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  ل ثانيآعبد هللا بن سعود  كلمة سعادة الشيخ

  محافظ مصرف قطر المركزي

  في 

  الدورة الثالثة للمائدة المستديرة حول التمويل اإلسالمي

  دراسات اإلسالمية كلية ال

  جامعة حمد بن خليفة

  ٢٠١٧نوفمبر ٢٩الموافق األربعاء 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سعادة األخ الدكتور عماد الدين شاھين،

  عميد كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة

  الحضور الكريم

  ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

أتقدم بالشكر الجزيل لألخوة في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة 

تديرة الثالثة للمائدة المس الدورة على الدعوة الكريمة اللقاء الكلمة االفتتاحية في

اء التنفيذ الميين حول التمويل يللرؤس ور أر، واإلس ادة الحض حب بالس

اركين وات اتكمى أن تخرج منوالمش اھم في إيجاد  مناقش يات التي تس بالتوص

كالت المطروحة  بة للمش المي الحلول المناس  ، وانا علىفي مجال التمويل اإلس

ين من الجانب االخر في  يقين بان التفاعل بين االكاديميين من جانب والممارس

يفتح  كما ،قطاع التمويل اإلسالمي سوف يخلق أرضية مناسبة لمعالجة القضايا

  مستقبل التمويل اإلسالمي.افاقاً جديدة ل

   الحضور الكريم.

المي  وع المطروح للنقاش في ھذه المائدة ھذا العام ھو التمويل اإلس أن الموض

ة،  ة و العمالت الوھمي الي ا الم اقش وھيوالتكنولوجي ازة لمن ة ممت  ةفرص

الموضوعات االستراتيجية التي تواجه التمويل بصفة عامة والتمويل اإلسالمي 
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الستطالع اراء ووجھات نظر المؤسسات أيضاً بصفة خاصة، كما أنھا فرصة 

، ومدى استعدادھا Fin techالمالية اإلقليمية حول تطورات التكنولوجيا المالية 

طة، م به من أنشووما تق من خدمات ماليةلتضمين تلك التكنولوجيا في ما تقدمه 

يدة  جد قا  فا وف يفتح ذلك آ لقطاع التمويل  لتطويرمن الفرص واومزيداً وس

  اإلسالمي .

  

  السادة الحضور..

ھد المي نمواً كبيراً  لقد ش بح واحداً من التمويل اإلس ي واص خالل العقد الماض

رع األنظمة نمواً في القطاع المالي في حين  انت بقية األنظمة التقليدية عاس

ا من خالل حجم الفرص  ك جلي ة، ويظھر ذل المي ات الع كثيراً من جراء االزم

المي والتي  ارف التقليدية والقطاع  دفعتالتي اتاحھا نظام التمويل اإلس المص

المية  المية  لطرحالمالي في البلدان غير اإلس تفاإمنتجات مالية إس ھا من دس

  على خدمات مالية بالطريقة التقليدية. الكثيرون ممن لم يحصلوا

اركة في المخاطر  المي على المش ية للتمويل اإلس اس ترتكز المبادئ األس

ول،  مان األص م بين القي بالجمع ھذا النوع من التمويل يتميزووالتمويل بض

من إيجاد حلول  كل يض املةاألخالقية والتجارة بش تاللعالة وقابلة وف ش  مرارس

ادياً، كما  م المخاطر وربط مل يعاقتص جيع تقاس اد الحقيقي على تش االقتص
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افة إلى االھتمامبالقطاع المالي،  مول المالي والرعاية االجتماعية  باإلض بالش

  اإلسالمية في ھذا الخصوص. القيماستناداً الى 

المي  درت مؤخراً، فقد  برز التمويل اإلس ووفقاً لتقارير البنك الدولي التي ص

عيد العالمي ووفقا لذات التقارير فقد تم  كاداة فعالة لتمويل التنمية على الص

من النظام المالي العالمي وذلك لما يتمتع به من  المي ض إدراج التمويل اإلس

  قدرة على مواجھة التحديات والقضاء على الفقرة وتحقيق الرخاء.

  

  الحضور الكريم ،

، ومنذ ذلك الوقت ١٩٨٢ى عام تعود جذور الصيرفة اإلسالمية في دولة قطر ال

رفية  بحت المجموعة المص المي تطوراً كبيراً بحيث أص ھد التمويل اإلس فقد ش

ة  رف قطر المركزي بممارس رع المجموعات نمواً، ويقوم مص المية اس اإلس

عمليات االشراف والرقابة على المصارف االسالمية وفقاً الفضل الممارسات 

ل كا، العالمية  يص فص رف قط المركزي وقد تم تخص مل في قانون مص

 مثلت، وتعمل بالدولة االن أربعة مصارف إسالمية للمؤسسات المالية االسالمية

من اجمالي أصول النظام المصرفي في الدولة، ويعمل مصرف  %٣٠حوالي 

المية وذلك من خالل طرح  حفيزقطر المركزي على ت ارف اإلس قدرات المص

المية منتجات وخدمات تفادة من الفرص الممتازة الومختلفة،  مالية اس ي تاالس

تقبال نھا اريع البنية التحتية التي يجرى تنفيذھا الس  ات كاس العالميئتوفرھا مش
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تفادة من التكنولوجيا ٢٠٢٢ لكرة القدم عى تلك البنوك إلى االس ، وكذلك تس

طتھا و يع أنش اھم في توس اليف في التك خفضالحديثة في تقديم خدماتھا بما يس

  ات الوقت.ذ

المي مقارناً  ع التمويل اإلس عيد الدولي، وعلى الرغم من توس أما على الص

المي تمثل حوالي  هبنظير ول التمويل اإلس فقط من  %١التقليدي، فان أص

ول المتوافقة  ارت احدث التقارير الى أن األص وق المالية العالمية، وقد أش الس

المية بلغت  ريعه اإلس دوالر امريكي موزعة على  تريليون ١٫٩ حواليمع الش

دولة إسالمية وغير إسالمية ، وقد شددت تلك التقارير على ضرورة اتخاذ  ٥٠

المي وتمكينه من رفع  ية من اجل تطوير التمويل اإلس ياس بعض القرارات الس

ومثال ذلك توفير الدعم الرسمي للمعامالت عبر  مكانياته،وبلوغ أقصى إ كفاءته

واق، و يع األس كوك الحدود وتوس واق رأس المال و الص تطوير منتجات أس

اء  ة بالبنية التحتية ، و انش اريع الكبيرة الخاص اعدة في تمويل المش للمس

  مؤسسات لتقديم المعلومات االئتمانية.

