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لتسجيل لتسجيلا ا

جلســات المؤتمر الرئيسةجلســات المؤتمر الرئيسة

مؤمتر الشارقة الدولي الثالث يف االقتصاد اإلسالميمؤمتر الشارقة الدولي الثالث يف االقتصاد اإلسالمي
التمويل اإلسالمي الرقمي- الواقع واستشراف املستقبل

بـرنامج حـفـل االفتتاح واجللسات العلمية للمؤمتر

8:00 AM / 9:30 AM

االفــتتـــاحاالفــتتـــاح
10:00 AM / 10:30 AM

االتفاقيات االتفاقيات توقيع   توقيع 

11:00 AM / 12:30 PM

الجلـســـة الثـــانــيةالجلـســـة الثـــانــية
12:30 PM / 2:00 PM

املنصوري علي  إبراهيم  الدكتور  سعادة 
اللجنة  ورئيس  اإلسالمي،  لالقتصاد  الشارقة  مركز  مدير 

التنظيمية للمؤمتر

املنصوري علي  إبراهيم  الدكتور  سعادة 
اللجنة  ورئيس  اإلسالمي،  لالقتصاد  الشارقة  مركز  مدير 

التنظيمية للمؤمتر

كـــلــمـــة
اخللف عواد  الدكتور  األستاذ  سعادة 
رئيس املؤمتـر، القائــــم بـــأعمـــال مــديــــر الـــجــامــعــــة الـــقـــــاســــميــــة
اخللف عواد  الدكتور  األستاذ  سعادة 
رئيس املؤمتـر، القائــــم بـــأعمـــال مــديــــر الـــجــامــعــــة الـــقـــــاســــميــــة

كـــلــمـــة
األحمدي سعيد  محمد  عبداحلميد  معالي 

مـــحـــــافـــظ مصـــــــرف اإلمــــــــــــارات الــمــركــــــــزي
األحمدي سعيد  محمد  عبداحلميد  معالي 

مـــحـــــافـــظ مصـــــــرف اإلمــــــــــــارات الــمــركــــــــزي

كـــلــمـــة
سعادة األستاذ عبــداهللا أحمد آل صــالـح

وكيل وزارة االقتصاد
سعادة األستاذ عبــداهللا أحمد آل صــالـح

وكيل وزارة االقتصاد

كـــلــمـــة

األستاذ الدكتور محمد أكرم الل الدين 
املدير التنفيذي، األكادميية الدولية ألبحاث الشريعة 
اإلسالمية للتمويل اإلسالمي (إسراء ISRA)، ماليزيا.

الضوابط والتحديات الشرعية للتمويل اإلسالمي الرقمي

األستاذ الدكتور محمد أكرم الل الدين 
املدير التنفيذي، األكادميية الدولية ألبحاث الشريعة 
اإلسالمية للتمويل اإلسالمي (إسراء ISRA)، ماليزيا.

الضوابط والتحديات الشرعية للتمويل اإلسالمي الرقمي

11:30 AM / 11:45 AM

الـدكتــور مـحـمد داود بـكـر
املجلس  ورئيس  ماليزيا،  يف  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  رئيس 

الشرعي االستشاري للبنك املركزي املاليزي.

الضوابط والتحديات الفنية للتمويل اإلسالمي الرقمي

الـدكتــور مـحـمد داود بـكـر
املجلس  ورئيس  ماليزيا،  يف  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  رئيس 

الشرعي االستشاري للبنك املركزي املاليزي.

الضوابط والتحديات الفنية للتمويل اإلسالمي الرقمي

11:45 AM / 12:00 PM

الـدكتــور مـحـمد عـلـي الـقــري
اخلبير يف املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي 

التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
الضوابط والتحديات االقتصادية للتمويل اإلسالمي الرقمي

الـدكتــور مـحـمد عـلـي الـقــري
اخلبير يف املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي 

التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
الضوابط والتحديات االقتصادية للتمويل اإلسالمي الرقمي

11:15 AM / 11:30 AM

سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي
اإلمارات والسلع،  املالية  األوراق  هيئة  التنفيذي،  الرئيس 

األصول املشفرة من منظور التمويل اإلسالمي

سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي
اإلمارات والسلع،  املالية  األوراق  هيئة  التنفيذي،  الرئيس 

األصول املشفرة من منظور التمويل اإلسالمي

11:00 AM / 11:15 AM

مـــنـــاقـــشــةمـــنـــاقـــشــة
12:00 PM / 12:15 PM

1:30 PM / 1:45 PM

 مـنــاقـشــة
انتهاء فعاليات اليوم األول 

 مـنــاقـشــة
انتهاء فعاليات اليوم األول 

الـدكتــور محـي الديـن احلـجـار
أستاذ التشريعات املالية اإلسالمية، جامعة السوربون - فرنسا

 Blockchain التمويل اإلسالمي الرقمي عبر بلوكشني
وجوانبه التشريعية والقانونية.

