ومنتجاتــه.

المحور الثاني:

اقتصادات العالم االفتراضي
مــع ظهــور أزمــة كورونــا ،ومــع فــرض قيــود التباعــد االجتماعــي ،اتجــه العالــم نحــو
بيئــات افتراضيــة أكثــر ً
أمانــا لممارســة األنشــطة االقتصاديــة ،واســتفادت شــركات
التكنولوجيــا الرقميــة مــن هــذا المشــهد ،فالتفــت العالــم إلــى ثــورة متســارعة فــي
نموذجــا القتصــاد مهــم وواعــد.
مجــال التجــارة والتطبيقــات اإللكترونيــة ،فشــكلت
ً

يســتعرض هــذا المحــور نمــاذج مــن اقتصــادات هــذا العالــم االفتراضــي مــن خــال
تجــارب عاشــها أصحــاب تلــك المشــروعات ،ويناقــش أهــم الضوابــط الشــرعية
والقانونيــة الحاكمــة للتعامــل مــع هــذا العالــم ،ثــم يقــدم رؤيــة استشــرافية لمســتقبل
هــذا القطــاع المهــم.
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ملخص المحاور
المحور الثالث:

التمويل االجتماعي ودوره يف تحقيق التنمية المستدامة
فــي اللحظــة التــي كان العالــم يرقــب فيهــا مــا تــم تحقيقــه مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة وتقليــل الفجــوات المجتمعيــة والقضــاء علــى الفقــر ،أتــت الجائحة لتوســع
تلــك الفجــوات وترمــي بمالييــن البشــر خــارج قطــاع األعمــال؛ ممــا دفــع الحكومــات
للتحــرك نحــو حمايــة المجتمــع مــن هــذه اآلثــار .وهنــا يثبــت التمويــل اإلســامي
نموذجــا رائـ ًـدا مــن نمــاذج
تميــزه فــي رعايــة الجوانــب االجتماعيــة واإلنســانية ،فيقــدم
ً

التكافــل االجتماعــي .لقــد جــاء هــذا المحــور إليضــاح دور االقتصــاد التشــاركي فــي
تجــاوز األزمــات وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا يســتعرض المحــور تجربــة
معاصــرة متقدمــة لنمــوذج التمويــل االجتماعــي اإلســامي التــي يبــرز مــن خاللهــا
أهميــة األدوات التمويليــة التشــاركية والمجتمعيــة.
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أهداف المؤتمر
●استش ــراف مالم ــح االنتع ــاش االقتص ــادي العالم ــي بع ــد أزم ــة
كورون ــا ،ودور التموي ــل اإلس ــامي ف ــي ه ــذه المرحل ــة.

●اس ــتعراض نم ــاذج القتص ــادات العال ــم االفتراض ــي ،والضواب ــط
الشــرعية والقانونيــة الحاكمــة.

●إب ــراز أهمي ــة االقتص ــاد التش ــاركي ،ودوره ف ــي تج ــاوز األزم ــات
وتحقي ــق أه ــداف التنمي ــة المس ــتدامة.
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تطبيق واحد،
ميزات متن ّوعة

فتح حساب العمالت األجنبية

فتح حساب جديد
دفع الفواتير
 - Ooredooكهرماء  -فودافون

التقدم بطلب الحصول على
تمويل
االطالع على رقم ال IBAN
الخاص بك ومشاركته

تحويل األموال بواسطة
“ويسترن يونيون”

إدارة “حساب أبنائك” من
الشخصي
خالل حسابك ّ

ادفع أقساط
بطاقتك االئتمانية

إصدار وإعادة إصدار البطاقة
االئتمانية

إنشاء ومراجعة التعليمات
المستديمة

إدارة بطاقتك المصرفية

السحب النقدي بدون
إجراء ّ
بطاقة

تفعيل  -إلغاء تفعيل -
السري
تغيير ّ
الرقم ّ

االطالع على الكشوفات

استبدال نقاط الوالء
حجز المواعيد لزيارة الفرع

فتح وإدارة الودائع
حمل تطبيق الجوال اليوم.
ّ

800 8555

dukhanbank.com
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برنامج المؤتمر
(الـيــــوم األول)
الثالثاء  30مارس 2021

