
 

 

 كلية الدراسات اإلسالمية تنظم المؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي في تركيا

 

فً تحت رعاٌة سعادة رئٌس الجمهورٌة التركٌة، السٌد عبدهللا جول، انعقد  )الدوحة، قطر(. 3102أكتوبر 8

. وقد حمل هذا المؤتمر ة إسطنبولالتموٌل اإلسالمً بمدٌنالمؤتمر العالمً التاسع لالقتصاد والشهر الماضً 

 عنوان "النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمً".

وشارك بتنظٌم المؤتمر وتموٌله كل من المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب التابع للبنك اإلسالمً للتنمٌة، 

معة حمد بن خلٌفة، جا –قطر سات اإلسالمٌة فً ومركز االقتصاد والتموٌل اإلسالمً التابع لكلٌة الدرا

ومركز األبحاث اإلحصائٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والتدرٌب للدول اإلسالمٌة، والجمعٌة الدولٌة لالقتصاد 

 اإلسالمً، وذلك بحضور عدد كبٌر من المهتمٌن باالقتصاد اإلسالمً من كافة أنحاء العالم.  

: "ٌسعدنً أن أرى هذا العدد الكبٌر من األكادٌمٌٌن ، قائالا ة تلت المؤتمركلم فًوعلّق سعادة الرئٌس التركً 

 أردفو ،فً مجاالت عملهم"من ذوي الكفاءة والمصرفٌٌن واالقتصادٌٌن فً هذا المؤتمر، وكلهم خبراء 

قائالا: "وٌسعدنً حضوري هنا لكونً قد عملت سابقاا كباحث اقتصادي لمدة ثمانً سنوات فً بنك التنمٌة 

مجال إقرار السٌاسة االقتصادٌة والمالٌة لتركٌا، فضالا عن دوراا هاماا فً اإلسالمً، وكسٌاسً لعب 

ٌّمة فً الوصول إلى  وظٌفتً الحالٌة كرئٌس للجمهورٌة. إننً أتمنى من أعماق قلبً أن تسهم بحوثكم الق

 حر التحٌات". كثر عدالا وازدهاراا.. ولكم منً أعالم أ

دوراا فاعالا فً إنجاح المؤتمر، وذلك من خالل كونه راعٌاا  وقد لعب مركز االقتصاد والتموٌل اإلسالمً

 للمناسبة وكمنسق للجنة األكادٌمٌة. 

وأبدى الدكتور طارق هللا خان، رئٌس اللجنة األكادٌمٌة وأستاذ االقتصاد اإلسالمً بكلٌة الدراسات اإلسالمٌة 

نتائج المؤتمر، قائالا: "ٌتم تنظٌم هذا سعادته الغامرة بالجمعٌة الدولٌة لالقتصاد اإلسالمً، بقطر ورئٌس 

. وخالل السنوات العشرٌن الماضٌة، قامت الجمعٌة الدولٌة لالقتصاد 6791المؤتمر بصفة دورٌة منذ عام 

اإلسالمً بتنظٌم هذا المؤتمر، بدعم من المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب التابع لبنك التنمٌة اإلسالمً، 

من خالل بالتنظٌم ، أصبحت كلٌة الدراسات اإلسالمٌة شرٌكاا 1166ذ عام فضالا عن شركاء آخرٌن. ومن

 مركز االقتصاد والتموٌل اإلسالمً".

ف وعمر شابرا ونجاة هللا قحوقد ضم المؤتمر خبراء مشهود لهم فً مجال االقتصاد اإلسالمً، مثل منذر 

 صدٌقً. 

