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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  رئيس جامعة حمد بن خليفة 
  عميد كلية الدراسات اإلسالمية
  ممثل البنك اإلسالمي للتنمية 

  اإلسالميةالرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية 
أعضـــــــــاء هيئة التدريس والباحثين والطالب بكلية االقتصـــــــــاد والدراســـــــــات 

  اإلسالمية 
  الحضور الكريم

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...

  

سالمي يف مركز االقتصاد والتمويل اإل لألخوةأود أن أتقدم جبزيل الشكر يف البداية، 
بكلية الدراسات اإلسالمية جبامعة محد بن خليفة على الدعوة الكرمية، وعلى تنظيم 
هذه املائدة املستديرة حول دور مؤسسات التمويل اإلسالمي يف متويل مشروعات 

رف وك واملصا للبننيالرؤساء التنفيذي األخوةالبنية التحتية، كما يسعدين مشاركة 
مي املختصني يف شؤون التمويل اإلسال واألخوةوشركات التمويل العاملة يف الدولة، 

كون ، وأمل أن تالطالبو  نيثاالكادمييني والباح واألخوةيف املؤسسات املالية، 
 تساهم يف اليت باخلروج بالتوصياتهذا اللقاء  منمناقشاتنا مثمرة وأن ختدم اهلدف 

ل اإلسالمي فيما يتعلق بالتموي على الساحة ةيا املطروحإجياد احللول لكثري من القضا
ورهم على من القيام بداجملال سعيًا اىل متكني مجيع العاملني يف هذا  .والتحديات

  أكمل وجه لتحقيق النتائج املرجوه واليت يكون هلا مردود إجيايب على االقتصاد الكلي.
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كما تعلمون مجيعاً، فأن الصريفة اإلسالمية قد شهدت تطوراً كبريًا وجناحًا متسارعاً 

، ٢٠١٦تقديرات صندوق النقد العريب يف عام  ألخراملاضية، ووفقًا  االعوامخالل 
 %١٧ىل و يصل ادل منعتريليون دوالر امريكي مب اكثر من فقد قفزت أصوهلا إىل
مؤسسة  ٢٥٠مؤسسة منها  ٧٠٠المية حبوايل اإلس املالية ويقدر عدد املؤسسات

ول العامل ح عمالء البنوك واملصارف اإلسالميةل يف منطقة اخلليج، ويقدر عدد عمت
مليونًا وذلك وفقًا للتقارير واإلحصاءات املنشورة عن التمويل  ٤٠حاليًا حبوايل 

  اإلسالمي.
ة امام لية اإلسالميللصريفة اإلسالمية يضع املؤسسات املا ملتسارعان هذا النمو ا

ختل التنوع الذي يتطلب االبتكار املستمر ملنتجات إسالمية ال حتديات كبرية لتلبية
بادئ التمويل اإلسالمي يف استنادها اىل أصول حقيقية ومبا يتوافق مع احكام مب

  الشريعة اإلسالمية.
  

لتمويل القد اختار القائمون على أمر هذه املائدة املستديرة هذا العام موضوع "دور 
ع قاإلسالمي يف متويل مشاريع البنية التحتية" ولعل اختيار هذا املوضوع يأيت من وا

ا دولة قطر من  البنية  مشروعات ازجنإجل أالتحضريات والتجهيزات اليت تقوم 
ا ، ومسامهة مؤسسات التمويل ٢٠٢٢ئيات كأس العامل التحتية الالزمة الستقبال 

سواء كانت بنوك او مصارف او شركات متويل ضرورية من اجل  ةاإلسالمية يف الدول
لتمويل ا مويل اإلسالمي يعترب احد اهم مصادرأن الت حيث حتقيق األهداف املرجوه 

ة والثقة العالي يةالماملالية االس لمؤسساتالكبرية لالمكانيات لنظراً  يعتمد عليهااليت 
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يف التعامل معها باإلضافة اىل ما حققته من مسعة ممتازه علي مستوى متويل وتنفيذ 
  االقتصادي.املشروعات الكربى واملسامهة يف دفع عجلة النمو والتطور 

النظر اليها  اليت جيبت من التحديا عدداً ن التمويل اإلسالمي يواجه إويف املقابل، ف
 وإجياد احللول املناسبة هلا، ولعل هذا امللتقى ميثل فرصة مناسبة جداً ني االعتبار بع

املناسبة ااحللول وضع  و واقرتاح التوصياتلتناول تلك التحديات ومناقشتها  ، بشأ
هذا يضم خنبة من املختصني يف جمال التمويل اإلسالمي باإلضافة اىل  ومجعكم

هلذا  الكثري واضافةاملناقشات  م اثراءمنهنتوقع االكادمييني وأصحاب اخلربات الذين 
  امللتقى .