الجلسة االفتتاحية

تقديم  :السيد /نديم املالح ــ شبكة الجزيرة اإلعالمية ــ دولة قطر

مساء
05:30 – 05:00
ً

كلمة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري
وزيـــر التجــارة والصنـــاعــة
كلمة سعادة الدكتور محمــد كونــي
وزير الشؤون الدينية والعبادات في جمهورية مالي
كلمة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان ــ الشريك االستراتيجي والراعي الحصري
كلمة سعادة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي
رئيس اللجنة العليا املنظمة ملؤتمر الدوحة للمال اإلسالمي

محـــاور المؤتـمــر
مساء
06:30 – 05:30
ً

المحور األول:

التعافي واالنتعاش االقتصادي بعد األزمات

رئيــس الجلســة  :د .دالل عســويل  -أســتاذ التمويــل اإلســامي بجامعــة حمــد بــن خليفــة -دولــة
قطر

●انتعاش االقتصاد العاملي بعد أزمة كورونا (التقديرات والتوقعات)
د.إيهان كويس -مدير مجموعة التوقعات يف البنك الدويل -أمريكا.

●تفعيــل املنتجــات التشــاركية يف املؤسســات املاليــة اإلســامية ودورهــا يف تحقيــق
االنتعــاش االقتصــادي.
فضيلة الشيخ أ.د عيل القره داغي  -األمني العام لالتحاد العاملي لعلامء املسلمني – دولة قطر
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برنامج المؤتمر
(الـيــــوم الثاني)
األربعاء  31مارس 2021
مساء
06:30 – 05:00
ً

المحور الثاني:

اقتصادات العالم االفتراضي

رئيــس الجلســة  :د .نايــف بــن نهــار الشــمري  -مديــر مركــز ابــن خلــدون للعلــوم اإلنســانية
واالجتامعيــة  -جامعــة قطــر  -دولــة قطــر

●الضوابط الرشعية القتصادات العامل االفرتايض
فضيلة الشيخ أ.د سعد الدين دداش -أستاذ الفقه بجامعة قطر  -دولة قطر

●منــاذج القتصــادات العــامل االفـرايض (تجربــة مـزاد قطــر «التجــارة اإللكرتونيــة -ثــورة
التطبيقــات»)
السيد/فهد النعيمي – املؤسس واملدير التنفيذي ملزاد قطر  -دولة قطر

●مناذج القتصادات العامل االفرتايض (صناعة املحتوى الرقمي)
السيد/باسل الحاج -صانع محتوى عىل اليوتيوب  -فلسطني

●القوانني الحاكمة للتعامل مع العامل االفرتايض
السيد/أحمد عجينة -رشيك يف رشكة سيدنس القانونية -بريطانيا

●مستقبل اقتصادات العامل االفرتايض
أ.د فولكر نايني هاوس -أستاذ االقتصاد بجامعة بوخام-أملانيا
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برنامج المؤتمر
(الـيــــوم الـثـــالــث)
الخميس  01أبريل 2021
مساء
06:00 – 05:00
ً

المحور الثالث:

التمويل االجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

رئيس الجلسة  :أ.د حسني عبده  -عميد البحوث واالبتكار يف جامعة سنرتال النكاشري  -بريطانيا

●االقتصاد التشاريك ودوره يف تجاوز األزمات
أ.د .نسيم شريازي -أستاذ االقتصاد والتمويل بجامعة حمد  -دولة قطر

●دور التمويل االجتامعي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة
أ.د محمد بولوت -رئيس جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم -تركيا

●تجربة معارصة من مؤسسات مالية إسالمية للتمويل االجتامعي  -ماليزيا
داتؤك  /محمد يوسف – العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق الحج  -ماليزيا
مساء
06:15 – 06:00
ً
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البيـــان الختــامــي

الخدمات المصرفية للشركات

أجهزة نقاط البيع

خدمة الدفع
للتجارة االلكترونية

إيداع الشيكات
عن بعد

اإلنترنت البنكي

800 8555

dukhanbank.com
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ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺸﻮرة

ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺸﻮرة »اﻟﺒﻴﺖ« ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وادارﻳﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺗﺄﺳﺲ »اﻟﺒﻴﺖ« ﻋﺎم 2007م ،وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ
اﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﺑﺬﻟﻚ ُﻳﻌﺪ »اﻟﺒﻴﺖ« أول
ﺷــﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻳــﺔ ﺣﺎﺻــﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

رؤﻳــﺘﻨﺎ
أن ﻧﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وادارﻳﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

رﺳـﺎﻟﺘﻨﺎ
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆﻫﻞ.