البٌان الختامً للمؤتمر،  تالوةد عزمً عمر، بوقام المدٌر العام للمعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، السٌ

خالل العقود األربعة الماضٌة، ولكن محور البحوث  تم إحرازهقائالا: "ٌؤمن الحاضرون بأن تقدماا كبٌراا قد 



إلى الصٌرفة اإلسالمٌة. وهناك حاجة ماسة للعمل على النظرٌات االقتصادٌة وتطبٌقاتها فأكثر قد انتقل أكثر 

على دراٌة تامة بضرورة إجراء تعدٌالت هم اإلسالمٌة. ومن جهة أخرى، فإن المشاركٌن  من وجهة النظر

 على ثقةألزمة المالٌة األخٌرة. ومن هنا، فهم ل نتٌجةأساسٌة فً النظام االقتصادي والمالً العالمً، وذلك 

أن نظاماا اقتصادٌاا ومالٌاا جدٌداا ٌعتمد المبادىء اإلسالمٌة سٌجنب العالم مساوىء النظام الحالً الذي أوصل ب

 العالم إلى أزمته الراهنة".

بحثاا مختلفاا. وركزت هذه البحوث على  601جلسة جانبٌة خالل المؤتمر، تم خاللها تناول  01وعقدت 

ٌة والتطبٌقٌة، والعدالة االقتصادٌة واالجتماعٌة والتنمٌة البشرٌة، االقتصاد اإلسالمً من النواحً النظر

الزكاة والوقف، وأخالقٌات االقتصاد اإلسالمً، وأسواق المال اإلسالمٌة، أنشطة وتمكٌن الناس من خالل 

والمسؤولٌة المجتمعٌة للشركات. وٌمكن للراغبٌن االطالع على هذه البحوث على موقع 
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وفً كلمته الختامٌة، عّبر الدكتور أحمد محمد علً المدنً، مدٌر بنك التنمٌة اإلسالمً، عن شكره لكلٌة 

والجمعٌة  ،للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع الدراسات اإلسالمٌة بقطر، وجامعة حمد بن خلٌفة، ومؤسسة قطر

مة على مدار السنوات فً مجال دعم وجمٌع الهٌئات المنظمة لمساهماتها القٌّ الدولٌة لالقتصاد اإلسالمً، 

 البحوث األكادٌمٌة فً مجال الدراسات االقتصادٌة والصٌرفة اإلسالمٌة.

لالقتصاد جامعة حمد بن خلٌفة، والجمعٌة الدولٌة  –ورحب المشاركون بعرض كلٌة الدراسات اإلسالمٌة 

 المقبل. 1162اإلسالمً، باستضافة الدوحة للمؤتمر العاشر فً دٌسمبر 

 -انتهى  -

 

 كلية الدراسات اإلسالمية بقطر

على الثراء والتنوع  ٌسلّط األضواءإنشاء كٌان فكري تأسست كلٌة الدراسات اإلسالمٌة بقطر من أجل 

بن خلٌفة. وتهدف رؤٌة كلٌة الدراسات الموجودٌن فً التراث اإلسالمً، وذلك تحت مظلة جامعة حمد 

أن تكون محوراا للفكر والحوار فً سبٌل التقدم بالبحوث المتعلقة باإلسالم، سواء أكانت حدٌثة إلى اإلسالمٌة 

المتمرسٌن بالدٌن اإلسالمً والحضارة  أو تراثٌة، فضالا عن تنشئة جٌل شاب من المفكرٌن والباحثٌن

 والممارسات اإلسالمٌة. 

 

  االقتصاد والتمويل اإلسالمي بكلية الدراسات اإلسالمية مركز

تهدف رسالة مركز االقتصاد والتموٌل اإلسالمً إلى تطوٌر سٌاسات مالئمة وقابلة للتطبٌق فً مجاالت 

االقتصاد اإلسالمً والصٌرفة اإلسالمٌة، باإلضافة إلى توسٌع نطاق المعرفة بالمنتجات المالٌة والتنمٌة 

الثامن المؤتمر العالمً الستدامة من أجل اقتصادات أكثر عدالا. وسبق للمركز أن قام بتنظٌم االقتصادٌة وا
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، كما أنه قام بكافة التحضٌرات األكادٌمٌة للمؤتمر 1166بالدوحة فً دٌسمبر  لالقتصاد والتموٌل اإلسالمً

 . 1162فً دٌسمبر  التاسع فً إسطنبول، باإلضافة إلى استضافته المرتقبة للمؤتمر العاشر بالدوحة

  cief@qfis.edu.qaلمزٌد من المعلومات، الرجاء زٌارة موقع 
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