
األحد، 3 نوفمبر 2019

المائدة المستديرة الخامسة  للرؤساء 
 التنفيذيين وقادة  التمويل اإلسالمي:
 نماذج التمويل االجتماعي

 األدوات المالية الفعالة
لالقتصاديات الهشة



مقدمة

 تهدف سلسلة جلسات المائدة المستديرة هذه إلنشاء منتدى يساهم في فهم وتعزيز
 مجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وذلك عبر تعزيز سبل الحوار المفتوح بين قادة القطاع

 المالي واألكاديميين وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للطالب لالنخراط بشكل أكبر في
قطاع التمويل اإلسالمي. 

واضعين هذا الهدف نصب أعيننا، فقد دعونا ممثلين عن قطاع التمويل اإلسالمي واألوساط 
األكاديمية المعنية للمشاركة في جلسات النقاش من أجل: 

فهم الحقائق والتحديات على أرض الواقع؛	_
العمل معا للحد من العوائق التي تحول دون الحصول على التمويل اإلسالمي؛	_
 طرح منتجات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية وتكون أكثر استدامة وأصالة	_

وأكثر تماشيا مع المبادئ األخالقية؛
التشجيع على بناء اقتصاد أكثر صالبة يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.	_

 وستكون جلسات المائدة المستديرة بمثابة عامل محفز على توفير قناة تواصل مخصصة
 بين المؤسسات المالية واألكاديميين بغية مناقشة القضايا والمنتجات الثابتة والجديدة

في هذا القطاع.

 وسيتولى مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي بكلية الدراسات اإلسالمية التابعة
 لجامعة حمد بن خليفة مسؤولية تنظيم هذا الحدث.

ستنقسم فعاليات المائدة المستديرة إلى:
١.  عرض األوراق على المائدة المستديرة. 

٢. حلقة نقاشية مفتوحة ومشاورات مطولة مع الجهات المعنية. 

 ومن أجل تسيير المناقشات الصادقة خالل الجلسة، سيجري تطبيق “قاعدة تشاثام هاوس”.
منع وسائل اإلعالم من حضور المناقشات. 

ُ
كما سيتم إخفاء هوية أصحاب اآلراء المطروحة وست

وأخيرا، يود مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي بهذه المناسبة أن يتوجه بجزيل الشكر لمكتب عميد 
كلية الدراسات اإلسالمية، وقيادات جامعة حمد بن خليفة، وأعضاء هيئة التدريس على ما أولوه 

من ثقة وما قدموه من مساعدة في سبيل تنظيم هذه الفعالية. كما يتقدم المركز بالشكر 
لكوكبة القادة العاملين في هذا القطاع والسلطات التنظيمية القائمة على المشاركة في هذه 

الفعالية وتقديم الدعم الالزم من جانبهم. ويعبر المركز عن خالص تقديره لكل ما قدموه من 
دعم، ويتطلع في الوقت نفسه إلى تعزيز وتقوية هذه العالقات البناءة من أجل قادم الفعاليات.



الجلسة النقاشية الثانية للطاولة المستديرة١١:30 ظهًرا – ١:00 ظهًرا 
استكشاف أساليب مبتكرة ومجدية تقوم على تضافر الجهود بين المؤسسات 

المالية اإلسالمية والمنظمات الخيرية، والهيئات الحكومية لمعالجة المهمة 
الشاقة المتمثلة في إعادة بناء االقتصادات: 

هل ثمة مجاالت يمكن أن تتضافر فيها الجهود بين المؤسسات المالية 	_
والمؤسسات الخيرية والجهات الحكومية؟

كيف يمكن لقطاع التمويل اإلسالمي أن يعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات 	_
الخيرية في تلبية احتياجات االقتصادات الهشة؟

هل يمتلك التمويل اإلسالمي األدوات المناسبة في ترسانته للعمل مع 	_
المنظمات الخيرية في تمويل التنمية االنتقالية لالقتصادات الهشة؟

ن أحدث االبتكارات في التكنولوجيا المالية – مثل تكنولوجيا سلسلة 	_ مكَّ
َ
هل ت

البيانات )بلوك تشين(، واإلقراض بين األقران، والتمويل الجماعي وما إلى ذلك- 
من خلق فرص وإيجاد طرق أكثر فعالية للتنفيذ؟

بالنظر إلى حجم التمويل في العالم اإلسالمي ومدى الحاجة إليه، هل هناك 	_
حاجة ملحة لتبني األفكار والتقنيات الجديدة؟ وهل هناك دواعي لتضافر جهود 

الجهات المختلفة؟
هل من المالئم ماديا تجاوز النظريات، والبدء في إطالق برامج تجريبية متعددة 	_

إلنشاء “إثبات صحة المفهوم” والتوسع بعد ذلك؟

الصالة والغداء )ختام الجلسة المائدة المستديرة(١:00 ظهًرا – ٢:30 ظهًرا 

التسجيل والتعاريف بين المشاركين8:00 صباًحا – 9:00 صباًحا

الكلمة االفتتاحية9:00 صباُحا – 9:30 صباًحا
الدكتور عماد الدين شاهين
عميد كلية الدراسات اإلسالمية،

الوكيل المؤقت لجامعة حمد بن خليفة

الكلمة الرئيسية
سعادة الشيخ عبدهللا بن سعود آل ثاني

محافظ مصرف قطر المركزي

كلمة مدير جلسة المائدة المستديرة
الدكتور عبدالفتاح محمد

أستاذ مساعد، جامعة حمد بن خليفة

عرض الورقة النقاشية لجلسة المائدة المستديرة9:30 صباًحا – ١0:00 صباًحا

الجلسة النقاشية األولى للطاولة المستديرة١0:00 صباًحا – ١١:30 ظهًرا
دراسة أساليب القائمة المتخذة في سبيل تخفيف معاناة 

االقتصادات الهشة: مزاياها، سلبياتها، قصورها:
ما هي األساليب التقليدية المتخذة لتحديد المتطلبات 	_

االقتصادية والمالية للدول الهشة؟
 هل هناك أي منتجات مالية مخصصة لالحتياجات الفريدة 	_

لهذه االقتصادات؟
ما مدى فعالية توظيف األموال الخيرية في هذه المناطق حتى اآلن؟	_
 هل حققت هذه الصناديق الخيرية أي أثر إيجابي مستدام 	_

في هذه المجتمعات؟
ما هي القصور الظاهرة من تمويل األموال الخيرية 	_

في تلبية احتياجات االقتصادات الهشة؟
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نجم عن استمرار الصراعات والحروب لفترات طويلة 
في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي - 
مثل ليبيا واليمن وفلسطين وأفغانستان ومالي 

وسوريا والسودان والصومال - عرقلة اقتصاديات 
هذه الدول واختالل مؤسساتها المالية، غير 

أن هذه الدول على مقربة من رؤية النور في 
نهاية النفق، إذ إن غالبيتها باتت على مقربة 

من التوصل إلى حل سياسي يبشر ببداية حقبة 
جديدة طال انتظارها تحمل في طياتها السالم 

واالستقرار. وبالرغم من ذلك، تشهد المناطق التي 
تضم هذه الدول تدفق الماليين من الدوالرات 

كمبادرة طيبة من الدول التي أبدت استعدادها 
لدعم هذه الدول والمساهمة في إعادة إعمار 

اقتصاداتها. ويتم تخصيص جزء كبير من هذه 
األموال لمشاريع التمويل االجتماعي، إال أن هذه 

األموال بمفردها ال تمثل حال جذريا لمعالجة جميع 
المشاكل التي تعاني منها تلك الدول، خاصة تلك 

التي تتعلق بالفئات الضعيفة واألكثر تهميشا في 
المجتمع. وقد نتج عن سوء اختيار االستراتيجية 
المناسبة، وانعدام الهياكل واألدوات المالية 

المناسبة لتحديد احتياجات هذه الدول سوء 
توظيف األموال وصرفها في مشاريع غير مجدية.

وتعتمد هذه الدول اعتماًدا كلًيا على 
مؤسساتها المحلية، وهذا غير كاف أو ال 

يقوى على االضطالع بالمهمة الضخمة التي 
تتمثل في إعادة بناء االقتصادات المنهارة، بل 

وينذر بفشل آخر يتسبب في استدامة دورات 
الركود االقتصادي أو االنهيار االقتصادي 

ونشوب الصراعات في هذه الدول المتأثرة.

وعالوة على ذلك، فإن التحديات التي يشهدها 
العالم في الوقت الراهن هي تحديات مشتركة، 

وإن غالبية الصراعات ناجمة إما عن صدمات 
تغير المناخ أو نتيجة عدم المساواة في توزيع 

الموارد. ولذا، فإننا بحاجة إلى تحول جوهري 
في نوعية االفتراضات، والنهج، واألساليب 

المناسبة لمعالجة هذه التحديات في الدول 
األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسات المالية 
اإلسالمية يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في 

الجهود العالمية المرنة، إذ إن قرشا واحدا 
إن تم توظيفه في التصدي للتحديات يكون 
أكثر تأثيًرا من ماليين الدوالرات المستخدمة 

في ردة الفعل والعالج في مراحل الحقة.

ويتحتم على مؤسسات التمويل االجتماعي 
اإلسالمي )أي مؤسسات الزكاة والصدقات 

واألوقاف( ومختلف الجهات الفاعلة أن 
تشارك في األجندة العالمية لتمويل التنمية 

لألمم المتحدة؛ حيث إن هذه المشاركة 
من شأنها أن ترسخ مفهوم التمويل 

اإلسالمي والتمويل االجتماعي اإلسالمي 
ضمن األجندة العالمية. وستساهم عملية 

التنسيق والمواءمة مع األجندة بشكل 
إيجابي في تحقيق كل من أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة وتقدير اإلمكانات 
غير المستغلة للتمويل اإلسالمي والتمويل 
االجتماعي اإلسالمي على المستوى العالمي.

إن ظهور أحدث التقنيات مثل تكنولوجيا 
سلسلة البيانات )بلوك تشين(، والتمويل 

الجماعي، واإلقراض بين األقران عبر اإلنترنت 
إلى آخره، قد غّير بشكل ملحوظ من طبيعة 

التمويل االجتماعي، بل وزاد من قدرته 
واستدامته ووسع من نطاقه، وجعل 

العمليات تحظى بمزيد من الشفافية وقابلية 
المساءلة عن العملية برمتها. فعلى سبيل 

المثال، يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في تطوير أول برنامج وقفي رقمي يساهم 

في زيادة ممتلكات وقفية تحسن من استخدام 
أراضي الوقف بطرق أكثر فعالية. ويعمل البنك 

اإلسالمي للتنمية على إصدار صكوك مرتبطة 
بالتمويل االجتماعي اإلسالمي، وتعتمد بعض هذه 
الصكوك على تقنية سالسل البيانات )بلوك تشين(.

ويمكن تبني نهج التمويل المختلط لتحقيق تأثير 
أكثر فعالية واستدامة. وقد عّرفت منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية “التمويل المختلط” 
بأنه “االستراتيجية األمثل لتمويل التنمية بتوجيه 

تمويل إضافي نحو التنمية المستدامة في البلدان 
النامية”. كما عرف كل من سامانس وسولهايم 

التمويل المختلط بأنه “االستخدام االستراتيجي 
لعملية تمويل التنمية والصناديق الخيرية بتوجيه 
تدفقات رأس المال الخاص نحو األسواق الناشئة 
ا للدراسات التي أجرتها 

ً
في الدول النامية”. ووفق

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فقد 
جمع التمويل المختلط أكثر من 8١ مليار دوالر 

أمريكي لتحقيق أهداف التنمية في أربع سنوات 
خالل الفترة ما بين ٢0١٢م إلى عام ٢0١٥م، 

ويحتمل أن يكون للتمويل المختلط القدرة على 
سد الفجوة االستثمارية الحالية التي تبلغ ٢,٥ 

تريليون دوالر أمريكي سنوًيا في سبيل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.1

وال تقتصر آثار تبني هذ النهج على الجانب المالي 
فحسب حيث يتيح هذا النظام فرصة االستغالل 

األمثل لنقاط القوة لجميع الفئات المشاركة 
من القطاعين العام والخاص في مواجهة 

تحديات التنمية المستمرة بشكل أكثر فاعلية.

إن المشكالت التنموية التي تعاني منها الدول 
الهشة مشكلة متعددة األوجه، ولذا فإن 

معالجتها تتوقف على تبني نهج تعاوني بين عدة 
جهات. فينبغي على المؤسسات المالية أن تكون 

على دراية بالخلفيات األنثروبولوجية واالجتماعية 
للسكان المعنيين، والتركيبة الديموغرافية، ونقاط 

القوة ومدى توفر الفرص للصناعات القائمة 
والمتوقعة، والهياكل المناسبة لمؤسسات 

التمويل االجتماعي اإلسالمي، وأدوات التكنولوجيا 
المالية مثل التمويل الجماعي باإلضافة إلى 

تكنولوجيا سلسلة البيانات. ومن المرجو أن تؤدي 
المنظمات الخيرية -بحكم تجربتها العملية مع 

المجتمعات المحلية في هذه المناطق- دوًرا حيوًيا 
في سبيل تعزيز التعاون، لخبرتها بطبيعة السكان 
المحليين ومشاكلهم الخاصة. وفي الوقت ذاته، 
تقوم مؤسسات التمويل اإلسالمي واألكاديميات 

بدعم هذه الجهود من خالل نشر التوعية حول 
أدوات التمويل اإلسالمي والتطورات االقتصادية 

إلتاحة إمكانية االستفادة من أدوات التكنولوجيا 
المالية بصورة أفضل. وبناًء عليه، يمكن 

لمؤسسات التمويل االجتماعي اإلسالمي أن تتعامل 
مع البنك الدولي والصناديق الخيرية العالمية وأن 

تعمل جنًبا إلى جنب مع صناديق االئتمان المتعددة 
للتمويل االنتقالي من أجل إعادة إعمار االقتصادات 

الهشة بعد انتهاء الصراعات أو الكوارث.

وتمتلك بعض الدول نصيًبا كبيًرا من رأس المال 
االستثماري، ال سيما تلك الدول اإلسالمية التي 
تقع في منطقة الخليج، والتي تحوز على ثروة 

هائلة من الموارد الطبيعية. وتشكل االحتياطات 
الضخمة من الموارد الطبيعية، والصناديق الكبيرة 
للثروات السيادية، وصناديق الثروات الخاصة نسبة 

كبيرة من ثروات دول الخليج. وعلى الرغم من 
ذلك، فإن هذه الدول تساهم بنسبة ضئيلة في 

تمويل االستثمارات التي ترتكز على تلبية االحتياجات 
التنموية للدول الهشة. والجدير بالذكر أن دول 
منطقة الخليج سخية في المساهمات الخيرية، 

غير أن هذه التبرعات بحد ذاتها ال تكفي لسد الحد 
األدنى من االحتياجات التنموية القتصادات الدول 

الهشة ما لم يتم دعمها وتوسيع نطاقها عن 
طريق رأس المال االستثماري. ويمثل االفتقار إلى 

جدول األعمال 
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عوائد معدلة حسب المخاطر التحدي األبرز الذي 
يواجه هذه الصناديق االستثمارية ذات األغراض 

التجارية للمساهمة في مشاريع التنمية. ويمكن 
التغلب على هذه المشكلة باالستعانة بأموال 

الصناديق الخيرية وتوظيفها بطريقة مثالية تغير 
من عالقة المخاطر بالعوائد في المشروعات 

التنموية لتكون أكثر مالءمة للمشاركة من قبل 
المستثمرين من القطاع الخاص وقطاع األعمال.

ومن التحديات التي تواجه الصناديق الخيرية هي 
عدم كفاءتها في إنجاز المعامالت بصورة مثالية 

وخسارتها ما بين 3٪ إلى ١0٪ من أموالها في 
شكل رسوم المعامالت التي تنجزها؛ وذلك ألنه 

يتحتم عليها أن تتعامل مع العديد من الوسطاء 
مثل البنوك والوكاالت والحكومات.2 وتتزايد أهمية 

هذا األمر، على وجه التحديد، بالنسبة لمنظمات 
اإلغاثة التي تتعامل مع مبالغ مالية كبيرة في 

المناطق الجغرافية المعقدة واألنظمة المالية 
األكثر تعقيًدا. وبما أن الجهات المتبرعة أصبحت 

ا أكبر للنتائج وتأثير تبرعاتهم، فإنها 
ً
تولي تركيز

باتت تطالب بالمزيد من الشفافية والوثائق التي 
تثبت االستخدام الفعال ألموالها. ومن هنا، فإن 

التقنيات الجديدة مثل تكنولوجيا سالسل البيانات 
التي تعمل على إنشاء نظام المركزي -يستغني عن 

الوسطاء- من شأنها أن تعزز الشفافية، وتوفر 
التكاليف التي كانت تدفع للوسطاء، وتساعد 

في إيجاد آليات جديدة لرصد وتتبع األثر بطريقة 
أفضل. وسيكون لهذه التقنية الجديدة كذلك 
 في تحديد المؤسسات الخيرية اإلسالمية 

ٌ
أثٌر بالغ

التي تعتبر مهمتها الرئيسية إنسانية بحتة.

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن المتبرعين على 
مستوى العالم في المؤسسات الخيرية والحكومات 

باتوا يتبنون أساليب حديثة وتقنيات جديدة من 

أجل تضخيم تأثير صناديق التنمية الخاصة بهم. 
ومن ذلك، استعان برنامج األغذية العالمي التابع 

لألمم المتحدة بتقنية سالسل البيانات في تقديم 
المساعدات في األردن، حيث تم عن طريقها دفع 
المبالغ المالية مباشرة للبائعين. كما سهل من 

عملية التحويالت النقدية ألكثر من ١0000 الجئ 
سوري، وتدقيق مصاريف المستفيدين. وقد تمكن 

برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة في 
تجربته األولى في استخدام تقنية سالسل البيانات 

من تخفيض تكاليف رسوم التحويل المصرفي 
بنسبة 98٪.3 ويشارك ١٧ عضًوا من أعضاء لجنة 

المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
 االقتصادي والتنمية في التمويل المختلط،

ا من عام ٢000 إلى عام 
ً

كما تم إطالق ١٦٧ مرفق
٢0١٦ لتجميع التمويل الالزم للتمويل المختلط.4

ا للخدمات المصرفية اإلسالمية، 
ً
وتعتبر قطر مركز

وتتمتع بسمعة قوية نظًرا لدورها الحيوي واإليجابي 
في تعزيز ودعم التنمية االجتماعية واالقتصادية، 

عالوة على مساهماتها المستمرة في التقدم 
عُد 

ُ
الذي تحرزه الدول في جميع أنحاء العالم. وت

قطر أنموذجا فريدا من نوعه؛ بفضل دعمها 
ومساعدتها للمؤسسات المحلية القوية في 

جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، تسعى 
هذه المائدة المستديرة إلى تأسيس منصة 

لبدء الحوار بين قادة المؤسسات المختلفة التي 
تنتمي إلى نظام التمويل االجتماعي اإلسالمي، 
والذي يشمل المنظمات الخيرية، ومؤسسات 

األوقاف، والمنظمات المصرفية اإلسالمية، 
ومنظمات التمويل اإلسالمي، والمؤسسات 
األكاديمية، والوزارات الحكومية ذات الصلة 

من أجل تسليط الضوء على احتياجات التمويل 
االجتماعي العاجلة لالقتصادات الهشة.

 جلسات المائدة المستدير 
السابقة والمشاركون فيها

سلسلة جلسات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين 
في قطاع التمويل اإلسالمي هي فعالية ينظمها سنوًيا 
مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي في جامعة حمد بن 

خليفة. وفيما يلي قائمة بالنسخ السابقة لهذه الجلسات:

جلسة المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين 	_
العاملين في قطاع التمويل اإلسالمي لعام 
٢0١٥: )التوقعات والواقع(، ١0 نوفمبر ٢0١٥

جلسة المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين 	_
العاملين في قطاع التمويل اإلسالمي لعام 
٢0١٦: )تمويل مشروعات البنية التحتية – ما 

دور التمويل اإلسالمي؟(، ٢٢ نوفمبر ٢0١٦

جلسة المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين 	_
والقادة العاملين في قطاع التمويل اإلسالمي 

لعام ٢0١٧: )التمويل اإلسالمي والتكنولوجيا 
المالية والعمالت المشفرة(، ٢9 نوفمبر ٢0١٧

جلسة المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين 	_
والقادة العاملين في قطاع التمويل اإلسالمي 

لعام ٢0١8: )المسؤولية االجتماعية لمؤسسات 
وشركات القطاع المالي(، ٦ نوفمبر ٢0١8

 وقد شهدت الفعاليات السابقة مشاركة رؤساء
 تنفيذيين ومسؤولي اإلدارة العليا في مؤسسات

 مالية محلية وإقليمية، وهيئات تنظيمية،
ومنظمات غير ربحية، بما فيها:

مصرف قطر المركزي	_
شركة مزايا قطر	_
وزارة االقتصاد والتجارة في دولة قطر	_
شركة أوريدو	_
معهد قطر لبحوث الحوسبة	_
بنك قطر للتنمية	_
بورصة قطر	_
أكاديمية قطر للمال واألعمال	_
مركز قطر للمال	_
بنك قطر األول	_
مصرف قطر اإلسالمي	_
بنك قطر الوطني	_
 بنك طوكيو ميتسوبيسي يو إف جي	_

إل تي دي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
كيو إنفست	_
فودافون	_
وقود	_
صلتك	_

سيمنز قطر	_
بنك البالد، المملكة العربية السعودية	_
مصرف الهالل، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة	_
شركة الخليج للتأمين التكافلي	_
شركة أموال	_
بيت المشورة	_
بنك بروة	_
شركة بداية	_
سيتي بنك البحرين	_
شركة دراسات	_
بنك الدوحة	_
إرنست ويونغ قطر	_
مجموعة إزدان القابضة	_
شركة فينوكراسي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة	_
شركة التمويل األولى 	_
الشركة العامة للتكافل	_
بيت االستثمار	_
شركة إنبليو	_
البنك اإلسالمي للتنمية	_
بيت التمويل الكويتي	_

كما شارك في الفعاليات السابقة عمداء وأعضاء 
هيئة التدريس وطالب الكليات التالية:

كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة	_
كلية القانون، جامعة حمد بن خليفة	_
كلية السياسات العامة، جامعة حمد بن خليفة	_
كلية العلوم والهندسة، جامعة حمد بن خليفة	_
دار جامعة حمد بن خليفة للنشر	_
جامعة جورجتاون في قطر	_
معهد قطر لبحوث الحوسبة	_
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي	_
جامعة قطر	_
جامعة دورهام	_

 للحصول على تقارير موجزة لجميع جلسات
 المائدة المستديرة السابقة، يرجى مسح رمز

االستجابة السريعة التالي:
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