أﻫﺪاﻓﻨـﺎ
• ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
• اﺳﺘﺤﺪاث وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣ واﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص
ودﻋﻢ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ.
• اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﺪاد ﻛﻮادر ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴ وﻋﻤﻠﻴ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
• ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
• اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴ وإﻗﻠﻴﻤﻴ وﻋﺎﻟﻤﻴ.

ﺧﺪﻣﺎﺗﻨـﺎ
• اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
• اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
• اﻻﺳﺘﺸﺎرات ادارﻳﺔ.
• اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
• اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
• اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث.
• اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

BAIT AL-MASHURA FINANCE CONSULTATIONS

C Ring Road, Al- Emadi Financial Square, Building No. 2 , Second Floor, Oﬃce No.2
P.o.Box: 23471
Phone: +974 40409999
Fax: +974 44352233

Email: info@b-mashura.com
Website: www. b-mashura.com

أهالً بك في عالم
بنك دخان الرقمي

نق ّدم لك اآلن منصة “دخان باي”  D-Payلخدمات الدفع دون لمس من بنك دخان

ٍ
خدمات بهدف توفير أفضل تجربة التالمسية على اإلطالق.
وما ُيرافقها من

جيل جديد
من األساور

ادفع بسرعة وسهولة مع المنتج
القابل لإلرتداء من بنك دخان.

ادفع أسرع
مع Garmin Pay

ٍ
بمعامالت سهلة والتالمسية
تمتّع
مع منصة “دخان باي” .D-Pay

اختر ما يناسب
أسلوب حياتك

نقدم لك  Fitbit Payمن بنك دخان.
ّ

تطبيق واحد،ميزات متن ّوعة

قم ،على الفور ،بتلبية ُمختلف متطلباتك المصرفية مع تطبيق الجوال من بنك دخان

ٍ
متطورة وموا َكبة ُمتواصلة ألبرز المستجدات.
خدمات رقمية
وما ُيرافقه من
ّ
يسرنا أن نستعرض أحدث  4خدمات في محفظة خدماتنا الرقمية:
ّ
فتح فوري لحساب العمالت األجنبية.

فتح فوري لحساب الوديعة ألجل.

عرض أجدد التحديثات والميزات الخاصة بالتطبيق عند
تسجيل الدخول.
عرض التحديثات الخاصة بالتحويالت الدولية.

800 8555

dukhanbank.com

المشاركون

فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور  /علي القره داغي
األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين  -قطر
فضيلة الشيخ حصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون بجامعة األزهر
الشــريف في مجال العقود والمعامالت المالية عام 1985م بتقدير امتياز
مع مرتبة الشــرف األولى ،وعمل كأســتاذ ورئيس قســم الفقه واألصول
بكليــة الشــريعة والقانــون والدراســات اإلســامية بجامعــة قطــر ،وقد
رئيســا
عضوا أو
رافق مســيرة العمل المصرفي اإلســامي فكان وال يزال
ً
ً
للهيئة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية اإلسالمية داخل قطر
وخارجها ،ويشــغل فضيلته حاليًــا منصب األمين العــام لالتحاد العالمي
لعلماء المسلمين ،ونائب رئيس المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث ،كما
بجدة،
أنه خبير بمجمع الفقه اإلســامي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ّ
وخبيــر بالمجمع الفقهي اإلســامي التابع لرابطة العالم اإلســامي بمكة
المكرمــة ،وخبير بالهيئة العالمية للزكاة ،وعضو المجلس الشــرعي في
هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية()AAOIFI
وقــد اشــتهر بمؤلفاتــه الواســعة فــي مجــال االقتصــاد اإلســامي حيث
تجاوزت بحوثه ومؤلفاته المائة ما بين بحث وكتاب وموسوعة.

