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ابتكار
يصنع الغد

تسعى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، للحفاظ على تميزها العلمي والبحثي 

ا ألفضل 
ً

من خالل تقديم برامجها األكاديمية المتكاملة، وفق
المعايير الدولية، ولتطوير اإلمكانات الوطنية في مجال البحوث.

كما تقوم جامعة حمد بن خليفة بدور ريادي وإيجابي في عملية 
التحول والتطور في دولة قطر، من خالل تعزيز قدرات االبتكار 

واإلبداع، والعمل على صياغة الحلول الجديدة والفعالة على 
المستوى الدولي.   





ع أعمالك في قطر وسِّ

قلب الـمال
واألعــــــمال

تفتخر قطر باقتصادها الذي يعد األقوى واألسرع نمًوا في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي لطالما احتل

مراكز متقدمة على المستوى العالمي في مجاالت المنافسة
واالتصاالت واالبتكار.

وساهمت الخطط التنموية لدولة قطر، والتي تبلغ قيمتها 
مليارات الدوالرات، في مواصلة مسيرة الدولة نحو تطوير بنيتها 

التحتية وتلبية متطلبات الزيادة السكانية، بما يتماشى مع 
أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وساهم نمو قطاع الصناعة والبناء والخدمات المالية في
ل أكثر من نصف الناتج تطوير القطاعات غير النفطية، لُتَمثِّ
المحلي اإلجمالي في قطر. كما أن الستضافة قطر بطولة

كأس العالم لكرة القدم 2022 دوًرا مهمًا في تسريع مشاريع
البنية التحتية واسعة النطاق مثل مترو الدوحة، ومشروع

سكك الحديد القطرية "الّريل"، والميناء الجديد، باإلضافة الى
شبكة الطرق الحديثة، والمالعب والبنى التحتية الرياضية التي

أوجدت جميعها طفرة في فرص األعمال.

وفي الوقت الحالي، يلبي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية 
ومراكز األعمال التجارية الرائدة واألسرع نمًوا في العالم، 

احتياجات سوق منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

واستقطب مركز قطر للمال، الذي يحتل موقعًا استراتيجيًا فريدًا 
عند ملتقى الشرق مع الغرب، مجتمع أعمال يتألف من أكثر من 
400 شركة من مختلف القطاعات المالية وغير المالية، مساهًما 

في إرساء بيئة عمل مواتية لنحو 3 آالف فرد، و أكثر من 20 
مليار دوالر أمريكي من إجمالي األصول تحت اإلدارة.
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ا خالل العقود األربعة الماضية. ويواجه التمويل اإلســالمي، 
ً

أحرز التمويل اإلســالمي تقدًما ملحوظ
 في االســتدامة االســتراتيجية والحاجة لمراجعة نطاقه 

ً
خالل عقده التحويلي الحالي، تحدًيا متمثال

التشــغيلي، وذلــك نظًرا ألن مدافن النفايات والتدهــور البيئي والتغير المناخي وعوامل أخرى 
تشــكل ضغوًطــا علــى الكوكب، وتعد نواتج عرضيــة للنهج ضيق األفق الذي يتبعه االقتصاد 
العالمــي حالًيــا. وإذا كان هــذا النهج المتمثل في االســتحواذ على موارد الكوكب وتصنيعها 
واســتخدامها والتصرف فيها وإنتاج النفايات منها، هو النمط االقتصادي الســائد حالًيا، فقد 

برهنــت قوانيــن البيئــة مثل دورة حياة الماء على أن الطبيعة ال تتســبب في إنتاج أية نفايات.

