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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  سعادة االخ الدكتور احمد
  اصحاب السعادة 
  الضيوف األعزاء 
  الحضور الكريم

  السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته،
  

وبكافـــة المشـــاركين فـــي المـــؤتمر  لكـــراميطيـــب لـــي أن أرحـــب بالســـادة الضـــيوف ا
العــالمي العاشــر لإلقتصــاد اإلســالمي، الــذي ينعقــد هــذا العــام فــي مدينــة الدوحــة، 

نتهــز أمتمنياً للجميع التوفيــق وللســادة الضــيوف طيــب اإلقامــة فــي دولــة قطــر. كمــا 
مــوزا  الشــيخةالســمو صــاحبة هــذه الفرصــة لكــي أتقــدم بالتهنئــة الخالصــة الــى مقــام 

مســــند رئــــيس مجلــــس إدارة مؤسســــة قطــــر للتربيــــة والعلــــوم وتنميــــة بنــــت ناصــــر ال
فتتاح المبنى الجديد لكلية الدراسات اإلسالمية التابعــة لجامعــة إالمجتمع بمناسبة 

  حمد بن خليفة وافتتاح جامع المدينة التعليمية . 

للمجتمع القطري فحسب بــل ليس هاماً  حاً ان كلية الدراسات االسالمية تعتبر صر 
علــى  عــين العربــي وإإلســالمي وإضــافة قويــة لمراكــز البحــث ومنــاهج العلــمللمجتم

، وهي تسعى دوماً لتقديم أفضل مســتوى تعليمــي للطــالب باالضــافة مستوى العالم
ضم الكلية خمسة مراكز بحث تعمل مــن اجــل تنميــة تإلى االهتمام بالبحث حيث 
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يــة قطــر الوطنيــة العمــل البحثــي وتخــدم  رؤيــة الكليــة وتســاهم فــي الوصــول الــى رؤ 
الســمو الشــيخ الرشــيدة بقيــادة ســيدي حضــرة صــاحب  حكومتنــافــي ظــل  ٢٠٣٠

  تميم بن حمد ال ثاني أمير البالد المفدى "حفظة اهللا" .

  األخوة واالخوات .

قبل عدة عقود، محطة بارزة المالية اإلسالمية  عمل المؤسساتلقد كان انطالق 
العالمي، وساهم إلى حد كبير في تطوير هذا النظام،  االقتصاديفي تاريخ النظام 

من تطور  المؤسسات المالية اإلسالميةزاز بما حققته تواليوم نشعر بالفخر واإلع
عدد تشير البيانات المتاحة بهذا الخصوص إلى أن حيث على مختلف األصعدة. 

وأن  اإلسالمية قد تضاعف خالل السنوات القليلة الماضية، المؤسسات المالية
مع نهاية  وصلت، بأصول قد مالية اسالمية مؤسسة ٨٠٠عددها بات يقترب من 

تريليون دوالر وفق تقديرات صندوق النقد الدولي،  ١،٨نحو  ٢٠١٣عام 
تستحوذ على ثُلث أصول العربي منطقة الخليج  علما أنوالبنك الدولي. 

المؤسسات ء أن عمالالمصادر المختصة المصارف اإلسالمية في العالم. وتقدر 
  .مليون عميل ٤٠قد تجاوز اإلسالمية المالية 

قد استفادت كثيراً  ،اإلسالمية المؤسسات الماليةوهناك إجماع على حقيقة أن 
جراء ابتكار خدمات ومنتجات تتوافق مع متطلبات السوق، المطرد من في نموها 

تحولت بعض لشريعة اإلسالمية الغراء. وقد لوبما ال يخالف المبادئ المستقرة 
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الصكوك، إلى أداة فاعلة ومؤثرة في سوق  وعلى سبيل المثالهذه المنتجات 
 المختلفة، بما فيها للمشاريعمثالية  تمويليهأداة  وباتت، االقتصاد العالمي

البنك  شيد هنا بالدور الكبير الذي يلعبه. وأود أن أُ المشروعات التنموية 
المشروعات التنموية في الدول اإلسالمية، في تمويل  للتنمية اإلسالمي

تشكل اليوم ما نسبته  باتت الصكوك حيث أنواستخدامه الصكوك لهذا الغرض. 
إلسالمية في العالم، في حين تصل ا المؤسسات الماليةصول أ% تقريبًا من ٨٠

تشكل  أصول %، و ٤إلى  اإلسالمية نسبة أصول الصناديق االستثمارية
  .%١ما نسبته  الميمؤسسات التكافل اإلس

  الضيوف الكرام..
قطر من دولة اإلسالمية في المؤسسات المالية ال يخفى عليكم ، ما تحظى به 

واحدة  قد ساعد ذلك على أن تصبح الدوحةمكانة هامة رغم حداثة عهدها، و 
 اإلسالمية في العالم. ونشير في هذا للمؤسسات الماليةالرئيسية  المراكزمن 

وهي الوكالة الرائدة في مجال  الخصوص إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز
 ٢٠١٣في عام الصادر   في تقريرهاقد أكدت  -التصنيفات االئتمانية في العالم

هو األسرع نموًا على  في دولة قطراإلسالمية  المؤسسات الماليةأن قطاع 
حيث تستحوذ  ،لمتميزةهذه المكانة ا المنشورةالصعيد العالمي. وتؤكد األرقام 

 عن يزيدما على  -بنكاً  ١٨إجمالي بين من  -إسالمية في قطر مصارفأربعة 
في % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي. وتساهم البنوك اإلسالمية ٢٥
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 من باهتماميحظى هذا التطور حيث بقوة في مشاريع التنمية المختلفة،  الدولة 
  . ة واإلشرافيةوالجهات الرقابيمصرف قطر المركزي 

، في دولة قطر اإلسالمية للمؤسسات المالية الكبير النمو والتطوروفي مواجهة 
التطور، هذا فإن هناك ثمة تحديات تواجهها، وأهمها القدرة على مواصلة 

وتحقيق نسب النمو المستهدفة، مع االستجابة لمتطلبات عوامل السوق 
  المخاطر المحتملة.  مع االخذ في االعتبارالمستقبلية، 

دولة اإلسالمية في  المؤسسات الماليةولمواكبة هذا النمو والتطور الكبير في 
في قانون للمؤسسات المالية اإلسالمية قطر، فقد تم تخصيص فصل كامل 

كما تم   ،٢٠١٢لسنة  ١٣رقم  الصادر بالقانون مصرف قطر المركزي الجديد
عي خصوصية  المنتجات المالية اإلسالمية، تنظيمي وإشرافي مالئم يُراتوفير إطار 

بشكل ال يتعارض مع أحكام  المؤسسات في  إدارة مخاطرهاُويراعي حاجة هذه 
  الشريعة السمحاء.

ومقررات  ٣وقد استكمل مصرف قطر المركزي بهذا الخصوص متطلبات بازل 
 حيث -مجلس الخدمات المالية اإلسالميةصادرة من ال والمعايير -بازل األخرى

أصدر مجموعة من التعليمات تغطي جميع هذه المتطلبات، وتشمل: متطلبات 
السيولة بأنواعها المختلفة، ومتطلبات كفاية رأس المال، ومتطلبات اإلفصاح 

هيئة المراجعة وتطبيق المعايير المحاسبية الصادره من والحوكمة والشفافية، 
  والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
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  :لسادةالسيدات وا
اإلسالمية على  المؤسسات الماليةمن قدرة  إننا في مصرف قطر المركزي واثقون

تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بتلك المعايير، أو غيرها من التحديات التي 
تواجهها على أكمل وجه. وفي هذا المقام ال يفوتني أن أنوه بالدور المتميز الذي 
يقوم به مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في تطوير الصناعة المصرفية 

 لكي ،اإلرشادات والمعايير الدولية، وتهيئة ونشر مفاهيمها زاإلسالمية وتعزي
لمالية اإلسالمية، وحتى تنسجم مع خصوصية المنتجات والخدمات ا م معءتتال
، كما نشير الى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الرقابية العالمية البيئة

عهدها اال أنها قد حققت  حداثةوالتي رغم  IILMاإلسالمية إلدارة السيولة 
ملحوظة في مجال ادارة السيولة عن طريق اصدار الصكوك واألدوات  جئنتا

المالية اإلسالمية االخرى وذلك تحت اشراف مباشر من مجلس إدارة من 
  .  محافظي عدد من البنوك المركزية في العالم اإلسالمي

  األخوة  واألخوات
 الماليةالمؤسسات إليه، أن تكون  أشرتربما يكون من البديهي،، بعد كل ما 

الشفافية والحوكمة، لكونها تستند إلى مبادئ من اإلسالمية في أعلى هرم 
ومما يساعدها على ذلك، أنها  ..من الشريعة اإلسالمية السمحاءُمستمدة 

، مؤسسة مالية إسالميةهيئة الرقابة الشرعية في كل من قبل محكومة في عملها 
  .عليها لرقابةتعزيز آليات االنضباط وا يساعد علىاألمر الذي 
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اإلسالمية، وتفاؤلنا مشروع ألنه يستند  المؤسسات الماليةإننا متفائلون بمستقبل 
العوامل لتوظيف نجاح  كافةقطر   دولة إلى أسباب واقعية ومنطقية. ولدينا في

االقتصادي النمو  للمساهمة في تحقيقوذلك اإلسالمية، المؤسسات المالية 
  وصوًال للغايات المنشودة.

لمجلس ادارة كلية الدراسات وفي الختام ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر 
 النجاح  لكم منىوأت ،هذا المؤتمر على تنظيموالعميد وهيئة التدريس اإلسالمية 
في خدمة االقتصاد اإلسالمي  تساهمبناءة  اتصيبتو في الخروج والتوفيق 

  اإلسالمية. المؤسسات الماليةو 
  

  .....هللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة ا

  
 