األستاذ الدكتور /محمد بولوت
رئيس جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم  -تركيا
الدكتور محمد بلوت هو أســتاذ تاريخ االقتصاد واالقتصاد اإلســامي وهو
ً
أيضــا رئيــس لجامعة اســطنبول صبــاح الدين زعيــم منــذ  .2013أكمل
دراســته في االقتصاد وحصل على  4شــهادات دكتوراه من الجامعات في
تركيا وهولندا .وقد بدأ بعمله في المجال األكاديمي كباحث مساعد عام
ً
 ،1993ثم أصبح أســتا ًذا
مشــاركا في سنة
مســاعدا ســنة  ،2001وأستاذا
ً
 ،2003وأســتا ًذا في  .2008وقد تقلد عد ًدا من المناصب منها عميد كلية
العلوم السياســية ونائب رئيس جامعة أنقرة في ســنة  .2011وبترشيح
من رؤســاء الجامعات وممثليها انتخبه رئيس جمهورية تركيا في عام
عضــوا في مجلس التعليــم العالي .قام الدكتور بلوت بصفته ً
2012
باحثا
ً
زائــرًا بزيــارة عدد من الجامعــات مثل جامعــة دلرنا في الســويد ،وجامعة
كامبريج في إنجلترا ،وجامعة هارفارد وجامعة برنستن في أمريكا .ولديه
العديــد من الكتب والمقاالت العلمية باللغتين التركية واإلنجليزية والتي
تم نشرها في مجالت علمية ودور نشر عالمية مرموقة.
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السيد /فهد عبداهلل النعيمي
مؤسس شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية  -قطر
مؤســس لشــركة إبداع للتكنولوجيــا الرقمية – المالكــة لمزاد قطر
وتطبيق صيانة كوم وعدة تطبيقات أخرى ،كما هو مؤســس لشــركة
“لنشا” للمعدات الطبية و شركة أصول لالستثمار العقار ي ،وهو ناشط
بشــكل فعــال فــي القطاعيــن الخيــري والتكنولوجي .وقــد حصل على
شــهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من األردن إضافة إلى أكثر من 50
دورة تدريبية في مجاالت شتى ،منها مكافحة غسيل األموال واإلرهاب
وإدارة المشــاريع ومهارات الحاسوب وما إلى ذلك .لدى األستاذ النعيمي
خبــرات عمليــة فــي مجــال البنــوك القطريــة والخليجيــة مثــل ،QNB
ومصرف الريان ،وغيرها.

الدكتور /إيهان كوسي
مدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي  -الواليات المتحدة األمريكية
هو مدير مجموعة التوقعات بالبنك الدولي وهو ً
أيضا زميل أول غير مقيم
في معهد بروكينغز وزميل باحث في مركز أبحاث السياســة االقتصادية
( .)CEPRومن أبرز مؤلفاته كتاب «Inflation in Emerging and Development
 »Economiesالتضخم في االقتصادات الناشــئة والنامية (تأليف مشــترك،
 )2019الــذي بحث فيــه موضوع االنخفــاض الملحوظ فــي التضخم خالل
نصــف القــرن الماضــي ومحركاته األساســية في تلــك االقتصــادات .كان
مســاعدا لمدير إدارة البحــوث ونائب الرئيس في قســم المراقبة
أيهــان
ً
المتعــددة االطراف في صندوق النقد الدولي .ســبق أن قام بالتدريس في
كلية بوث لألعمال بجامعة شــيكاغو وكلية إنســياد ،باإلضافة إلى كونه
مساعدا في كلية برانديز الدولية لألعمال.
أستا ًذا
ً
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السيد  /أحمد عجينة
شريك في شركة ( - )Seddons Law LLPالمملكة المتحدة
الســيد أحمــد هــو شــريك فــي  – Seddons Law LLPوهــي شــركة محاماة
متعــددة الخدمات ومقرها لندن (المملكة المتحدة) ويرأس قســم الهجرة
ومكتب الشــرق األوسط بالشركة .يقدم السيد أحمد المشورة للعمالء من
القطاع الخاص وأصحاب األعمال والمنظمات اإلقليمية  /متعددة الجنسيات
مع التركيز على القضايا المتعلقة باالســتثمار والهجرة .انضم أحمد ألول مرة
إلى  Seddons Law LLPفي ديسمبر  2016كمحامي مساعد ثم تمت ترقيته
إلى منصبه الحالي كرئيس لمكتب الهجرة والشــرق األوسط ،وقبل انضمامه
إلـ�ى  Seddons Law LLPعمــل أحمد مع  Good Advice UKو �Ardens Solici
 ،tors Advocatesحصل أحمد على شهادة بكالوريوس في القانون ( )LLBمن
جامعــة ( ، )City 2010ودورة الممارســة القانونيــة ودورة المهــارات المهنية
كليهمــا مــن كلية القانون  ،وهو مســجل فــي قائمة المحامين فــي إنجلترا
وويلــز وحاصل علــى اعتماد مســتوى  .OISCرقــم ( )2015( 3أعلى درجة في
الدعــاوى والتمثيــل) ،تم مؤخرًا اختيار أحمد واالعتراف بــه في إصدار  2021من
 Spears 500ضمن فئة كبار المحامين الموصى بهم في عام .2020