  
  األعزاء... األخوة

ا افتتاح هذه املائدة املستديرة أن أطرح عليكم بعض احملاور اليت أرى ا امسحوا يل يف
والصريفة  من التحديات اليت تواجه التمويل اإلسالمي جديرة بالنقاش واليت متثل بعضاً 

حظها من النقاش وتبادل اآلراء وصوًال اىل  جتداإلسالمية بصفة عامة وامل ان 
ا وهي على النحو التايل:  التوصيات   واحللول بشأ

o اإلسالمية.السيولة يف املصارف  ادارة موضوع 

o  سبل تفعيل االعتماد على أساليب التمويل اإلسالمي احلقيقي اليت تعتمد على
العتماد السلم عوضاً عن او املشاركة واملضاربة والتمويل باالستصناع واالجاره 

على أساليب التمويل باملراحبة واملساوامة والتورق واليت تعتمد على خلق فقط 
 %٩٠تستحوذ على اكثر من  مم حماكاه باساليب التمويل التقليدي وهيالذ

 من امجايل التمويل اإلسالمي. 
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o ويل لتماواالدوات اإلسالمية املناسبة لعمليات  تعزيز االعتماد على الصكوك
دف  مصادرذلك خللق و  لألسواق  اواكتسا عهايتنو متويلية إلدارة السيولة 

  والدويل. واالقليمي على املستوى احمللي
o  الميةباملؤسسات املالية اإلس اجلمهورثقة  والشفافية لتعزيزالشمول املايل 

  .واألدوات املستخدمة
o  طوير تمن حيث املعايري واالسس املطلوبة واحلاجه اىل موضوع الرقابة الشرعية

  الفتوى .آليات 
o  تطوير املوارد البشرية وتدريبها مبا يواكب التطورات العاملية املتسارعة اليت

يشهدها القطاع املصريف واالهتمام بالتعليم اجلامعي يف جمال التمويل 
  اإلسالمي.

o  ازي كلي و احرت  وبأسلوب  باقياستتعزيز إدارة املخاطر والتعامل معها بشكل
المية اإلسلمؤسسات املالية لهيئات احملاسبة واملراجعة دور  مناالستفادة 

لس اخلدمات مثل بازل وجم االسالمية واهليئات املعنية بوضع املعايري الرقابية
  . املالية االسالمية

o  بدائل طوير تانعكاسات تنامي الصريفة اإلسالمية على إدارة السياسة النقدية، و
 مع احكام الشريعة اإلسالمية. يتوافقأدوات السياسة النقدية مبا 
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  الحضور الكريم..
 يفجارب اىل النظر يف عدد من التأيضاً باإلضافة اىل احملاور اليت اشرت اليها ادعوكم 

الوقوف على  دف حتليلهاحميطنا اإلقليمي اإلسالمي يف جمال الصريفة اإلسالمية و 
ا  ا اجيابيا   .وسلبيا
ل امل أن خيرج هذا امللتقى بالتوصيات املناسبة اليت تساهم يف إجياد احللو  ،يف اخلتام

للعديد من املشكالت اليت تواجه التمويل اإلسالمي والصريفة اإلسالمية، وامل أن 
مت  ملا يف إجياد العديد من احللول وفقاً وقد حول هذه املائدة لتقى يف العام القادم ن

ة جبامعة يف كلية الدراسات اإلسالمي لألخوة، واتقدم جبزيل الشكر للقاءطرحه يف هذا ا
محد بن خليفة على الدعوة الكرمية وعلى تنظيم هذه املائدة املستديرة وأمتىن هلم النجاح 

  والتوفيق.
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،