ب للتكنولوجيا المالية تخدام المناس المي يحتاج لالس        إن تطوير التمويل اإلس

"Fin Tech" صناعة الخدمات المالية، التي أصبحت عنصراً ھ اماً في مجال 

بح ھذا  كل كلي الى الواجھة الرقمية وقد أص حيث نقلت العمليات التقليدية بش

ريع مھدداً حقيقياً للخدمات المالية التقليدية قد اھتمت و ،التطور التكنولوجي الس

ركات التكنولوجيا بتطوير األنظمة المالية ب رفية ما فيھا ش الخدمات المص
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تفادة  حفزھاالدفع وإدارة الثروات وتقنيات الھواتف وغيرھا، و وخدمات لالس

كل جذري  الطرقجل تغيير أمن ثورة التكنولوجيا من  غيلية الحالية بش التش

  .كفاءتھاورفع 

رفي التقليدي أھمية التكنولوجيا المالية وتاثيرھا   يثحوقد ادرك القطاع المص

ھد تقديم المنتجات والخدمات المالية  تحداث منتجات اً كبيراً تطورش ، وتم اس

ة  ل تكلف ل لتقلي ام الك ات ب دم ديم الخ ا تم تحديث قنوات تق دة، كم دي ة ج وأنظم

تفادت من أالمعامالت، ويعتبر قطاع أنظمة الدفع من  برز القطاعات التي اس

التكنولوجيا المالية حيث تم تحديث قنوات الدفع عبر بوابات الدفع االلكتروني 

-mل تقنيات اكثر امناً ويسھل الوصول اليھا مثل نموذج وذلك عن طريق ادخا

pesa تخدامه  ، األموال عبر الھاتف الجوال حويلالخاص بخدمات ت ويتم اس

تخدميقد في عدد من الدول وحالياً  تخدم،  ٢٥حوالي  هبلغ عدد مس مليون مس

المستخدمة  Android payو  Apple pal وpay pal باإلضافة الى أنظمة

ة  ة، وأنظم دة االمريكي ات المتح  wechatو  Alipayبكثرة في الوالي

تثمارية  ابات االس ة الحس ين، كما تم اطالق منص تخدمه في الص في  IAPالمس

  في مجال التمويل اإلسالمي . FINTECHماليزيا وھي مبادرة من 

  الحضور الكريم ..

ير كل التقديرات الى أن االثار المحتملة من ت ى اثير التكنولوجيا المالية علتش

ا أن حوالي  داً، كم وف تكون كبيرة ج الي س اع الم ال  %٤٠القط من إجم
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ة للخطر بحلول عام  وف تكون عرض رفية س ، ويرجع ٢٠٢٥اإليرادات المص

ركات التكنولوجيا المالية على  غيليةذلك الى قدرة ش من  جيدة خلق قدرة تش

   خالل ابتكاراتھا وامكانياتھا الكبيرة .

ركات التكنولوجيا المالية بعض التحديات في بعض المجاالت، مثل  وتواجه ش

ية للعميل للمخاطر الحماية  خص تھلك حيث يتم تعريض المعلومات الش مس

ة باالنظمة والتھديدات المتعلقة يالتكنولوج افة الى المخاطر الخاص ه، باإلض

ي تدعيراني، االمر الذي بباالمن الس ع اطار قانوني وتن يس ن ظيمي فعال موض

اطر األخرى مع ال والمخ ات االحتي ادي عملي ل تف د اج أكي ة  ت ان ثق م ض

تھلكين تثمرين والعمالء والمس وتتميز الحلول التي تقدمھا التكنولوجيا  .المس

ة  ريفة في مجال الخدمات المالية خاص ة الش المالية بقلة التكلفة وزيادة المنافس

الخدمات المالية بأقل التكاليف على  في ظل حرص الجيل الحالي على الحصول

ناع الخدمات المالية  مع الجودة رعة في ذات الوقت، ويجب على ص والس

  اإلسالمية اخذ كل ذلك بعين االعتبار.

ھمكما يتعين على كل المختصين في القطاع المالي   لرقابيةاالھيئات  وعلى رأس

رافية والقطاعين العام والخاص والقطاع االكاديمي العمل معاً من اجل  واالش

عة من المنتجات والخدمات المالية التي تلبي  تحداث مجموعة واس ابتكار واس

  حاجة العمالء من حيث الجودة واألمان والسرعة وقلة التكلفة . 
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  .الحضور الكريم 

  

المية بجامعة حمد بن خليفة  إلدارةر كفي الختام أتقدم بالش ات اإلس كلية الدراس

ات  األخوةولجميع  ي التوص دة ب ائ ذه الم اركين وأتمنى ان تخرج ھ المش

تفادة القصوى من  المي واالس اھم في تطوير التمويل اإلس والمقترحات التي تس

سن واشكركم على حاجل تقديم افضل الخدمات المالية ، التكنولوجيا المالية، من 

  االستماع  

  

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


