
بعد نجاح النسخ الثالث السابقة للمؤتمر الدولي للتمويل 
اإلسالمي، يتطلع مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي التابع 

لكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة، وبرعاية 
مركز قطر للمال، إلى تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للتمويل 

اإلسالمي في الفترة من 6 – 8 أبريل 2021، في الدوحة، 
بدولة قطر. يحمل المؤتمر الدولي الرابع للتمويل اإلسالمي 

لعام 2021 شعار  “االستدامة والثورة الصناعية الرابعة: اآلثار 
المترتبة على التمويل واالقتصاد اإلسالمي في عصر ما بعد 

الجائحة”، ويهدف إلى استكشاف عوائق وفرص التنمية 
االقتصادية المستدامة في عصر االقتصاد الرقمي والثورة 
الصناعية الرابعة في سياق التمويل واالقتصاد اإلسالمي. 

لقد أسفرت جائحة كوفيد-1٩ عن حدوث عواقب سلبية 
غير مسبوقة تتمثل في االنكماش االقتصادي وتعطل 

سلسلة التوريد العالمية مما يعزز بإلحاح ضرورة إنشاء بنية 
تحتية للتمويل المستدام تتسم بالمرونة والقابلية للتكيف 
والتحول. وتدور االستدامة والثورة الصناعية الرابعة حول 

ما هو أكثر من مجرد التغيير القائم على التكنولوجيا؛ فهي 
فرصة لمساعدة جميع الفئات، بما في ذلك القادة، وصناع 

السياسات، والناس من كافة فئات الدخل في جميع الدول 
الجتياز اضطرابات الصناعة والنهوض نحو الوضع الجديد 

وذلك بتسخير التقنيات المناسبة من أجل مستقبل شامل 
متمحور حول البشر. عالوة على ذلك، فإن الفرصة الحقيقية 

تكمن في التخطيط لما هو أبعد من التكنولوجيا، وإيجاد 
السبل الكفيلة بتزويد أكبر شريحة من الناس بالقدرة على 

التأثير بشكل إيجابي على أسرهم ومنظماتهم ومجتمعاتهم.

وسيوفر المؤتمر الدولي الرابع للتمويل اإلسالمي، الذي 
يستمر لثالثة أيام، منصة للحوارات والمناقشات رفيعة 
المستوى بين األكاديميين والباحثين والطالب وقادة 

 في معالجة 
ً
الصناعة والممارسين وصناع السياسات أمال

 القضايا المذكورة آنفا جنبا إلى جنب مع التحضير لحقبة
ما بعد جائحة كوفيد-1٩. 

 وتجدر اإلشارة إلى أن األوراق المقدمة في المؤتمرات
 الثالثة الماضية قد نشرت في شكل مجلدات حررتها مطبعة
جامعة أدنبره، وتايلور وفرانسيس )روتليدج(، وسبرنجر نيتشر.

نطاق المؤتمر
يدعو مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي إلى تقديم أوراق 
بحثية نظرية وتجريبية إلى المؤتمر الرابع، باللغتين العربية 

واإلنجليزية، من شأنها أن تثري المعرفة في المجاالت التالية 
)على سبيل المثال ال الحصر(:

1. التمويل واالقتصاد اإلسالمي وعالقة الجانب األخالقي 
)الرابطة األخالقية( باالستدامة واالضطرابات االقتصادية
من أجل تقييم استدامة التمويل واالقتصاد االسالمي،   

فإننا بحاجة إلى دراسة الجوانب العديدة للتمويل واالقتصاد 
اإلسالمي بشكل جيد لتحديد المستويات المختلفة للترابط 

األخالقي في التمويل واالقتصاد اإلسالمي.

  االلتزامات األخالقية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي
على مستويات القناعة وااللتزام والمالءمة.

 المبادئ األخالقية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي المتعلقة 
بتعظيم الربح واالستدامة.

 دور االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية تجاه القضايا 
األخالقية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
  دور مبادئ االقتصاد اإلسالمي في ضمان االستدامة

في الثورة الصناعية الرابعة.

2. التمويل واالقتصاد اإلسالمي بين مقاصد الشريعة 
وأهداف التنمية المستدامة

سوف يضفي تقييم أهداف التنمية المستدامة، في سياق   
التطورات المعاصرة، من منظور مقاصد الشريعة مزيًدا 

من العمق في صياغة وتطوير مستقبل أكثر تركيزا على 
االستدامة ومتمحور حول اإلنسان:

 تقدم نظرية المقاصد منظوًرا جديًدا للتنمية المستدامة، 
أبعد من أهداف التنمية المستدامة 20٣0.

 تصنيف أهداف التنمية المستدامة حسب أهميتها وصلتها 
بالتمويل واالقتصاد ورفاهية اإلنسان في إطار منظور 

مقاصد الشريعة.
 تطبيق نظرية المقاصد على كامل نطاق االقتصاد 

والتمويل )أي نموذج األعمال، وقرار االستثمار، والتقارير، 
والحوكمة والمعايير(.

 تقييم توصيات مقاصد الشريعة في مجال اعتماد 
التكنولوجيا المالية في أنشطة التمويل واالقتصاد 

اإلسالمي )أي تحليالت البيانات، وإنترنت األشياء، ومنصة 
 الهاتف المحمول، والحوسبة السحابية، والتمويل
الجماعي، وسالسل البيانات، والعمالت المشفرة(.