ى مدار األعوام القليلة 
ً
ومــن هــذا المنطلــق الجديد، أخذ نظام االقتصاد الدائري فــي الظهور، عل

 باتباع أســاليب وعمليات ومحفزات لالســتفادة من الموارد 
ً

ا مبتكرة
ً

ا طرق
ً

الماضية، مستكشــف
الطبيعية وتقليل جميع أنواع النفايات ومحوها. والســؤال الذي يطرح نفســه هو ما هي آفاق 

العالقــة بين التمويل اإلســالمي وهذا التخصص الجديــد الصاعد؟ ويمكن اإلجابة على هذا الطرح 
من خالل الدراســات والمناقشــات، وهي أمور مطلوبة الستكشــاف آفاق االقتصاد والتمويل 
واألعمال واإلدارة والمجاالت األخرى للدراســات اإلنســانية لالســتفادة من الطبيعة من منظور 

القيم اإلســالمية، إضافة إلى أهداف التنمية المســتدامة متعددة األبعاد لألمم المتحدة.

 من خالل هذا المنظور، يســعى مركز االقتصاد والتمويل اإلســالمي بجامعة حمد بن خليفه
مــن وراء تنظيمــه لهــذا المؤتمر، بالتعاون مع مركز قطر للمال، إلى ســبر أغوار المعرفة الحالية 

ودراســة آفاق التمويل اإلســالمي واالقتصاديات المتحولة بغرض تحقيق تنمية مســتدامة.

ويدعــو القائمــون على هذا المؤتمر العلماء والمفكريــن والمختصين في التخصصات
األكاديميــة والصناعية المتنوعة للمناقشــة حول الموضوعات التالية:

١. االقتصاد الدائري من المنظور اإلســالمي.
2. االقتصــاد الدائــري: المفاهيم والنماذج، وتحدياتها، وفرصها.

٣. أوجه التشــابه بين االقتصاد الدائري والتمويل اإلســالمي.
٤. إعادة النظر إلى التمويل اإلســالمي: تأمل األثر والتحول اإليجابي.

5. دور التمويل اإلســالمي في األجندة العالمية.
6. دراســات حالة عن انتقال االقتصاديات إلى االقتصاد الدائري.

مقدمة



مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي
 يتخصص مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي في دراسة العالقة بين الدين اإلسالمي والظواهر 

 االقتصادية وأثر ذلك على سلوك األفراد والمؤسسات واألسواق من خالل بيان الرؤية اإلسالمية 
 في قضايا اإلنتاج وإعادة التوزيع والمشاركة عبر منهج متعدد التخصصات. ويهدف المركز 

 إلى تحقيق الريادة الفكرية وعقد الفعاليات الدورية التي يشارك فيها األكاديميون وصناع 
 السياسات والقطاع الخاص، حيث يجتمعون لتبادل اآلراء حول أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة 

 في مجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي. ويسعى المركز إلى تزويد الطالب واألساتذة والباحثين 
 الزائرين ببيئة غنية بالموارد توفر لهم الدعم الالزم لإلسهام بفاعلية في مجاالت تخصصهم. 

قام مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي في السنوات األخيرة بتنظيم العديد من المؤتمرات، أبرزها:

 المؤتمر الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي )ديسمبر 2٠١١، الدوحة(
 المؤتمر التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي )٩ – ١٠ سبتمبر 2٠١٣، إسطنبول(
 المؤتمر العاشر لالقتصاد والتمويل اإلسالمي )2٣ – 2٤ مارس 2٠١5، الدوحة(

  مؤتمر خريجي التمويل اإلسالمي في جامعة هارفارد 
)١٤ و١5 أكتوبر 2٠١6، كامبريدج، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية(

  مؤتمر خريجي التمويل اإلسالمي في جامعة هارفارد
)26 و27 أكتوبر 2٠١8، كامبريدج، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكي(

  المؤتمر العالمي لكلية الدراسات اإلسالمية ومركز قطر للمال حول األوقاف
)٤ – 6 ديسمبر 2٠١8، الدوحة(

التعريف بمنظم المؤتمر



اليوم األول – ٥ فبراير ٢٠٢٠

التسجيل والتعارف 8:٠٠ صباًحا – ٩:٠٠ صباًحا

الكلمة االفتتاحية ٩:٠٠ صباًحا – ١٠:٠٠ صباًحا

 الدكتور عماد الدين شاهين
 الوكيل المؤقت لجامعة حمد بن خليفة،

وعميد كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

الكلمات الرئيسية: 