الـدكتــور محـي الديـن احلـجـار
أستاذ التشريعات املالية اإلسالمية، جامعة السوربون - فرنسا

 Blockchain التمويل اإلسالمي الرقمي عبر بلوكشني
وجوانبه التشريعية والقانونية.

1:00 PM / 1:15 PM
جاسم أحمد مهاديك

مساعد مدير الشريعة للمعامالت املصرفية الدولية، 
املجموعة املصرفية للشركات، مصرف أبوظبي اإلسالمي

إجراءات الرقابة الشرعية لعمليات التمويل اإلسالمي 
الرقمي، وآفاق التطوير.

جاسم أحمد مهاديك
مساعد مدير الشريعة للمعامالت املصرفية الدولية، 

املجموعة املصرفية للشركات، مصرف أبوظبي اإلسالمي
إجراءات الرقابة الشرعية لعمليات التمويل اإلسالمي 

الرقمي، وآفاق التطوير.

12:30 PM / 12:45 PM

األستاذ صبحي حسني أبو ِمنرة
مدير البرامج الرقمية، مصرف الشارقة اإلسالمي، اإلمارات.

اآلليات الفنية والرقمية للتمويل اإلسالمي الرقمي 
وحتدياتها.

األستاذ صبحي حسني أبو ِمنرة
مدير البرامج الرقمية، مصرف الشارقة اإلسالمي، اإلمارات.

اآلليات الفنية والرقمية للتمويل اإلسالمي الرقمي 
وحتدياتها.

12:45 PM / 1:00 PM
األستاذ رامي سليمان إبراهيم

املدير التنفيذي، املركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم، 
دبي، اإلمارات.

حتديات تسوية نزاعات التمويل اإلسالمي الرقمي.

األستاذ رامي سليمان إبراهيم
املدير التنفيذي، املركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم، 

دبي، اإلمارات.

حتديات تسوية نزاعات التمويل اإلسالمي الرقمي.

1:15 PM / 1:30 PM

 عبر منصة zoom ا�ربعاء 7 /2021/4

اجللسة الرئيسة األولى:
 التمويل اإلسالمي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف املستقبل

رئيس اجللسة:  الدكتور أسيد كيالني
عضو الهيئة العليا الشرعية لألنشطة املالية املصرفية اإلسالمية باملصرف املركزي لدولة اإلمارات

اجللسة الرئيسة األولى:
 التمويل اإلسالمي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف املستقبل

رئيس اجللسة:  الدكتور أسيد كيالني
عضو الهيئة العليا الشرعية لألنشطة املالية املصرفية اإلسالمية باملصرف املركزي لدولة اإلمارات

اجللسة الرئيسة الثانية:
التمويل اإلسالمي الرقمي : التطبيقات وآفاق التطوير 

رئيس اجللسة : الدكتور سعد البقالي 
 مدير الهيئة العليا الشرعية مبصرف اإلمارات املركزي

اجللسة الرئيسة الثانية:
التمويل اإلسالمي الرقمي : التطبيقات وآفاق التطوير 

رئيس اجللسة : الدكتور سعد البقالي 
 مدير الهيئة العليا الشرعية مبصرف اإلمارات املركزي

توقيع اتفاقية تعاون بني 
اجلامعة القاسمية وهيئة األوراق املالية والسلع

توقيع اتفاقية تعاون بني 
اجلامعة القاسمية وهيئة األوراق املالية والسلع

توقيع اتفاقية تعاون بني اجلامعة القاسمية 
واملركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم

توقيع اتفاقية تعاون بني اجلامعة القاسمية 
واملركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم
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األستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحيم سلطان العلماء
أستاذ الفقه وأصوله بكلية القانون بجامعة اإلمارات 

التشريعات واملعايير الشرعية الناظمة ألعمال املصارف 
اإلسالمية.

األستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحيم سلطان العلماء
أستاذ الفقه وأصوله بكلية القانون بجامعة اإلمارات 

التشريعات واملعايير الشرعية الناظمة ألعمال املصارف 
اإلسالمية.

10:30 AM / 10:45 AM

الدكتور سعد البقالي
مدير الهيئة العليا الشرعية مبصرف اإلمارات املركزي.

الهيئة العليا الشرعية: الدور واإلجنازات والتحديات.

الدكتور سعد البقالي
مدير الهيئة العليا الشرعية مبصرف اإلمارات املركزي.

الهيئة العليا الشرعية: الدور واإلجنازات والتحديات.