الدكتور  /نسيم شيرازي
أستاذ االقتصاد والتمويل بجامعة حمد بن خليفة  -قطر
حصــل علــى الدكتوراه فــي االقتصاد مــن الجامعــة اإلســامية العالمية
بباكســتان وهو أســتاذ االقتصاد والتمويل بكلية الدراســات اإلســامية
فــي جامعــة حمد بــن خليفة في قطــر .وقبــل التحاقه بكلية الدراســات
اإلســامية كان كبيــر االقتصادييــن والمديــر باإلنابــة فــي قســم بحوث
االقتصاد والتمويل اإلسالمي بالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب IRTI
ً
وسابقا عمل نائبًا للعميد في جامعة سليمان
بالبنك اإلسالمي للتنمية.
عامــا في المعهد الدولي
دميريل ألماتــي،
وعميدا ومديرًا للبحوث ومديرًا ً
ً
لالقتصــاد اإلســامي  IIEفــي الجامعــة اإلســامية العالمية بباكســتان.
وقد عمل أستا ًذا في الجامعة اإلســامية العالمية بماليزيا .لدى الدكتور
شــيرازي أكثر من ً 76
يعد من ضمن أبرز الباحثين في
بحثا منشــورًا حيث ّ
مجال اقتصــادات التنمية ،والتمويــل العام ،والتمويل اإلســامي لتنمية
المجتمــع .وقــد أنجز الدكتــور شــيرازي عد ًدا مــن المشــاريع الممنوحة
من قبــل البنك الدولــي ،وبنك التنمية اآلســيوي ،والصندوق الباكســتاني
للتخفيف من الفقر ،والمنظمات الخاصة.
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األستاذ الدكتور  /حسين عبده
عميد قسم البحوث وأستاذ المصرفية والتمويل  -جامعة النكاشير ( - )UCLANالمملكة المتحدة
األســتاذ الدكتور حســين عبــده هو عميد في قســم البحوث بجامعــة أوكالن،
ولديــه خبــرة طويلة في صناعــة التعليم العالــي .وهو باحث ذو مهــارات فائقة
ويقــوم بممارســة تطبيقات منهجيــة لتقنيات الذكاء االصطناعــي ونماذجها
فــي األبحــاث الخاصــة بالصيرفة والتمويــل والمحاســبة .يتمتع األســتاذ عبده
بمؤهــات فــي القدرات التحليليــة ،والقياديــة ،والمحاضــرة وإدارة المخاطر وما
إلى ذلك كما أنه مهني حســن االطالع مع خلفية واســعة في مجاالت building
 scoring modelsفــي البلدان الناميــة وكذلك في تطبيقــات تكنولوجيا المالية
واختراقاتــه للصناعة المالية  ،وهو أيضا مــدرب محترف في مجال تحليل بيانات
ضخمة ،وتطبيقات فينتك ،وإدارة المخاطر ،وتقنيات نماذج التقييم ،واالقتصاد
والتمويل اإلسالمي .يمتلك األستاذ عبده مسيرة بحيثة قوية والتي تشمل لما
يربو عن  45بحثا محكما تم نشــرها في مجالت دولية خالل  8ســنوات ماضية،
كما هو عضو في عديد من هيئات مهنية عبر العالم بما فيها  RMAوIFABS
في أمريكا ،و  BAFAو HEAفي المملكة المتحدة ،و EAAفي أوربا باإلضافة إلى
كونـ�ه متحدث ًا رئيسـ� ًا في عدة مؤتمرات وأحداث دوليـ�ة منه ا �FMA 2018; Fin
 Tech North, 2017 ، ICBESS 2016وغيرها.