بدعم من الجهة المنظمة

اآلثار المترتبة على التمويل واالقتصاد اإلسالمي في عصر ما بعد الجائحة

المؤتمر الدولي للتمويل اإلسالمي ٢٠٢١
االستدامة والثورة الصناعية الرابعة



 ٣. معوقات وتسهيالت صناعات التمويل
 واالقتصاد اإلسالمي

لقد أثبتت فترات الركود السابقة، بما في ذلك األزمة المالية   
لعام 2008، كفاءة التمويل واالقتصاد اإلسالمي وأهميته 

في االقتصاد الحديث. وفي هذا الصدد، فإن دراسة 
المعوقات والتسهيالت لصناعات التمويل واالقتصاد 
 اإلسالمي مع بزوغ الثورة الصناعية الرابعة من شأنها

أن توفر المزيد من السبل أمام التمويل واالقتصاد 
اإلسالمي لتطوير كفاءته في العصر الجديد.

 األطر المالية واالقتصادية اإلسالمية القادرة على الوقاية 
من اآلثار السلبية لألوبئة الحالية والمستقبلية والتصدي لها.

  إعادة تصور نموذج أعمال التمويل واالقتصاد اإلسالمي
من أجل مستقبل مستدام في فجر الثورة الصناعية الرابعة.
 اآلليات االفضل ومدى جاهزية التمويل واالقتصاد اإلسالمي 

لتبني التغيرات الواقعية للثورة الصناعية الرابعة.
 وضع التعلم اآللي في التمويل اإلسالمي واالقتصاد وتأثير 

.IFR التكنولوجيا المالية على األنشطة التقليدية

٤. قضايا وحلول للجهات )للوكاالت( الحكومية
تفرض الثورة الصناعية الرابعة العديد من قضايا االستدامة   
والحوكمة. ولذا فإن الدراسة الشاملة لقضاياها والحلول 

المحتملة من شأنها أن تساعد واضعي معايير التمويل 
واالقتصاد اإلسالمي والهيئات التنظيمية في تبني التمويل 

واالقتصاد اإلسالمي ألهداف التنمية المستدامة.

  نطاق التكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا الحوكمة
 في ضمان الحوكمة الفعالة لقطاع التمويل

واالقتصاد اإلسالمي.
 قضايا الحوكمة في عصر االقتصاد الرقمي، والمعايير 
المناسبة التي يمكن اقتراحها على وكاالت الحوكمة 

)أي مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والمؤسسة 

اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة(.
 االبتكارات الجديدة المستمدة من التمويل اإلسالمي 

ونظرية االقتصاد للتمويل العام وتحسين الميزانية.
 دور التكنولوجيا في سد فجوة التمويل واالقتصاد 

 اإلسالمي العالمي من أجل مستقبل مستدام
)دور التكنولوجيا في سد الفجوة العالمية في التمويل 

واالقتصاد اإلسالمي من أجل مستقبل مستدام(.

٥. رسم مستقبل االقتصاد والتمويل اإلسالمي
يشهد واقع التمويل واالقتصاد اإلسالمي بمختلف   

 قطاعاته وأدواته حاجة التمويل واالقتصاد اإلسالمي
إلى التقييم لالستفادة من الفرص التي قدمتها أهداف 

 التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة أثناء
مواجهة التحديات التي فرضتها.

 النظرة المستقبلية ألسواق التمويل واالقتصاد اإلسالمي 
في سياق الثورة الصناعية الرابعة وأهداف التنمية

 بناء رأس المال البشري للتمويل واالقتصاد اإلسالمي 
لمضاهاة التحوالت السريعة للثورة الصناعية الرابعة 

المستدامة.

 ابتكارات االقتصاد المشترك واألعمال الخيرية اإلسالمية 
)الزكاة والوقف واالقتصاد( في تشكيل مستقبل التمويل 
اإلسالمي واالقتصاد لمكافحة األوبئة واألزمات االقتصادية 

في المستقبل.
  كيف يمكن إعادة صياغة التمويل واالقتصاد اإلسالمي

في العصر الرقمي إلعادة تقويم )ضبط( تركيزه؟

إرشادات تقديم األوراق
 ال توجد رسوم تقديم.

 يجب تقديم البحث الكامل باللغة العربية أو اإلنجليزية 
 في موعد أقصاه ٣١ يناير ٢٠٢١ على العنوان التالي، 

يُرجى الضغط هنا
 Times New :الطول: ما ال يقل عن ٧000 كلمة؛ الخط 

Roman، الحجم 12، 1,0 تباعد األسطر )single-spaced(؛ 
الهامش: مقاس ورق A4، بوصة 1 أو 2,٥ سم

 يجب تقديم اسم المؤلف )المؤلفين( والمؤسسة التي 
ينتمون إليها، وعنوان المراسلة، وعنوان البريد اإللكتروني 

في صفحة العنوان.
 يجب أن يذكر المؤلف )المؤلفون( ما بين ثالث إلى ست 

كلمات رئيسية.
 يجب وضع الجداول واألشكال في مكانها المناسب في 

الورقة.
.APA يجب أن تتبع المراجع تنسيق 

فرصة النشر
ستتاح لألوراق عالية الجودة المختارة فرصة نشر مخطوطاتها 

في دار نشر مرموقة في شكل كتاب محرر. 

تواريخ مهمة
 آخر موعد لتقديم مسودة البحث: ٣١ يناير ٢٠٢١

 إشعار قبول البحث: ١5 فبراير ٢٠٢١
 مواعيد المؤتمر: 6 – 8 أبريل ٢٠٢١

استفسارات
ألي استفسارات، يرجى التواصل مع:

zhakim@hbku.edu.qa ذوالحكيم جمعة 