10:00 AM / 10:15 AM

األستاذ جاسم البلوشي
  رئيس التميز املؤسسي مبصرف الشارقة اإلسالمي 

اإلدارة التنفيذية للمصارف اإلسالمية وعالقتها 
باإلدارة الشرعية ، اللجان الشرعية الداخلية والهيئة العليا

األستاذ جاسم البلوشي
  رئيس التميز املؤسسي مبصرف الشارقة اإلسالمي 

اإلدارة التنفيذية للمصارف اإلسالمية وعالقتها 
باإلدارة الشرعية ، اللجان الشرعية الداخلية والهيئة العليا

10:45 AM / 11:00 AM
الدكتور محمد علي القري

اخلبير يف املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة 
املؤمتر اإلسالمي.

اللجان الشرعية الداخلية يف املصارف اإلسالمية:
 الواقع واملأمول

الدكتور محمد علي القري
اخلبير يف املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة 

املؤمتر اإلسالمي.
اللجان الشرعية الداخلية يف املصارف اإلسالمية:

 الواقع واملأمول

10:15 AM / 10:30 AM

الدكتور أسيد كيالني
عضو الهيئة العليا الشرعية لألنشطة املالية املصرفية 

اإلسالمية باملصرف املركزي لدولة اإلمارات.
معقب على أوراق العمل

الدكتور أسيد كيالني
عضو الهيئة العليا الشرعية لألنشطة املالية املصرفية 

اإلسالمية باملصرف املركزي لدولة اإلمارات.
معقب على أوراق العمل

11:00 AM / 11:15 AM

جلســات المؤتمر الرئيسيةجلســات المؤتمر الرئيسية

مؤمتر الشارقة الدولي الثالث يف االقتصاد اإلسالميمؤمتر الشارقة الدولي الثالث يف االقتصاد اإلسالمي
التمويل اإلسالمي الرقمي- الواقع واستشراف املستقبل

بـرنامج حـفـل االفتتاح واجللسات العلمية للمؤمتر

10:00 AM / 11:00 AM

الجلســات العلمية للمشاركين
11:30 AM / 12:30 PM

الجلســة العلمية الثانية
1:00 PM / 2:00 PM

مـــنـــاقـــشــة
اإلعداد للجلسة العلمية األولى للباحثني املشاركني

مـــنـــاقـــشــة
اإلعداد للجلسة العلمية األولى للباحثني املشاركني

11:15 AM / 11:30 AM

مـــنـــاقـــشــةمـــنـــاقـــشــة
12:30 PM / 12:40 PM

مـــنـــاقـــشــةمـــنـــاقـــشــة
1:50 PM / 2:00 PM

 قراءة التوصيات
ختـــــــام املؤتــــمــــر

 قراءة التوصيات
ختـــــــام املؤتــــمــــر

2:00 PM / 3:00 PM

استراحة صالة الظهراستراحة صالة الظهر
12:40 PM / 1:00 PM

اليحيى  العزيز  عبد  بن  بندر  الدكتور 
جامعة املجمعة، السعودية

دراسة العوامل احملددة لتعزيز التمويل االسالمي 
الرقمي من وجهة نظر البنوك االسالمية يف اململكة 

العربية السعودية.

اليحيى  العزيز  عبد  بن  بندر  الدكتور 
جامعة املجمعة، السعودية

دراسة العوامل احملددة لتعزيز التمويل االسالمي 
الرقمي من وجهة نظر البنوك االسالمية يف اململكة 

العربية السعودية.

11:30 AM / 11:40 AM

الدكتورة رحاب حاج أحمد سراج الدين
جامعة القرآن الكرمي، السودان.

طرق وأساليب إدارة املخاطر االقتصادية واملالية 
للتمويل اإلسالمي الرقمي.

الدكتورة رحاب حاج أحمد سراج الدين
جامعة القرآن الكرمي، السودان.

طرق وأساليب إدارة املخاطر االقتصادية واملالية 
للتمويل اإلسالمي الرقمي.

11:40 AM / 11:50 AM

الدكتور بدر عبداهللا بن جدوع
اجلامعة السعودية االلكترونية، السعودية.

التمويل الرقمي بصيغة بيع التقسيط "دراسة فقهية"

الدكتور بدر عبداهللا بن جدوع
اجلامعة السعودية االلكترونية، السعودية.

التمويل الرقمي بصيغة بيع التقسيط "دراسة فقهية"

11:50 AM / 12:00 PM

الدكتورة نعيمة عبدي
جامعة عمار ثليجي باألغواط، اجلزائر

 Block chain حتديات استخدام تقنية سلسلة الكتل
يف التمويل اإلسالمي.

الدكتورة نعيمة عبدي
جامعة عمار ثليجي باألغواط، اجلزائر

 Block chain حتديات استخدام تقنية سلسلة الكتل
يف التمويل اإلسالمي.

