
 نحو مجتمعات شاملة، وشركات مسؤولة،
واستراتيجيات وسياسات مالية رشيدة

 المؤتمر الدولي لكلية الدراسات اإلسالمية ومركز
قطر للمال حول التمويل اإلسالمي واالقتصاد الدائري

ا خالل العقود األربعة 
ً

أحرز التمويل اإلسالمي تقدًما ملحوظ
 الماضية. ويواجه التمويل اإلسالمي، خالل عقده التحويلي

 في االستدامة االستراتيجية والحاجة 
ً
الحالي، تحدًيا متمثال

لمراجعة نطاقه التشغيلي، وذلك نظًرا ألن مدافن النفايات 
والتدهور البيئي والتغير المناخي وعوامل أخرى تشكل 
 ضغوًطا على الكوكب، وتعد نواتج عرضية للنهج ضيق

األفق الذي يتبعه االقتصاد العالمي حالًيا. وإذا كان هذا 
النهج المتمثل في االستحواذ على موارد الكوكب وتصنيعها 
واستخدامها والتصرف فيها وإنتاج النفايات منها، هو النمط 
االقتصادي السائد حالًيا، فقد برهنت قوانين البيئة مثل دورة 

حياة الماء على أن الطبيعة ال تتسبب في إنتاج أية نفايات.

ومن هذا المنطلق الجديد، أخذ نظام االقتصاد الدائري في 
ا

ً
 الظهور، على مدار األعوام القليلة الماضية، مستكشف

طرق ومتبًعا أساليب وعمليات ومحفزات لالستفادة من 
الموارد الطبيعية وتقليل جميع أنواع النفايات ومحوها. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي آفاق العالقة بين 

التمويل اإلسالمي وهذا التخصص الجديد الصاعد؟ ويمكن 
 اإلجابة على هذا الطرح من خالل الدراسات والمناقشات،

وهي أمور مطلوبة الستكشاف آفاق االقتصاد والتمويل 
واألعمال واإلدارة والمجاالت األخرى للدراسات اإلنسانية 

 لالستفادة من الطبيعة من منظور القيم اإلسالمية،
 إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة متعددة األبعاد

لألمم المتحدة.

من خالل هذا المنظور، يسعى مركز االقتصاد والتمويل 
اإلسالمي بكلية حمد بن خليفه من وراء تنظيمه 

لهذا المؤتمر، بالتعاون مع مركز قطر للمال، إلى سبر 
أغوار المعرفة الحالية ودراسة آفاق التمويل اإلسالمي 

واالقتصاديات المتحولة بغرض تحقيق تنمية مستدامة. 

 ويدعو القائمون على المؤتمر العلماء والمفكرين
والمختصين في التخصصات األكاديمية والصناعية المتنوعة 

 لتقديم األوراق البحثية حول الموضوعات التالية على أن
تشمل أي من المحاور التالية:

موضوع ونطاق المؤتمر
١. االقتصاد الدائري من المنظور اإلسالمي

  مفاهيم الميزان، والمقدار، والخالفة فيما يتعلق
بالموارد والبيئة

 فقه البيئة
 األخالقيات اإلسالمية والتحديات البيئية

  المفهوم اإلسالمي التراثي والمعاصر لإلسراف والتبذير

 ٢. االقتصاد الدائري: المفاهيم والنماذج
وتحدياتها وفرصها

  التنمية متعددة األبعاد )رؤية قطر الوطنية،
 مقاصد الشريعة، أهداف التنمية المستدامة،

مبادئ االقتصاد الدائري(
 االقتصاد الدائري: نموذج تكميلي أم بديل حقيقي؟

 ابتكارات االقتصاد الدائري ونماذجه التجارية والتمويلية
 العوامل واألدوات التي تدعم االقتصاد الدائري

 دور أصحاب المصلحة في االقتصاد اإلسالمي
 الحواجز والعوامل المحركة لالقتصاد الدائري

 دراسات حالة عن النماذج التجارية الدائرية
  االقتصاد الدائري من منظور ريادة األعمال،

واألخالق، واالستدامة
  التكنولوجيا واالضطراب الرقمي من منظور

االقتصاد الدائري
 دور التعليم

٣. االقتصاد الدائري والتمويل اإلسالمي
 التمويل اإلسالمي، والمسؤولية المالية، والتمويل إيجابي 