 السيد حسن جمعة المهندي 
وكيل وزارة مساعد للشؤون البيئية، وزارة البلدية والبيئة 

الجيدة السيد يوسف محمد
الرئيس التنفيذي، مركز قطر للمال

 الدكتور مارك فيرميرش
المدير التنفيذي، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، مؤسسة قطر 

 الدكتور راغافان سيتارامان
الرئيس التنفيذي، بنك الدوحة، قطر 

الدكتور محمد بولوت
رئيس جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، إسطنبول، تركيا

 الدكتور علي القرة داغي
األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قطر

استراحة ١٠:٠٠ صباًحا – ١٠:١5 صباًحا

الجلسة األولى: التمويل اإلسالمي واالقتصاد الدائري:
الحدود التالية للتغيير اإليجابي

١٠:١5 صباًحا – ١2:٠٠ ظهًر

مدير الجلسة:

 الدكتور معمر كوتش
أستاذ ورئيس قسم التنمية المستدامة، 

كلية العلوم والهندسة، جامعة حمد بن خليفة

المتحدثون:

 الدكتور محمد بولوت 
رئيس جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، إسطنبول، تركيا

 الدكتور عرفان عليم قريشي
كبير االقتصاديين، وزارة المالية، الدوحة، قطر 

 المهندس مشعل الشمري 
مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، الدوحة، قطر 

 السيد هوارد بيفان
مدير قسم الطاقة، مؤسسة العطية، الدوحة، قطر 

محمد خالد الشرشني  المهندس
رئيس تكنولوجيا الترشيد باإلنابة، كهرماء

 السيد أكبر خان 
مدير أول، شركة الريان لالستثمار، الدوحة، قطر 

برنامج المؤتمر



استراحة للغداء وصالة الظهر ١2:٠٠ ظهًرا – ١:٠٠ ظهًرا

الجلسة الثانية: التمويل المستدام إلحداث التأثير وتعزيز القيمة ١:٠٠ ظهًرا – ٣:١5 عصًرا

مدير الجلسة:

 الدكتور نسيم شيرازي، أستاذ التمويل اإلسالمي،
كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

  التمويل الجيد واستثمار التأثير
الدكتور فدات أكجيراي، أستاذ، جامعة البوسفور، تركيا

  محددات أداء الشركات ألهداف التنمية المستدامة:
 دليل من الشركات القطرية والعالمية

الدكتور أمنية عبد السالم، عميد مشارك وأستاذ التمويل اإلسالمي، 
   كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

  التمويل اإلسالمي المختلط للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤثرة
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 طارق هللا خان، أستاذ التمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية، 
جامعة حمد بن خليفة

  التنمية المستدامة وسالسل البيانات
 الدكتور أحمد فاروق عيسان، كلية اإلدارة والعلوم اإلدارية، 

جامعة إسطنبول شهير، تركيا

  إضافة القيمة والتبرعات غير األخالقية للمؤسسات 
الدكتور خليفة مزوز، أستاذ، جامعة كارديف، المملكة المتحدة

  االستدامة وحقوق الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي:
دراسة حالة لالستثمارات الملتزمة بالشريعة واالستثمارات غير الملتزمة بها 

    الدكتور إبراهيم سعدوني، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة 

استراحة لصالة العصر ٣:١5 عصًرا – ٣:٣٠ عصًرا

الجلسة الثالثة: تقارب التمويل اإلسالمي واالقتصاد الدائري ٣:٣٠ عصًرا – 5:١5 مساًء

مدير الجلسة:

 الدكتور طارق هللا خان
أستاذ التمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

  إعادة تطبيق التمويل اإلسالمي من خالل االقتصاد الدائري:
 خطاب التمويل االجتماعي

الدكتور محمد أسلم حنيف، أستاذ بالجامعة اإلسالمية الدولية، ماليزيا



  تمويل االقتصاد الدائري: منظور التمويل اإلسالمي
الدكتور نفيس عالم، أستاذ بجامعة آسيا والمحيط الهادئ، ماليزيا

  االقتصاد الدائري واالقتصاد األخضر والتنمية المستدامة:
 ترسيخ عالقات الترابط وتغيير دور التمويل اإلسالمي

الدكتور عبد الرشيد، أستاذ مشارك بمعهد االقتصاد الدولي، باكستان

  توصيات الشفافية واالستثمار لحسابات االستثمار اإلسالمية: تحليل تجريبي
الدكتور أحمد محمد بدر الدين، باحث ومحاضر بجامعة فيليبس ماربورغ، ألمانيا

ختام اليوم األول



اليوم الثاني – ٦ فبراير ٢٠٢٠

التسجيل والتعارف 8:٠٠ صباًحا – 8:٣٠ صباًحا

الجلسة الرابعة: االقتصاد الدائري واالستدامة من منظور إسالمي 8:٣٠ صباًحا – ١٠:٣٠ صباًحا

مدير الجلسة:

 الدكتورة دالل عسولي
أستاذ مساعد ومنسق برنامج ماجستير العلوم في التمويل اإلسالمي، 

كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

  االقتصاد الدائري من منظور إسالمي
الدكتور علي القرة داغي، األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قطر 

  البيئة والتنمية المستدامة من منظور إسالمي 
 الدكتور عبد العظيم أبو زيد، أستاذ مشارك بكلية الدراسات اإلسالمية، 

جامعة حمد بن خليفة
    الدكتور محمد الجمال، أستاذ مشارك بكلية الدراسات اإلسالمية،

جامعة حمد بن خليفة 

  أثر المنهجية اإلسالمية لالستدامة واالقتصاد الدائري
 على رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠

الدكتور عمر محجوب محمد الحسين، رئيس مراجعي الحسابات، الحرس األميري 
 القطري

  تحليل متعدد الطبقات وحل ألزمة المناخ:
من إعادة هيكلة اإلنتاج إلى إعادة هيكلة المعرفة

    الدكتور عمر جاويد، أستاذ مساعد بمعهد إدارة األعمال، باكستان

  االستدامة والربحية: هل يمكن أن يؤدي االلتزام بالقواعد األخالقية
 إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار؟ 

الدكتور سلمان علي، أستاذ مساعد، المعهد الهندي لإلدارة، رايبور، الهند 

 

استراحة ١٠:٣٠ صباًحا – ١٠:٤5 صباًحا

الجلسة الخامسة: إعادة تصور التمويل اإلسالمي: إثبات التأثير والتغيير اإليجابي ١٠:٤5 صباًحا – ١2:١5 ظهًرا

مدير الجلسة:

 الدكتور إفرين توك، 
 أستاذ مشارك والعميد المساعد لمبادرات اإلبداع والتقدم المجتمعي،

كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة  

  تأثير الممارسات المصرفية المستدامة على استقرار البنوك
 الدكتور آدم نج، نائب مدير، المركز الدولي للتمويل اإلسالمي، ماليزيا 

  المسؤولية االجتماعية للبنوك اإلسالمية عبر مشاريع االقتصاد الدائري 
الدكتور أحمد خلف الدخيل، أستاذ، جامعة تكريت، العراق 

برنامج المؤتمر



 دور المعرفة في التحول إلى االقتصاد الدائري من منظور االستدامة والشريعة 
السيد صالح قائدي ،مدير إدارة الضرائب،  مركز قطر للمال،  قطر

 حل مشكلة المياه والصرف الصحي في نيجيريا عبر استخدام التمويل المختلط
 السيد عبد الرحمن أولوكيد، طالب ماجستير،

 كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة
 السيدة جينابا كولي، ماجستير العلوم في التمويل اإلسالمي، 

 كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة
 السيد مبارك محمد كبير موسى، ماجستير العلوم في التمويل اإلسالمي، 

كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

 التحليل البيئي واالجتماعي واإلداري، وحوكمة الشركات وتحليل االلتزام 
 بالشريعة: تعلم مشترك لخيار استثماري أفضل

 الدكتور وليد أحمد أنصاري، عميد وأستاذ، قسم إدارة األعمال، 
 جامعة عليكرة اإلسالمية، الهند

الدكتور شرق نزار، أستاذ، معهد رضوي لإلدارة واألبحاث، مومباي، الهند

استراحة للغداء وصالة الظهر ١2:١5 ظهًرا – ١:١5 ظهًرا

الجلسة السادسة: االقتصاد الدائري: المفاهيم والنماذج والتحديات والفرص  ١:١5 ظهًرا – ٣:٠٠ عصًرا

مدير الجلسة: 
الدكتور  أمين محسيني 

أستاذ مساعد ، كلية الدراسات اإلسالمية،جامعة حمد بن خليفة

 مفاهيم االقتصاد الدائري والتحديات والفرص المرتبطة به
سلوى حامد المال،  طالبة دكتوارة في كلية الدراسات االسالمية بجامعة حمد

بن خليفة،  خبيرة فنية، مكتب نائب رئيس ديوان المحاسبة، قطر

 االقتصاد الدائري من منظور المستهلك:
تحقيق تجريبي من خالل نمذجة المعادلة الهيكلية 

الدكتور محمد طاهر جان، أستاذ مشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الجامعة اإلسالمية 
الدولية، ماليزيا

التنمية المالية والبصمة البيئية في بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي:  
وجهات النظر اإلسالمية واألدلة التجريبية 

الدكتور محمد طارق مجيد، أستاذ مشارك بجامعة القائد األعظم، باكستان

 التصميمات التعليمية واالبتكار واالقتصاد الدائري في العالم اإلسالمي 
الدكتور إفرين توك، أستاذ مشارك والعميد المساعد لمبادرات اإلبداع والتقدم 

المجتمعي، كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة

استراحة لصالة العصر ٣:٠٠ عصًرا – ٣:١5 عصًرا

تحليل الحواجز واالستراتيجيات لالقتصاد الدائري: االندماج في إطار العمل من أجل مستقبل مستدام
                                           آنا خان ، المدير التنفيذي وأستاذ التسويق األخضر - معهد سوسلنس لبحوث الدولية الخاصة         

المحدودة ، الهند & توصيف ضياء صديقي ، محلل االستدامة والبيئة - غاز قطر ، الدوحة ، قطر



الجلسة السابعة: ابتكارات االقتصاد الدائري – دراسات حالة ٣:١5 عصًرا – 5:٠٠ مساًء

مدير الجلسة:

 الدكتور مصطفى ديلسي
أستاذ مساعد التمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية،

جامعة حمد بن خليفة

  االقتصاد الدائري في قطر: دراسة حالة لإلطارات المستعملة
 السيد خالد األنصاري، طالب دكتوراه، كلية الدراسات اإلسالمية، 

جامعة حمد بن خليفة
    الدكتور طارق هللا خان، أستاذ التمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية، 

جامعة حمد بن خليفة

  إدارة النفايات اإللكترونية والكهربائية: التجارب السويدية والماليزية
 السيدة إيمان حسن، طالبة دكتوراه، كلية الدراسات اإلسالمية،

جامعة حمد بن خليفة
    الدكتور نسيم شيرازي، أستاذ التمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية، 

جامعة حمد بن خليفة

  دور التمويل اإلسالمي في تعزيز االستثمارات التجارية الدائرية: 
 الحالة القطرية

 السيد عبد الجليل إبراهيم، طالب دكتوراه، كلية الدراسات اإلسالمية،
جامعة حمد بن خليفة

    الدكتور نسيم شيرازي، أستاذ التمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية، 
جامعة حمد بن خليفة

  االقتصاد الدائري والتنمية
 السيدة جميلة محمد الشعبي، طالبة دكتوراه، جامعة صباح الدين زعيم

في إسطنبول، تركيا

 

الكلمة الختامية 5:٠٠ مساًء – 5:١5 مساًء

 الدكتور سيد ناظم علي
مدير قسم البحوث ومركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كلية الدراسات اإلسالمية، 

جامعة حمد بن خليفة

ختام المؤتمر
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