
مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل

 ديب - 2019

أجندة املؤمتر

تحت رعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
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جدول أعامل مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل الدورة 24

يعقد بتاريخ 7-9 ربيع األول 1441هـ، املوافق 4-6 نوفمرب 2019م 

13 أكتوبر 2019 الساعة 14.00 

األحد :.6 ربيع األول 1441هـ ، املوافق :  3نوفمرب 2019م

الجلسة اإلجرائية األوىل

اجتامع هيئة مكتب املجمع العتامد بعض األمور اإلجرائية.
الجلسة مغلقة عىل أعضاء هيئة املكتب

  19:00 - 17:00

اليوم األول : االثنني 2019/11/04

الجلسة اإلجرائية  )الجلسة مغلقة تقترص عىل األعضاء( 

املوضوع: اجتامع مجلس املجمع العتامد األمور اإلجرائية اآلتية:

- إقرار جدول األعامل املؤمتر

- اختيار املقرر العام للدورة.

- اختيار لجنة الصياغة العامة للمؤمتر.

- عرض األنشطة التي قامت بها أمانة املجمع بني الدورة 23 والدورة 24 املجلس املجمع

- عرض موازنة أمانة املجمع لسنة 2021

10:30 -08:30

اسرتاحة 11:00 -10:30

االفتتاح الرسمي للمؤمتر 

- السالم الوطني

- القرآن الكريم

- فيلم تعريفي عن املؤمتر

- كلمة معايل رئيس مجلس إدارة مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي 

- كلمة رئيس اللجنة العليا  الدكتور حمد بن الشيخ أحمد حمد الشيباين مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي 

- كلمة أمانة مجمع الفقه اإلسالمي الدويل – معايل األستاذ الدكتور عبد السالم داود العبادي – األمني 
العام للمجمع

- كلمة رئاسة مجمع الفقه اإلسالمي الدويل: معايل الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد – رئيس 
املجمع

- كلمة األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي: معايل الدكتور يوسف العثيمني  

12:30 - 11:00

اسرتاحة لصالة الظهر والغداء 14:00 - 13:00

الجلسة العلمية األوىل:

العقود الذكية SMART CONTRCTS وكيفية تفعيلها واإلقالة منها )دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها 

مبوضوع العملة الرقمية(

الـعـارض: األستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الرشيف  

املقـــرر: سعادة الدكتور العيايش فداد 

البحوث املقدمة: خمسة بحوث

 15:30 - 14:00

عنوان البحث اسم الباحث

العقود الذكيَّة يف ضوء األصول واملقاصد واملآالت، رؤية تحليليَّة  معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سان البحث األول

الرؤية املقاصدية للعقود الذكية سعادة األستاذ الدكتور أحمد حسن الربابعة  البحث الثاين

العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود الذكية سعادة األستاذ الدكتور غسان سامل صالح الطالب البحث الثالث
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العقود الذكية مفهومها، ومميزاتها، وأركانها سعادة الدكتورة إنصاف أيوب املؤمني البحث الرابع

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي سعادة األستاذ الدكتور محمد محمود حسن الجامل البحث الخامس

مناقشة البحوث واتخاذ القرار املناسب 

االسرتاحة وصالة العرص 16:00 -15:30 

الجلسة العلمية الثانية:

العقود الذكية SMART CONTRCTS وكيفية تفعيلها واإلقالة منها )دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها 

مبوضوع العملة الرقمية(

الـعـارض: سعادة الدكتورة إنصاف أيوب املومني

املقـــرر: سعادة الدكتور إروان بن محمد صربي

البحوث املقدمة: أربعة بحوث

17:30- 16:00

عنوان البحث اسم الباحث

العقود الذكية  سعادة الدكتور العيايش الصادق فداد البحث األول

العقود الذكية   سعادة األستاذ الدكتور منذر قحف  البحث الثاين

فضيلة الدكتور العيايش الصادق فداد

وسعادة األستاذ الدكتور محمد رشيف العمري

البحث الثالث

ماهية العقود الذكية سعادة األستاذة الدكتورة هناء محمد هالل 

الحنيطي

البحث الرابع

مناقشة البحوث واتخاذ القرار املناسب 

اسرتاحة لصالة املغرب  18:00-17:30 

الجلسة العلمية الثالثة:

التضخم وتغيري قيمة العملة

الـعـارض: سعادة الدكتور عايض بن نامي السلمي 

املقـــرر: سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر 

البحوث املقدمة: ستة بحوث

20:00 -18:00

عنوان البحث اسم الباحث

ربط الحقوق وااللتزامات بتغري األسعار سعادة الشيخ عبدالله سليامن بن املنيع  البحث األول

الحلول الفقهية ملعالجة آثار التضخم مع تفسري وتحليل محاسبي: سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر البحث الثاين

التضخم النقدي )آثاره، والحلول الرشعية واالقتصادية ملعالجته( سعادة األستاذة الدكتورة إلهام عبدالله باجنيد البحث الثالث

التضخم ومشكالت النقود الورقية وإمكانيات عالجها يف إطار إسالمي سعادة األستاذ الدكتور عبدالرحمن يرسي  البحث الرابع

مبدأ )الصلح عىل األوسط( ودوره يف عالج التضخم يف عرص أشباه النقود   سعادة الدكتور إبراهيم عبداللطيف العبيدي البحث الخامس

اآلثار السلبية للتضخم ومواجهتها االقتصادية والفقهية  سعادة األستاذ الدكتور شوقي أحمد أبو العينني 

دنيا

البحث السادس

مناقشة البحوث واتخاذ القرار املناسب 
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اليوم الثاين : الثالثاء 2019/11/05

الجلسة العلمية الرابعة:

عقود الفيديك وأثرها عىل العقود الحديثة يف الدول العربية

الـعـارض: سعادة الدكتور عبد الستار الخويلدي وسعادة الدكتور عبد الله عقيل 

املقـــرر: سعادة األستاذ الدكتور حامد محمد أبو طالب

البحوث املقدمة: مثانية بحوث

10:30 -08:30 

عنوان البحث اسم الباحث

أثر الظروف الطارئة )الجوائح( يف عقد الفيديك مقارناً بالفقه اإلسالمي، 

والنظام السعودي

سعادة األستاذ الدكتور محمد يحيى حسن النجيمي البحث األول

الرتاىض املرَكّب يف عقود الفيديك ومدى مرشوعيته يف الفقه اإلسالمي سعادة األستاذ الدكتور عبدالله مربوك النجار البحث الثاين

عقود الفيديك وأثرها عىل عقود املقاوالت يف الدول العربية سعادة األستاذ الدكتور هاين سليامن طعيامت البحث الثالث

التحكيم لتسوية نزاعات املقاوالت اإلنشائية بني الفقه اإلسالمي وعقود 

)الفيديك(

سعادة األستاذ الدكتور محمد عثامن طاهر شبري البحث الرابع

وسائل فض املنازعات يف عقود الفيديك من منظور إسالمي سعادة األستاذ الدكتور حامد محمد أبو طالب البحث الخامس

املقاولة من الباطن بني الفقه اإلسالمي وقد الفيديك سعادة األستاذ الدكتور محمد بن أحمد صالح الصالح البحث السادس

عقود الفيديك وأثرها عىل العقود الحديثة بالدول العربية سعادة األستاذة الدكتورة خولة فريز النوباين البحث السابع

موقف الفقه اإلسالمي من عقود الفيديك )التخريج الفقهي لعقود الفيديك( 

والثغرات النظامية يف عقود الفيديك

سعادة الدكتور السيد الشحات رمضان جمعة البحث الثامن

مناقشة البحوث واتخاذ القرار املناسب 

اسرتاحة 11:00 -10:30

الجلسة العلمية الخامسة:

التسامح يف اإلسالم ورضورته املجتمعية والدولية وآثاره

الـعـارض: الدكتور عامر الطالبي والدكتور أحمد عبد العليم عبد اللطيف 

املقـــرر: الدكتور عبد الله ميغا 

البحوث املقدمة: أحد عرش بحثا

13:00 -11:00

عنوان البحث اسم الباحث

التسامح يف اإلسالم ورضورته املجتمعية سعادة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد البحث األول

التسامح يف اإلسالم ورضورته املجتمعية والدولية سعادة الشيخ محمد صالح الدين املستاوي البحث الثاين

نحو تفعيل التسامح يف املجتمع التعددي )تأصيل رشعي، وتطبيق عرصي( فضيلة الشيخ عبدالسالم سعيد كريم  البحث الثالث

التسامح ورضورته املجتمعية وآثاره سعادة الدكتور محمد بن غالب حسان البحث الرابع

التعامل مع التعددية يف املجتمع املسلم األول تطبيقاً ملبدأ التسامح 

والتعايش السلمي وإضاءة عىل تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ذلك

سعادة الدكتورة نجاة محمد عبدالله املرزوقي البحث الخامس

التسامح يف اإلسالم رضورته الدولية وآثاره سعادة األستاذة الدكتورة مريم آيات أحمد البحث السادس

التسامح يف اإلسالم ورضورته املجتمعية والدولية وآثاره سعادة األستاذ الدكتور عبدالله إدريس أبو بكر ميغا البحث السابع

التسامح يف اإلسالم، رضورته املجتمعية والدولية وآثاره سعادة الدكتور عبدالكريم بناين البحث الثامن

التسامح يف اإلسالم ورضورته املجتمعية والدولية وآثاره فضيلة الشيخ محمد أحمد محمد حسني البحث التاسع

يف التسامح من املنظور اإلسالمي مفهومه، حكمه، مجاالته معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو البحث العارش

التسامح يف السنة النبوية والسرية والتاريخ اإلسالمي سعادة الدكتور عبدالحكيم األنيس البحث الحادي عرش

مناقشة البحوث واتخاذ القرار املناسب 

اسرتاحة لصالة الظهر والغداء 14:30 - 13:00
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الجلسة العلمية السادسة:

تحقيق األمن الغذايئ واملايئ وأهم املشكالت التي تواجهها الدول اإلسالمية وآثاره عىل التحديات 

املستقبلية لألمة اإلسالمية

الـعـارض: سعادة األستاذة الدكتورة هناء محمد هالل الحنيطي 

املقـــرر: سعادة األستاذ الدكتور محمد فتح الله الزيادي

البحوث املقدمة: أربعة بحوث

16:00 - 14:30

عنوان البحث اسم الباحث

أهم املشكالت التي تواجهها الدول اإلسالمية لتحقيق األمن الغذايئ واملايئ 

وآثار ذلك عىل التحديات املستقبلية لها

سعادة األستاذ الدكتور عبدالفتاح محمود إدريس 

محمود

البحث األول

التحديات املستقبلية للثورة الصناعية الرابعة يف مجال األمن الغذايئ واملايئ 

من منظور إسالمي

سعادة األستاذ الدكتور عبدالله محمد العمراين البحث الثاين

األمن املايئ واألمن الغذايئ يف ظل الثورة الصناعية الرابعة التحديات والحلول 

من منظور إسالمي 

سعادة الدكتور احمد عبد العليم عبد اللطيف البحث الثالث

تحقيق األمن الغذايئ واملايئ وأهم املشكالت التي تواجهها سعادة السفري تيجاين صابون محمد البحث الرابع

مناقشة البحوث واتخاذ القرار املناسب 

االسرتاحة وصالة العرص 16:30 -16:00 

الجلسة العلمية السابعة:

الجنيوم البرشي والهندسة الحيوية املستقبلية، استعراض قرارات املجمع، وبيان مردودها الفاعل 