الدكتورة  /دالل عسولي
أستاذ التمويل اإلسالمي بجامعة حمد بن خليفة  -قطر
حصلت على الدكتوراه من جامعة إي إن إس ( )ENSفي ليون بفرنسا ،وهي أستاذ
مساعد ومنسق برنامج التمويل اإلسالمي في جامعة حمد بن خليفة في قطر.
عملــت أكاديمية زائرة في مركــز دورهام لالقتصاد والتمويل اإلســامي بكلية
إدارة األعمــال التابعــة لجامعة دورهام .وقد عملت في المؤسســة اإلســامية
الدوليــة إلدارة الســيولة ( )IILMبماليزيــا حيث ســاهمت في تأســيس برنامج
الصكــوك الخاصــة بالمؤسســة .واشــتغلت ً
أيضــا بوظائــف عديــدة فــي قطاع
التمويــل في أوروبا فهي تمتلك خبرة عملية في التعامل مع األســواق اإلفريقية
واألوروبيــة وأمريكيــا الالتينيــة .تشــمل مجــاالت اهتماماتها البحثيــة التمويل
اإلسالمي بشــكل عام وتأثيره على إدارة الســيولة ،وتمويل الشركات ،والتمويل
األخالقي ،وتمويل التنمية ،والتمويل األخضر ،والتنمية المســتدامة ،واالســتثمار
المسؤول اجتماعيًا.
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األستاذ الدكتور  /فولكر نينهاوس
أستاذ االقتصاد بجامعة بوخوم  -ألمانيا
حصــل الدكتــور فولكر علــى درجــة الدكتوراه فــي االقتصــاد من جامعــة بوخوم
بألمانيا عام  ،1979ودرجة ما بعد الدكتوراه من نفس الجامعة .وقد عمل أســتا ًذا
فــي االقتصاد فــي جامعة ترير األلمانية ،وفي جامعة بوخوم األلمانية حيث شــغل
فيهــا منصــب مدير معهد دراســات التنميــة وسياســات التنميــة ونائب رئيس
رئيســا لجامعــة ماربورغ من
الجامعــة للهيكلــة والتخطيط والتمويــل .ثم كان
ً
عــام  2004إلــى عــام  .2010وهو حاصل على أســتاذية فخرية مــن جامعة بوخوم،
ودكتوراه فخرية من أكاديمية أي.إم .سيشــينوف الطبية في موســكو .كما كان
األستاذ فولكر أستا ًذا زائرًا في مركز  ICMAالتابع لكلية هينلي لألعمال في جامعة
ريدينج بالمملكة المتحدة ،باإلضافة إلى كونه خبيرًا زائرًا في جامعة مااليا بماليزيا
ضمن برنامج ســوق رأس المال اإلسالمي الماليزي التابع لهيئة األوراق المالية في
ماليزيا ،وكان أســتا ًذا زائرًا في كلية الدراســات اإلســامية بجامعة حمد بن خليفة
عضوا فــي العديد من اللجان والمجالس االستشــارية األكاديمية
فــي قطر ،وكان
ً
في ألمانيا ،ومستشارًا لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية في ماليزيا .وللدكتور
فولكر اهتمامات بحثية وعدد من المساهمات والمؤلفات في اقتصاديات قطاع
الخدمات ومجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.