التأثير، والتمويل االجتماعي، ومقاصد الشريعة، والمديريات 
البيئية واالجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة

 الهندسة المالية الجديدة – مبادئ االستثمار المسؤول، 
مبادئ االنفاق العالمي، مبادئ التأمين المسؤول، مبادئ 

الخدمات المصرفية المسؤولة
 تصميم العقود للتجارة الدائرية المسؤولة

 الصكوك الخضراء والرقمية
 الوساطة القائمة على القيمة

 التمويل المختلط واالقتصاد الدائري
 مبادرات اإلبالغ العالمية، وتحديات االستدامة، والفرص 

للمؤسسات المالية اإلسالمية
 المخاطر، والممارسات المثلى، والتنظيم

٤. االقتصاد الدائري والتمويل اإلسالمي
 تصميم وحدات قائمة للمشاركة وإعادة االستخدام

 نماذج المدن المستدامة في تاريخ العالم اإلسالمي
  استراتيجيات انتقال البلدان والمدن والبلديات

نحو االقتصاد الدائري
 دراسات حالة للمدن معدومة النفايات

 تصميم النفايات الذكية وإداراتها
 التكنولوجيا واالقتصاد الدائري



 ٥. دراسات حالة عن انتقال االقتصاديات إلى
االقتصاد الدائري

 دراسات حالة تاريخية عن استراتيجيات وسياسات البلدان 
المختلفة

 دراسات حالة مستقبلية عن استراتيجيات االنتقال إلى 
االقتصاديات الدائرية

 دراسات حالة عن النفايات الصفرية
 دراسات حالة عن دور التمويل المسؤول

فرصة النشر
 ستتاح الفرصة لألوراق البحثية ذات الجودة

 العالية لنشر محتواها في كتاب تطبعه وتحرره 
دار نشر مرموقة.

طرق التقديم
 يرجى تقديم األوراق البحثية إما باللغة العربية أو اإلنجليزية

قبل تاريخ ١ أغسطس ٢٠١٩ عبر الموقع التالي: 
www.editorialmanager.com/cief/Default.aspx

 ال توجد أي رسوم للتقديم. يجب أن تلتزم جميع
األوراق البحثية “بإرشادات المؤلفين” الخاص بالمؤتمر. 

التواريخ المهمة
 آخر موعد لتقديم مسودة البحث: ١ أغسطس ٢٠١٩

 إشعار قبول البحث: ١ أكتوبر ٢٠١٩
 آخر موعد لتسليم البحث النهائي: ١ نوفمبر ٢٠١٩

 تاريخ المؤتمر: ٣ إلى ٥ ديسمبر ٢٠١٩

 نبذة عن مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي
لكلية الدراسات اإلسالمية 

ُيعد مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي أحد المراكز البحثية 
التابعة لكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة، 
الذي يهدف لدراسة العالقات بين قيم الشريعة اإلسالمية 

والظواهر االقتصادية وتأثيرها على األفراد والمؤسسات 
واألسواق، من خالل دراسة المفاهيم اإلسالمية حول مسائل 

 اإلنتاج وإعادة التوزيع والتبادل متبًعا في ذلك
منهًجا متعدد التخصصات. وقد نظم مركز االقتصاد 

والتمويل اإلسالمي، على مر السنين، العديد من الفعاليات 
البحثية والمؤتمرات، منها:

 المؤتمر الدولي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي 
)١٩-٢١ ديسمبر ٢٠١١، الدوحة(  

 المؤتمر الدولي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي 
)٩-١٠ سبتمبر ٢٠١٣، إسطنبول(  

 المؤتمر الدولي العاشر لالقتصاد والتمويل اإلسالمي
)٢٣-٢٤ مارس ٢٠١٥، الدوحة(  

 نظم الحوكمة الشرعية في عالم العولمة
)٢-٥ ديسمبر ٢٠١٧، الدوحة(  

 المؤتمر العالمي لألوقاف الذي نظمته كلية الدراسات 
اإلسالمية ومركز قطر للمال )٤-٦ ديسمبر ٢٠١٨(

استفسارات
ألي استفسارات، يرجى التواصل مع:

zhakim@hbku.edu.qa ذوالحكيم جمعة 
cief@hbku.edu.qa    
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