واملستجدات والتحديات

الـعـارض: سعادة األستاذ الدكتور حسان شميس باشا وسعادة الدكتورة عالية عبد الفتاح 

املقـــرر: سعادة األستاذ الدكتور محمد عيل البار  

البحوث املقدمة: أحد عرش بحثا

18:00- 16:30

عنوان البحث اسم الباحث

الذكاء االصطناعي ودوره يف مرشوع الجينوم البرشي اإلمارايت )دراسة يف 

ضوء الفقه اإلسالمي(

سعادة األستاذة زهرة محمد عمر الجابري البحث األول

الجينوم البرشي - مستجداته، وأحكامه، وضوابطه سعادة الدكتور عيل محمد حسني العيدروس البحث الثاين

مبدأ السالمة والصالحية الشاملة لجميع البرش يف الرشيعة اإلسالمية سعادة الدكتور إبراهيم حسني يوسف عيل البحث الثالث

الجينوم البرشي والهندسة الحيوية املستقبلية سعادة األستاذ الدكتور محمد عيل البار البحث الرابع

الثورة الصناعية الرابعة: الجينوم البرشي والهندسة الوراثية املستقبلية سعادة األستاذ الدكتور حسان شميس باشا البحث الخامس

الثورة الصناعية الرابعة: الجينوم البرشي والهندسة الوراثية املستقبلية سعادة األستاذ الدكتور محمد فتح الله الزيادي  البحث السادس

التحديات املستقبلية للثورة الصناعية الرابعة من منظور إسالمي، الجينوم 

البرشي والهندسة الحيوية املستقبلية

سعادة األستاذة الدكتورة ماجدة محمود هزاع البحث السابع

الثورة الصناعية الرابعة: إنجازات طبية، وتحديات مصاحبة سعادة األستاذ الدكتور محسن عيل فارس الحازمي البحث الثامن

الجينوم البرشي والعالج الجيني يف ميزان مقاصد الرشيعة سعادة األستاذة الدكتورة ميادة محمد الحسن البحث التاسع

التحديات املستقبلية للثورة الصناعية من منظور إسالمي الجينوم البرشي 

والهندسة الحيوية املستقبلية

سعادة األستاذ الدكتور محمد دهامين فتح الله البحث العارش

الجينوم البرشي والهندسة الحيوية املستقبلية سعادة األستاذة الدكتورة عالية حسن عبدالفتاح البحث الحادي عرش

مناقشة البحوث واتخاذ القرار املناسب 

االسرتاحة وصالة املغرب 18:30-18:00 
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الجلسة العلمية الثامنة:

توصيات الندوات التي أقامها املجمع يف السنوات الثالث املاضية

الـعـارض: سعادة األستاذ الدكتور عبد الباري مشعل 

املقـــرر: سعادة الدكتورة مريم آيت أحمد وعيل 

20:30 -18:30

تاريخ إقامتها ومكانها الندوة

26-2016/04/27م – اإلمارات العربية املتحدة- ديب ندوة عمليات التحوط يف املؤسسات املالية  

23-2019/04/24 م اململكة املغربية - الرباط ندوة دور الرتبية الدينية يف تحقيق السالم 

09-2019/09/10 م – اململكة العربية السعودية - جدة ندوة العمالت اإللكرتونية الرقمية

اليوم الثالث: األربعاء 2019/11/06

اجتامع مجلس املجمع ملناقشة واتخاذ مرشوعات القرارات والتوصيات املناسبة 

الجلسة مغلقة تقترص عىل األعضاء

13:00 -08:30

اسرتاحة لصالة الظهر والغداء 16:00 - 13:00

الجلسة الختامية

- تالوة آيات من القرآن الكريم

- كلمة رئيس اللجنة العليا الدكتور حمد بن الشيخ أحمد حمد الشيباين مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي 

 - كلمة رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل: معايل الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد

- البيان الختامي يلقيه معايل األستاذ الدكتور عبد السالم داود العبادي

- القرارات والتوصيات يتلوها املقرر العام للدورة

- الربقيات.  

17:00 - 16:00