12:00 PM / 12:10 PM

الدكتور زكريا سالمة شطناوي
الدكتور أمجد سالم لطايفة

جامعة اليرموك، األردن.
إدارة املخاطر االقتصادية واملالية للتمويل اإلسالمي الرقمي

الدكتور زكريا سالمة شطناوي
الدكتور أمجد سالم لطايفة

جامعة اليرموك، األردن.
إدارة املخاطر االقتصادية واملالية للتمويل اإلسالمي الرقمي

12:10 PM / 12:20 PM
الدكتور محمد حسن عبدالوهاب
كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون، دبي، اإلمارات

احللول الرقمية للمآخذ الشرعية على عمليات 
التورق املصرفية

الدكتور محمد حسن عبدالوهاب
كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون، دبي، اإلمارات

احللول الرقمية للمآخذ الشرعية على عمليات 
التورق املصرفية

12:20 PM / 12:30 PM

األستاذ الدكتور مختار عبداهللا معزوز
جامعة اجلوف، السعودية

حتديات التمويل اإلسالمي الرقمي يف ظل ثورة 
التكنولوجية املالية (فاين تيك)

األستاذ الدكتور مختار عبداهللا معزوز
جامعة اجلوف، السعودية

حتديات التمويل اإلسالمي الرقمي يف ظل ثورة 
التكنولوجية املالية (فاين تيك)

1:00 AM / 1:10 PM

الدكتورة إيناس خلف اخلالدي
جامعة العلوم والتقنية يف الفجيرة، اإلمارات..

املتطلبات القانونية للبنوك االسالمية الرقمية: 
النموذج االماراتي

الدكتورة إيناس خلف اخلالدي
جامعة العلوم والتقنية يف الفجيرة، اإلمارات..

املتطلبات القانونية للبنوك االسالمية الرقمية: 
النموذج االماراتي

1:30 PM / 1:40 PM

الدكتور عالء مكي عكوف
جامعة الشارقة، اإلمارات

دور االعالم الرقمي ومنصاته يف التسويق ملنتجات 
املصارف االسالمي

الدكتور عالء مكي عكوف
جامعة الشارقة، اإلمارات

دور االعالم الرقمي ومنصاته يف التسويق ملنتجات 
املصارف االسالمي

1:40 PM / 1:50 PM

الدكتورة  سهير  محمد القضاه
جامعة القصيم، السعودية 

التمويل اإلسالمي الرقمي (حتديات، إشكاالت، مخاطر)

الدكتورة  سهير  محمد القضاه
جامعة القصيم، السعودية 

التمويل اإلسالمي الرقمي (حتديات، إشكاالت، مخاطر)

1:10 PM / 1:20 PM
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الدكتورة زهراء سر اخلتم صالح
كلية شرق النيل، السودان

التمويل االسالمي الرقمي من منظور الفقه 
املصريف االسالمي

الدكتورة زهراء سر اخلتم صالح
كلية شرق النيل، السودان

التمويل االسالمي الرقمي من منظور الفقه 
املصريف االسالمي

1:20 PM / 1:30 PM

ملتقى اللجان الشرعية الداخلية للمصارف اإلسالمية بدولة اإلمارات
 التمويل اإلسالمي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف املستقبل

رئيس اجللسة:  الدكتور إبراهيم على املنصوري 
مدير مركز الشارقة لالقتصاد اإلسالمي باجلامعة القاسمية

ملتقى اللجان الشرعية الداخلية للمصارف اإلسالمية بدولة اإلمارات
 التمويل اإلسالمي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف املستقبل

رئيس اجللسة:  الدكتور إبراهيم على املنصوري 
مدير مركز الشارقة لالقتصاد اإلسالمي باجلامعة القاسمية

اجللسة العلمية األولى :
دورة التمويل اإلسالمي الرقمي يف تعزيز العمل املصريف اإلسالمي

رئيس اجللسة : الدكتور خالد أحمد البشير  
رئيس قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية ، كلية الشريعة والدرسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

اجللسة العلمية األولى :
دورة التمويل اإلسالمي الرقمي يف تعزيز العمل املصريف اإلسالمي

رئيس اجللسة : الدكتور خالد أحمد البشير  
رئيس قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية ، كلية الشريعة والدرسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

اجللسة العلمية الثانية:
واقع التمويل اإلسالمي الرقمي واستشراف املستقبل

رئيس اجللسة : األستاذ رامي سليمان إبراهيم 
املدير التنفيذي ، املركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم

اجللسة العلمية الثانية:
واقع التمويل اإلسالمي الرقمي واستشراف املستقبل

رئيس اجللسة : األستاذ رامي سليمان إبراهيم 
املدير التنفيذي ، املركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم


