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برنامج اليوم األول - 8/08/2021

(جميع المواقيت بتوقيت مكة المكرمة)

:رابط القاعة

الجلسة األولى: حفل االفتتاح

التوقيت المتحدث

التوقيت: 9:00 – 10:00 

 الدكتور شهاب العزعزي

الشيخ عبد الله بن حميد بن سعيد المعمري

د.عبد الله بن خميس بن جمعة الكعبي

د.معاوية القواسمة

د.سيف السويدي

أ.د.سعد عبد القهار عبد الله الشيخ

أ.د.أشرف عبد الرافع

أ.د.محمد عاشور الكثيري



الجلسة الثانية: نموذج تاسيس نظام عالمي لالقتصاد اإلسالمي

التوقيت اسم المتحدث عنوان المشاركة المحور

10:00 – 12:00

أ.عبد اللطيف الخيالي االسالمي لالقتصاد  عالمي  نظام  تطبيق   امكانية 
كمشروع في الواقع

األول

د.محمد فخري صويلح  أهم المدن العالمية لعمل مدن نمودجية تعمل وفق
نظام االقتصاد اإلسالمي

الثاني

د. هالل عبده الذري  تأثير النظام العالمي لالقتصاد االسالمي على التنمية
بشكل عام

الثالث

ابراهيم محمد تطوير على  عالمي  كنظام  االسالمي  االقتصاد   تاثير 
وفق تعمل  التي  االسالمية،والشركات  البنوك   اداء 
االقتصاد االسالمي من خالل تصحيح مسار منتجاتها

الرابع

د.محمد النوري االقتصاد اإلسالمي مشروع لإلنسانية الخامس

رئيس الجلسة: الشيخ أ.د. على محيي الدين القره داغي

الجلسة الثالثة: مناقشة  االقتصاد اإلسالمي والتطبيقات المعاصرة
التوقيت اسم المتحدث عنوان المشاركة المحور

12:00-2:00

د.هشام عمر حمودي الرسمي: غير  االقتصاد  حدة  تخفيف  في  الزكاة   دور 
دراسة نظرية

األول

التأمين التكافلي وسبيل تطويره د.سعد لطفي الثاني

منظومة الزكاة والتطبيقات المعاصرة د.موسى كانتي الثالث

د.نائل حامد موسى حمادنه تداعيات المنصات الرقمية على المصارف اإلسالمية الرابع

أ.د.ياسر طرشاني مقاصد ضوء  في  األزمات  مواجهة  في  األوقاف   دور 
الشريعة اإلسالمية

الخامس

رئيس الجلسة: الشيخ  الدكتور عبدالباري مشعل
 استراحة 2:00 – 2:10



 الجلسة الرابعة: قياس مدى التزام البنوك اإلسالمية والمؤسسات اإلسالمية األخرى باالقتصاد
اإلسالمي والشريعة اإلسالمية من حيث مساهمتها التنمية بشكل عام

التوقيت اسم المتحدث عنوان المشاركة المحور

2:10 – 3:50

د. محمد عبدالعليم البركاني  مدى التزام البنوك اإلسالمية والمؤسسات
اإلسالمية باالقتصاد اإلسالمي

األول

أمل الهادي مساهمة البنوك االسالمية في التنمية بشكل عام الثاني

أ.زكرياء بوسحاب البنوك التشاركية بالمغرب بين التنظير والممارسة الثالث

د. باسمة العمري االستثمار في االقتصاد االسالمي الرقمي الرابع

أ.أسماء علي غوانمه  اثر نظم الذكاء االصطناعي على تحسين جودة
 الخدمات المصرفية في المصارف االسالمية

الخامس

رئيس الجلسة: الدكتور علي محمد مصلح سرطاوي

 الجلسة الخامسة: القوانين  والتشريعات والتسهيالت التي يمكن أن تقدمها بعض الدول للعالم كأمتياز
يختلف عن غيرها من الدول لجذب االستثمارات وتحقيق التنمية من منظور االقتصاد اإلسالمي

التوقيت اسم المتحدث عنوان المشاركة المحور

3:50 – 5:30

د.أشرف عبد الستار  أهمية القوانين والتشريعات المتعلقة لالقتصاد
اإلسالمي

األول

د.عبد الحنان العيسى تسوية المنازعات في المالية اإلسالمية الثاني

 كيف تساعد توفير قوانين  تخدم االقتصاد االسالمي د.إيهاب اسماعيل أحمد 
تحقيق التنمية

الثالث

د. محمد الطاهر العمودي  الصيغ المناسبة لتسوية المنازعات في مجال
االستثمار الدولي

الرابع

رئيس الجلسة: الدكتور عبدالستار خويلدي



                                    Creative Industry For UMMAH

التوقيت اسم المتحدث عنوان المشاركة المحور

2:10 – 3:50
Mr.Musa bin mahmod UMMAH Concept & Framework Proposal (R2) األول

Mr.Athar Yasien Qadri Importance of Creative Industry for Digital 
Economy

الثاني

   رئيس الجلسة                         

 الجلسة السابعة: أهمية وجود اتحاد عالمي للهيئات الشرعية والتي منها اعتماد مهنة المستشار
 الشرعي المستقل للشركات التي تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي من عدمه وانعكاس ذلك على النظام

االقتصادي العالمي

التوقيت اسم المتحدث عنوان المشاركة المحور

3:50 – 5:30

د.أنس جاموس أهمية وجود اتحاد عالمي للهيئات الشرعية األول

أ.سيد أحمد  اعتماد مهنة المستشار الشرعي المستقل للشركات
التي تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي

الثاني

أ.بوداود المهدي  تأثير وجود اتحاد عالمي للهيئات الشرعية على النظام
االقتصادي االسالمي العالمي

الثالث

رئيس الجلسة: فضيلة الشيخ أ.د. عمر صالح بن عمر

 الجلسة السادسة

Musa bin mahmod

برنامج اليوم الثاني - 9/08/2021

(جميع المواقيت بتوقيت مكة المكرمة)

:رابط القاعة



الجلسة الثامنة: الحلول العملية في مواجهة العقبات التي تواجهها الهيئات الشرعية حاليًا

التوقيت اسم المتحدث عنوان المشاركة المحور

3:50 – 5:30

أ.طارق إسماعيل السيد احمد  الحلول العملية في مواجهة العقبات التي تواجهها
الهيئات الشرعية- تجربة فلسطين

األول

أ.فؤاد بن حدو  االتحاد العالمي للعلماء المسلمين وهيئة الرقابة
الشرعية

الثاني

د.أحمد عبد الرزاق السيد عمر  الحلول المقترحة لمعالجة المشكالت المطروحة حول
 طبيعة العالقة بين القيادات االدارية ألي بنك أو

شركة اسالمية مع الهيئات الشرعية

الثالث

رئيس الجلسة: الدكتور العياشي فداد

الجلسة التاسعة :جلسة عرض المشاريع

التوقيت المتحدث

12:40 – 1:20

د.شهاب العزعزي

د.عبد الله الكعبي

رئيس الجلسة: د.شهاب العزعزي



 الجلسة الختامية
 اإلعالن عن التوصيات والحلول والمشروعات التي سيتم إطالقها عالميًا ودوليًا بالتنسيق مع البنك

اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون اإلسالمي
رئيس الجلسة: أ.د.حاتم الطاهر

التوقيت: 2:30 – 3:45

جلسة المؤتمر الصحفي

 التوقيت 1:30 – 2:30

حفل الختام

 التوقيت 3:50 – 4:30
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