فضيلة الدكتور  /نايف بن نهار الشمري
مدير مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قطر  -قطر
حصل علــى شــهادة البكالوريوس في الدراســات اإلســامية مــن جامعة قطر،
وعلى درجتي الماجســتير والدكتوراة من الجامعة العالمية اإلسالمية في ماليزيا
تخصص الفقه وأصوله ،كما حصل على شهادة الماجستير في العالقات الدولية
والدبلوماسية من جامعة األخوين في المملكة المغربية ،والدكتوراة الثانية في
تخصص «العلوم السياســية” مــن الجامعة العالمية اإلســامية بماليزيا .عمل
أســتاذا ً ثم عميدا ً مساعدا ً لشــؤون البحث والدراســات العليا في كلية الشريعة
والدراســات اإلسالمية بجامعة قطر ،وأسس مؤسسة وعي للدراسات واألبحاث
عــام 2015م ،كما قدم نظرية جديدة في علم العالقات الدولية تســمى «الذراع
الرادعــة» وحصــل على ملكيتهــا الفكرية في عام  ،2016ولــه العديد من البحوث
والدراســات العلميــة في مجال الصيرفة اإلســامية .وكذلك فــي مجال العلوم
السياســية ،إضافــة إلى عدة مشــاركات بحثيــة ولقاءات علميــة متخصصة في
مجاالت الدراسات اإلسالمية والعلوم السياسية واللغة العربية.
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فضيلة الشيخ الدكتور  /سعد الدين صالح دداش
أستاذ الفقه واألصول بجامعة قطر  -قطر
حصــل علــى البكالوريــوس من الجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنورة،
وحصل على الماجســتير والدكتوراه من جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلســامية بقســنطينة في الجزائر .اشــتغل أســتا ًذا بعدة جامعات منها
ً
مشــاركا بتخصص
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلســامية ،وأســتا ًذا
أصول الفقه بقســم الدراسات اإلسالمية بكلية القانون بجامعة اإلمارات،
وأستا ًذا بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة .ثم أســتا ًذا بكلية الشــريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر،
وهــو خبير فــي معلمة القواعــد بمجمع الفقه اإلســامي بجــدة ،وترأس
المجلــس العلمي بمعهد الشــريعة بجامعــة األمير عبد القــادر للعلوم
ً
ســابقا .كما أشــرف وناقش العديد من الرسائل العلمية ،وله
اإلسالمية
العديد من البحوث والمشاركات العلمية المتخصصة.

فضيلة الشيخ الدكتور  /أسامة بن قيس الدريعي
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة  -قطر
عمــل محاضــرًا فــي الجامعــة اإلســامية العالميــة -ماليزيا -فــي كلية
الشــريعة والعلــوم اإلنســانية ،ومحاضــرًا متعاو ًنــا مــع كليــة اإلدارة
واالقتصــاد و كلية القانون في جامعــة قطر ،حصل على البكالوريوس في
الحديــث الشــريف وعلومه من الجامعة اإلســامية في المدينــة النبوية،
والماجســتير و الدكتــوراه فــي االقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة الماليا
ماليزيا ،يشــغل حاليًا منصب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركةبيت المشورة لالستشارات المالية ،وعضو في العديد من هيئات الفتوى
والرقابة الشرعية داخل قطر وخارجها ،له عدد من الدراسات والبحوث في
الصناعة المالية اإلســامية ،وهو مدرب متخصص فــي فقه المعامالت
المعاصرة وتطبيقاتها في المؤسسات المالية.
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السيد /داتوك محمد هاش الدين يوسف
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق الحج  -ماليزيا
ورئيســا تنفيذيًا لصندوق
عضــوا منتدبًا
تعين الســيد محمد هاش الدين يوســف
ً
ً
الحــج فــي ماليزيا عام  .2019وقــد حصل على البكالوريوس فــي األعمال تخصص
المحاســبة من جامعة كورتين للتكنولوجيا في أستراليا .وهو زميل المحاسبين
القانونييــن  CPAفــي أســتراليا كما أنه عضو فــي المعهد الماليزي للمحاســبين
( ،)Malaysian Institute of Accountantsوالســيد يوســف هــو مدير غير مســتقل
وغير تنفيذي في بنك إسالم ماليزيا ،و  BIMBالقابضة ،ومزارع  ،THويتقلد مناصب
تنفيذية وغير تنفيذية وتمثيلية لدى عدد من الجهات اإلشرافية على المستويين
المحلــي والدولــي مثل هيئــة األرواق المالية فــي ماليزيا ،ولجنــة اإلدراج في بورصة
ماليزيا ،ولجنة مكافحة الفساد في ماليزيا.

السيد /باسل الحاج
صانع محتوى على اليوتيوب  -فلسطين
حصل على شــهادة البكالوريوس من كلية الهندســة بالجامعــة األميركية في
الشــارقة قســم الميكانيك ،كما حصل على الماجستير في اإلعالم من جامعة
كينغســتون في لندن ،ولديه قناة باســم  :باســل الحاج “ ”Basil Alhajعلى موقع
يوتيــوب ،ويتابعهــا ما يقــارب  2.65مليون مشــترك ،يقدم عبرهــا برامج عن أبرز
األطعمة والمأكوالت والثقافات حول العالم ،التي يستكشفها من خالل رحالته
في دول العالم ،كما يتابعه على إنستغرام قرابة  550ألف متابع.
شارك في العديد من المؤتمرات كان أبرزها :قمة رواد مواقع التواصل االجتماعي
العرب عام.2018
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