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إسالمية دبي تطلق
تطبيقاً ذكياً جديداً
لمصحف الشيخ مكتوم
بنظام آندرويد

إسالمية دبي
تدعم أهالي الطلبة
المعسرين بـ
( )300.000ألف درهم
إماراتي

أطلقت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

بدبي تطبيق مصحف الشيخ مكتوم لألجهزة الذكية

تقدمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري
ّ

العاملة بنظام آندرويد ،ويأتي هذا اإلنجاز كثمرة

في دبي بمنحة مالية قدرها ( )300.000ألف درهم

يانعة لمساعي الدائرة الحثيثة في تحويل خدماتها

تعذر
إماراتي ،لدعم أهالي الطلبة المعسرين ،الذين ّ

إلى خدمات ذكية ،وتطوير أنظمة عاملة على

عليهم سداد الرسوم الدراسية ،وبهذه المنحة

سيتمكن عدد كبير منهم من إتمام دراستهم لهذا
وقال جمعة عبيد الفالسي المدير التنفيذي لقطاع

بالعديد من المميزات والخصائص ،من أهمها :توفير

بناء على توجيهات سعادة الدكتور حمد بن الشيخ
ً

واجهة المستخدم باللغتين العربية واالنجليزية

أحمد الشيباني المدير العام للدائرة بأن نوظف هذه

(كمرحلة أولى) .ويوفر هذا التطبيق للمستخدم

األموال المجموعة من الصدقات والتبرعات خدمة

القيام بعملية التسجيل لمرة واحدة؛ مما يمكّ نه

لمستحقيها ،والسيما تلك التي ترد إلى الدائرة عبر

من الحصول على العديد من الخصائص المميزات

صناديق التبرع المودعة في المساجد ،أو التي تجمع

كإضافة العالمات المرجعية ،وتعديلها ،وتحديد

من خالل الوسائل المتعددة األخرى ،وسيتم سنوياً

اإلعدادات المفضلة للمستخدم وغيرها .ويوفر

بالتنسيق مع منطقة دبي التعليمية متابعة أحوال

التطبيق للمستخدمين المسجلين القدرة على

المعوزين من الطلبة ورصد حاالتهم ،والوصول إلى

استخدام المصحف اإللكتروني على أي من

أهاليهم المعسرين ،وسد احتياجاتهم ،وإتمام رسوم

المنصات المتوفرة من موقع إلكتروني ،أو أجهزة

دراسة أبنائهم؛ لنعينهم على عبور السنة الدراسية

لوحية ،أو هواتف ذكية؛ دون الحاجة إلى إعادة

دون مشاكل مالية قد تعرقل مسيرتهم المعرفية.
وقدم وفد الدائرة برئاسة علي حسن المرزوقي
ّ

المنحة إلى سعادة الدكتور أحمد المنصوري المدير

المشروع تستعد إلضافة خصائص ومميزات أخرى

سيما في سد عوز المحتاجين ،ورعاية طلبة العلم

كتقليل حجم البرنامج ،وتوفير آلية البحث الصوتي

والمعرفة ،والحرص على األجيال الواعدة ،وإتاحة

لآليات والكلمات ،وكذلك استخدام البرنامج دون

الفرصة أمامهم إلتمام دراستهم ،وتذليل العقبات

الحاجة إلى االتصال بشبكة االنترنت.

المالية التي تواجههم.

وحضر اللقاء والتسليم الدكتورة هيا بنت سفيان
واستشاري شؤون الزكاة في مكتب الدائرة عبد الله

األولى ،وهو مسجد جامع إلقامة الصلوات وصالة

الجمعة ،قام ببنائه السيد علي خليفة عبد الله
المهيري.

منهجياتها ،وترسيخ إجراءاتها الداخلية ،وتحديث

دليل إجراءاتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات

المعمول بها محلياً وعالمياً  ،وهي مع ذلك تتطلع

إلى إضافة كل ما هو نافع ومفيد وجديد في تميز

وفن إدارتها ،واالطالع
مساراتها الضمنية والصريحة
ّ
على مزيد من التجارب المشابهة في هذا الميدان؛

والتقدم
إلثراء خبراتنا بخبرات أخرى حققت النجاحات
ّ

في هذا المجال ،ومن هنا جاءت زيارتنا لمحاكم دبي
باعتبار نشاطها وفاعليتها في هذا المسار.

دبي األستاذ خليفة المحرزي رئيس قسم المعرفة

على تعزيز التعاون مع إسالمية دبي في مجال إدارة
المعرفة وضرورة نشر مفاهيمها وترسيخها لدى

الموظفين ،واطلع أيضاً على إنجازات المحكمة في

مجال إدارة المعرفة ،واستراتيجية إدارة المعرفة،

وأنواعها وآلية حصرها ،وكذلك تحديد االحتياجات

المعرفية ،واآلليات المتبعة لسد الفجوة المعرفية
بهدف إثراء المخزون المعرفي للمجاميع الوظيفية

واألفراد في المؤسسات والدوائر الحكومية من
والمبادرات النوعية كأسبوع المعرفة ،وبوابة

المبادرات التي تزيد من مستوى التنافسية لمحاكم

العالمية لالرتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور دعماً

دبي كما اطلع الوفد على العمليات الرئيسية إلدارة

دبي في المحافظة على المركز المتقدم عالمياً في

وتقييمها السنوي.

الشؤون اإلسالمية
بدبي تختتم موسم
الحوار القيم مع
الشعوب باستقطاب
 587شخصاً

بدبي مسجد « البديع « بمنطقة القصيص الصناعية

في مجال إدارة المعرفة ،ورسم سياستها ،وتوضيح

خدمات الدائرة ،والثاني :إمارات الخير ،وهي بذلك

الخدمات الحكومية الذكية.

تسلمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

أحمد الشيباني المدير العام للدائرة قطعت أشواطاً

المعرفة اإللكترونية ،وخريطة المعرفة وغيرها من

لرؤية الدائرة ورسالتها ،وتحقيقاً لتطلعات إمارة

إسالمية دبي تتسلم
مسجد « البديع»
بمنطقة القصيص
الصناعية األولى

وتوجيه مباشر من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ

ويشار إلى أن دائرة الشؤون اإلسالمية قد أطلقت

تبذل جهوداً كبيرة من أجل توظيف أحدث التقنيات

عبد الجبار.

إن الدائرة وبمتابعة حثيثة،
المعرفة وإدارتها .ثم ّ

خالل الموقع اإللكتروني للمعرفة ،والمشاريع

هذا التطبيق باإلضافة إلى تطبيقين آخرين األول

رئيسة قسم األنشطة في المنطقة التعليمية،

والسيما محاكم دبي لتعزيز تبادل الخبرات في

الترجمة .وخاصية التفسير لآليات الكريمة ،وخاصية

وأضاف مبارك :إن الدائرة في المرحلة القادمة من

للدائرة ،وجهودها المثمرة في هذه االتجاهات ،وال

بالدائرة :جاءت هذه الزيارة في إطار التعاون

بمحاكم دبي ،واطلع من خالله على حرص المحاكم

التعلم وحفظ القرآن الكريم.

هذه المبادرة السخية ،والمواقف اإلنسانية الخيرية

المستويات.

تعيين اإلعدادات المفضلة ،أو خسارة ما تم إضافته

تكرار اآليات ،مما يساعد المستخدم على عملية

ثمن
العام لمنطقة دبي التعليمية ،الذي بدوره ّ

تلك األروقة ،وتعزيز تبادل تطويرها على كافة

وقد التقى وفد إسالمية دبي خالل زيارته لمحاكم

من عالمات مرجعية .وكذلك يوفر التطبيق خاصية

مدير مكتب شؤون الزكاة والصدقات شيك هذه

وآفاقها المتاحة ،والوقوف على تطبيقاتها في

وجودتها لتصل إلى أرقى المستويات والمعايير

في الدائرة :يتميز تطبيق المصحف اإللكتروني

وغيرها في المجتمع عظيم ومتميز ،ولقد حرصنا

محاكم دبي؛ لالطالع على مفهوم اإلدارة المعرفية

المشترك بين الجهات الحكومية في اإلمارة،

وقال ناصر مبارك مدير إدارة تقنية المعلومات

هذا المجال كبيرة ،ودعمها وإمدادها لهذه الفئات

والعمل الخيري في دبي قسم إدارة المعرفة بمبنى

األجهزة الذكية دعماً لسعي إمارة دبي في االرتقاء

العالمية.

العمل الخيري في الدائرة :إن جهود الدائرة في

زار فريق المعرفة بدائرة الشؤون االسالمية

وقال عادل حسن المرزوقي رئيس فريق المعرفة

بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور ،ونوعها

العام.

إسالمية دبي تتبادل
الخبرات مع المحاكم
في إدارة المعرفة

المعرفة في المحاكم ،وأنشطتها ،وآلية ترابطها

إن زيارة محاكم دبي تأتي
وختم المرزوقي بقولهّ :

ضمن الزيارات المعيارية المحلية وعقد الشراكات
معها لتبادل الخبرات والوصول إلى دعم وتطوير

إن محاكم دبي
إدارة المعرفة لدى الطرفين .ثم ّ

هي واحدة من المؤسسات الرائدة على المستوى

المحلي في إدارة المعرفة ،باعتبارها من أوائل

الدوائر التي بدأت بتطبيق ثقافة إدارة المعرفة
وإن التعاون
وترسيخها من الناحية المؤسسيةّ ،

معها يمثل قيمة جديدة لمشاريعنا المستقبلية في
هذا المجال.

اختتمت إدارة التثقيف التوجيه الديني بدائرة

وقال الدكتور محمد سعيد بن دعار المهيري

الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في دبي

مستشار الخدمات والصيانة ورئيس لجنة استالم

فعاليتها لهذا الموسم (الحوار القيم مع الشعوب)

المساجد في الدائرة :بني المسجد على الطراز

في إطار تقديمها الخدمات التوعوية المجانية

الفاطمي ،ويتسع حرمه من الداخل لـ( )1018مصلياً ،

للجاليات المسلمة وغير المسلمة في اإلمارة

واإليوان لـ( )61شخصاً  ،أما حرم النساء فيه فيتسع

(معكم دائماً ) .

لـ( )512مصلية ،ويكون بذلك عدد المصلين الكلي

تجمله.
( )1591مصلياً ومصلية .وتعلوه قبة دائرية ّ

وقالت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه

الواحدة منهما ( 37.17متراً طولياً ) ،ويتالزم مع فناء

الثقافة اإلسالمية من خالل المحاضرات ،وتوزيع

اإلمام والمؤذن والخادم ،مع غرفتين لخدمات

الجمهور ،وال سيما األجانب منهم.

الديني في الدائرة :تهدف هذه الفعالية إلى نشر

وقبتان صغيرتان فوق اإليوان ،وله منارتان ارتفاع

اإلصدارات بلغات مختلفة ،وفتح باب الحوار مع

المسجد وبنائه أبنية وملحقات أخرى خصصت لسكن

المسجد ومقتنياته.

وقد تمركزت فعالية هذا الموسم في «الريف
مول» بدبي ،للفترة من 2015/1/2م إلى

هذا وتعتبر دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

2015/2/2م .وكان عدد المستفيدين منها قرابة

الخيري في دبي الراعية األولى للمساجد في

تشجع جميع المتبرعين والبناة
اإلمارة ،وهي بدورها
ّ

 587شخصاً  .وتم توزيع أكثر من  1218إصداراً من

المعنية فيها باالعتناء والصيانة والمتابعة لبيوت

نفع في الفئات المستهدفة من الفعالية.

إصدارات الدائرة ،وكذلك ما له األثر اإليجابي في

على تسليم مساجدهم إلى الدائرة ،لتقوم الجهات
إرضاء لله عز وجل ،وراحة
الله على أكمل وجه؛
ً

وأضافت هدى خلفان الكعبي رئيسة قسم

للمصلين ،وتنفيذاً للخطط االستراتيجية في البناء

المسلمين الجدد في الدائرة :لقد حصدنا ثمرة

والعمارة واستدامتها وإدارتها في ضوء التوجيهات

مهمة في هذا الموسم تدل على التخطيط ونجاح

السديدة لحكومتنا الرشيدة ،ومراعاة للطبيعة

العاملين في هذه الفعالية وتميزهم في أداء ما

المحلية ،وما تتطلع إليه اإلمارة من شهود حضاري،

كلفوا به؛ إذ رصدت إحصاءاتنا إسالم ( )53شخصاً

وتوسع عمراني ،وتعزيز لدور المسجد وأهميته في

على هامش اللقاءات الحوارية ،والمحاضرات

حياة الفرد وصالح المجتمع.

التوعوية ،واإلصدارات الهادفة التي أرشدت الجموع

في حملة «القدوة
الحسنة» إسالمية
تقدم سلسة من
دبي ّ
المحاضرات الهادفة

إسالمية دبي تشارك
في معرض رأس
الخيمة للكتاب
شاركت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

بدبي في معرض رأس الخيمة الدولي للكتاب الذي
انطلقت فعالياته في األول من فبراير .2015

وقال عادل جمعة مطر مدير إدارة البحوث في

الدائرة :جاءت مشاركة الدائرة في هذا المحفل

الكبير تعزيزاً للدور الريادي الذي تقوم به في نشر

إلى سماحة اإلسالم ،وأوصلتهم إلى قناعات راسخة

الثقافة الدينية المعتدلة في المجتمع اإلماراتي،

للخير والحب والسالم ،وهو الحق المبين ،والسراج

في الفكر والمعرفة والواقع العلمي والسلوكي

الدين الحنيف هو دين اإلنسانية الجامع
ّ
بأن هذا ِّ

المنير؛ فمنه ننهل المعرفة ،وبتعاليمه يسترشد

المسلم إلى احترام اآلخر ،واإلفادة من ثقافته،
وااللتزام بكافة حقوقه اإلنسانية.

مؤكّ دة بذلك على ضرورة نشر الوسطية واالعتدال

لألجيال.

إن مشاركتنا في مثل هذه المعارض على
ثم ّ

المستويين المحلي والدولي تتأتى من خالل دعمنا
المتواصل للكتاب الهادف ،وحرصنا على تأليفه

ونشره وعرضه وتوزيعه للجمهور ،وقد أسهم قسم

قدمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة
ّ

الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في دبي سلسة

المكتبات في اإلدارة بالتعاون مع قسمي اإلعالم

في بناء األجيال ،تتمحور حول “ القدوة الحسنة “

في الظهور المتميز لهذا العام ،وإشهار إصدارات

والفعاليات في إدارة االتصال والتسويق بالدائرة

من المحاضرات الهادفة ،ذات األثر الحضاري المتميز

الدائرة من الكتب والمجالت العلمية والرسائل

وقالت يسرى سعيد القعود مديرة إدارة التثقيف

الهادفة المتنوعة ذات الموضوعات العلمية

والتوجيه الديني :جاءت هذه الحملة ضمن حمالت

المتخصصة في مجاالت التفسير والحديث والفقه

اإلدارة ومشاريعها المخطط لها لسنة ،2015

واالقتصاد والفتيا ،واللغة واألدب والفكر والحضارة،

قدم قسم
وبالتنسيق المسبق مع تعليمية دبي ّ

وكذلك الرسائل ذات الطابع االجتماعي والتعليمي،

التوعية الدينية في اإلدارة سلسلة من المحاضرات

ومجالت الدائرة العلمية المحكّ مة ،والدوريات

عدة،
المميزة في أغلب مدارس اإلمارة لمواسم ّ

الثقافية ،والنشرات التي ترصد أهم نشاطات الدائرة

ولعل من أبرزها هذا الموسم مدرسة الظهرة

للتعليم األساسي والثانوي ،إذ تم التركيز من خاللها

تقدم
إسالمية دبي ّ
برنامجاً تدريبياً
بالتعاون مع المعهد
القضائي في «حلول
تعارض الفتاوى بين
المؤسسات المالية»

مستوياتهم العمرية والفكرية ،وهو مما يعزز

في خطوات تعزز التعاون بين مؤسسات حكومة

على القدوة الحسنة ،والسمات الواجب توفرها

فيها ،والدور التأثيري للقدوة في صالح األفراد

والمجتمعات ،وكذلك ضرورة وجود القدوة الحسنة
في جميع المؤسسات والمجتمعات؛ ليكون محفزاً

والرقي في
إيجابياً نحو المعالي ،والسمو األخالقيُّ ،
العلم والعمل.

وجاء على هامش المحاضرات توزيع بعض إصدارات

الدائرة ،والسيما التي تتحدث عن شخصيات

تعتبرها األمة قدوة حسنة ألجيالها على اختالف

قدمت إدارة البحوث بدائرة الشؤون
دبي ودوائرها ّ

مكانة القدوة في النفوس ،ويجسد الدور الريادي

اإلسالمية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع

لها سيرة ومعرفة وسلوكاً  ،ولعل من أبرزها رسالة

المعهد القضائي في اإلمارة برنامجاً توعوياً ببعض

«عمر بن الخطاب والقرآن» و» الثغور الباسمة في

الفتاوى االقتصادية المتعارضة ذات العالقة

مناقب السيدة فاطمة».

بالمؤسسات المالية.

وقد أفادت بهذه السلسة التثقيفية النافعة،

والحملة المميزة مجاميع من الطالبات والمعلمات،

وقال عادل جمعة مطر مدير إدارة البحوث:

القيمة وآثارها على مستوى البيت واألسرة.
ّ

والشرعي في « تعارض بعض فتاوى الرقابة

إن البرنامج يستهدف تعزيز الوعي االقتصادي

وكذلك أتيح لألمهات اإلفادة من هذه الحملة

الشرعية في المصارف اإلسالمية» لدى الكوادر

عدت
كما تخللت الحملة مسابقة لتتبع شخصيات ّ

العاملة في هذا الميدان ،والوقوف على أهم

قدوة في المجتمع اإلماراتي ،من خالل أثرها

المشكالت التي تعانيها آليات التعامل المصرفي،

وتأثيرها فيه ،وعقدت عدة لقاءات حوارية ضمن

السيما في مجال تعارض الفتاوى المالية ،من خالل

فعاليات الحملة مع شخصيات عامة رائدة حازت

بيان أهم الوسائل في تشخيصها وعالجها ،وبضرب

على تقدير المجتمع ،وتعتبر قدوة حسنة فيه.

األمثلة الميدانية ،والنماذج العملية التي يعيشها
االجراء المصرفي ،وتنتهجها بعض البنوك مع

ووزعت في آخر هذه الحملة الهادفة شهادات

المتعاملين.

الشكر والتقدير التذكارية على مقدمات البرامج
التثقيفية فيها ،وكذلك على الضيوف واللجان

وقدم هذا البرنامج التدريبي الباحث األول في

اإلدارية التنسيقية المنظمة لها.

إدارة البحوث بالدائرة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف

العبيدي ،الذي بدوره بين صور تعارض الفتاوى بين

على المستويين اإلسالمي والعمل الخيري.

وأضاف صالح عبد الرحمن المخيط رئيس قسم

تتجسد مشاركتنا
المكتبات اإلسالمية في اإلدارة:
ّ
هذا العام بمعرض رأس الخيمة للكتاب في ()100

عنوان متنوع المستوى والمعالجة واألثر ،وقد تميز

موقع جناح الدائرة في المعرض ،وأعددنا العدة من
خالل فريق متمرس بشؤون المكتبات اإلسالمية

في الدائرة على توزيع اإلصدارات والهدايا على

المقدمة
رواد المعرض ،وبيان أهمية أبحاث الدائرة
ّ
ّ
للجمهور من خالل هذه المشاركة؛ فهي تثري

تنمية الثقافة في المجتمع ،وتبث روح الوعي

ّ
الموثقة في حياة الفرد
بضرورة الكتاب والمعلومة
لتتقدم المجتمعات واألمة في سائر
واألسرة؛
ّ

مجاالتها الحياتية والمعرفية والدينية نحو سعادة
روحية وعقلية وبدنية مستدامة.

وفد شرطة دبي يزور
الشؤون اإلسالمية
لالطالع على إجراءات
تنظيم بعثة الحج
الرسمية
زار وفد اإلدارة العامة لخدمة المجتمع بالقيادة

العامة لشرطة دبي ،مقر دائرة الشؤون اإلسالمية

والعمل الخيري في ممزر دبي؛ بغرض تعزيز الشراكة
بين المؤسستين ،وتوثيق التواصل ،واالطالع على

تجربة الدائرة وإجراءاتها المتبعة في تنظيم بعثة
الحج الرسمية السنوية لحكومة دبي ،وكان وفد

المقدم أحمد محمد
الشرطة الزائر برئاسة الدكتور
ّ

المؤسسات المالية ،من خالل النماذج والتطبيقات

آل علي رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات

المرابحة ،وتأخر الموسرين عن سداد ديونهم.

خالل زيارته السيد أحمد سعيد مدير إدارة التوجيه

كبيع التورق المصرفي ،ومسألة اإللزام بالوعد في
وقد شملت جلسات البرنامج مناقشات معرفية،

وتوضيحات لبعض اإلشكاالت القائمة في آليات
وإجراءات البنوك والمؤسسات ،وتوصيات بناءة

تخرج بالمؤسسات المالية والمتعاملين معها إلى
ّبر األمان في اإلجراء والتعامل من حيث الفتوى
والتطبيق واألثر.

في اإلدارة العامة لخدمة المجتمع ،قد التقى

واإلرشاد باإلنابة ،وعيسى أحمد المال رئيس قسم

شؤون الحج والعمرة في اإلدارة ،ومستشار الوعظ

واإلرشاد في اإلدارة الدكتور قطب عبد الحميد،

وتبادل الطرفان الخبرات في هذا المجال ،ودعت

التوصيات بينهما إلى ضرورة التنسيق في تنظيم

اآلليات واإلجراءات ،وتطوير الخبرات بين الجانبين،

وتبادل األفكار ،وتقييم التجارب للوصول إلى أفضل
النتائج.

اليوم األول :األحد 2015/03/ 22م

االفتتاح 12:00 - 11:00 :

السالم الوطني

القرآن الكريم
فيلم وثائقي

كلمة سعادة :د .حمد الشيخ أحمد الشيباني -
كلمة المنتدى

المدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري ،عضو مجلس إدارة مركز دبي لالقتصاد اإلسالمي ،رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى.

التكريم

14:10-13:00

الجلسة األولى  :المحور األول المحور التشريعي :أصول االقتصاد في اإلسالم
رئيس الجلسة :أ.د .محمد عبد الرحيم سلطان العلماء – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة اإلمارات

الوقت

اسم الباحث

عنوان البحث

د .مطلق جاسر مطلق الجاسر

االقتصاد اإلسالمي وموقعه من العلوم الشرعية

أ.د .شوقي دنيا

المشكلة االقتصادية وحقيقة الندرة النسبية وإشكالية التوفيق بين الحاجات المتشعبة والموارد المحدودة

د .هايل عبد المولى طشطوش

المشكلة االقتصادية بين التوصيف والحل من منظور اقتصادي إسالمي

أ .د .عبد الله محمد الشامي

االقتصاد والتمويل اإلسالمي بديالن لمعالجة األزمة االقتصادية العالمية

13 :40 – 13:00
تعرض أربعة بحوث
مدة كل بحث  10دقائق

14 :10 – 13:40

فتح باب النقاش

15 :20 – 14:10

صالة الظهر والغداء:

مساء
16:30 - 15:20
ً

الجلسة الثانية :تتمة المحور األول  -المحور التشريعي :أصول االقتصاد في اإلسالم

ً
سابقا
رئيس الجلسة :أ .د .جاسم علي سالم الشامسي – عميد كلية القانون بجامعة اإلمارات
اسم الباحث

عنوان البحث

د .عبد السميع األنيس

أدوات التمويل وموجهاته في الحديث النبوي

د .عبد الكريم أحمد قـندوز

التحوط في التمويل اإلسالمي :حماية للمال ودافع لتنميته

الشيخ شاه جيهان نقاب

أصول االقتصاد اإلسالمي بين اإلعمال واإلهمال

د .أسماء فتحى عبد العزيز

ضوابط استثمار المال وإنفاقه في الشريعة اإلسالمية

الوقت

16 :00 – 15:20
تعرض أربعة بحوث
مدة كل بحث  10دقائق

16 :30 – 16:00

فتح باب النقاش

اليوم الثاني :االثنين 2015/03/ 23

12:30 - 09:00

الجلسة الثالثة  :المحور الثالث :المحور التحليلي لالقتصاد اإلسالمي

رئيس الجلسة  :د .عمر محمد الخطيب – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون اإلسالمية
اسم الباحث

عنوان البحث

د .حمزة عبد الكريم محمد حماد

بعض إشكاليات استثمار المال في المصارف اإلسالمية

د .صالح بن فهد الشلهوب

التورق المصرفي بين الحيل والمخارج الفقهية

د .أحمد عبد العزيز الحداد

السلم وتطبيقاته المعاصرة

الوقت

10 :30 - 09:45

فتح باب النقاش

11:00 - 10:30

وقفة استراحة:
د .مصطفى محمود عبد العال

صورية السالمة الشرعية في بعض البنوك اإلسالمية  -رؤية من الداخل ومحاولة للتقييم

أ.د .كمال توفيق حطاب

المعايير الشرعية والمهنية الحاكمة للصناعة المالية اإلسالمية

أ.د .وليد هويمل عوجان

الصكــوك اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرة

11 :45 – 11:00
تعرض ثالثة بحوث
مدة كل بحث  10دقائق

12 :30 – 11:45

فتح باب النقاش

13:00 – 12:30

صالة الظهر

15:00-13:00

الجلسة الرابعة  :تتمة المحور الثالث :المحور التحليلي لالقتصاد اإلسالمي
رئيس الجلسة :د .جمال السميطي – مدير المعهد القضائي بدبي

الوقت

اسم الباحث

عنوان البحث

د .عصام خلف العنزي

االعتياض عن الحـق في الوعد حكمه وضوابطه

حمد محمد صالح

نموذجا
األحكام الشرعية للبطاقات االئتمانية  -بنك دبي اإلسالمي
ً

د .ميلود زنكري

حماية الودائع في المصارف اإلسالمية بين التأصيل الشرعي ومواكبة المعايير العالمية للسالمة المصرفية

د .هناء محمد هالل الحنيطي

مدى تطبيق أدوات الحاكمية المؤسسية في المصارف اإلسالمية  -دراسة حالة

أ.د .محمد الفاتح محمود بشير

صيغة عقد السلم والسلم الموازي وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية (وفق الضوابط والشروط الشرعية والمصرفية
– تجربة البنوك السودانية)

أ.د .عبد الحميد محمود البعلي

نحو مؤشر الربحية للسوق المالية اإلسالمية

14 :30 – 13:00
تعرض ستة بحوث
مدة كل بحث  10دقائق

15 :00 – 14:30

فتح باب النقاش

15:00

الغداء

اليوم الثالث :الثالثاء 2015/03/24
11:00 - 09:00

الجلسة الخامسة  :المحور الثاني :المحور التطبيقي لالقتصاد اإلسالمي

الرحمن – مدير كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي
رئيس الجلسة :د.
ّ
محمد أحمد عبد ّ
اسم الباحث

عنوان البحث

أ.د .عبد الفتاح محمود إدريس

مدى مسؤولية الدولة عن استخراج الثروات وتنميتها واستثمارها من منظور الفقه اإلسالمي

د .عز الدين بن زغيبة

حرية التصرفات المالية في اإلسالم ومدى سلطة ولي األمر في تقييدها

أ.د .صفية أحمد أبو بكر

التأمين اإلسالمي ضرورة حتمية وتطبيق لالقتصاد اإلسالمي

أ.د .زايري بلقاسم

دور صناديق الثروة السيادية في تطوير التمويل اإلسالمي في ظل تطورات االقتصاد السياسي
الخليجي

د .أحمد عبد الكريم الكبيسي

نظرات قرآنية حول أثر الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية في المجتمع المسلم

د .مدحت جاسم السبعاوي

تفعيل التمويل االسالمي للقطاع الزراعي والصناعي

الوقت

10 :15 – 09:00
تعرض ستة بحوث
مدة كل بحث  10دقائق

11:00 - 10:15

فتح باب النقاش

11:30 - 11:00

وقفة استراحة

13:15 - 11:30

الجلسة السادسة  :المحور الرابع :المحور المستقبلي :دعم استراتيجية دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي

رئيس الجلسة :د .أحمد عبد العزيز الحداد  -كبير مفتين  -مدير إدارة اإلفتاء

الوقت

اسم الباحث

عنوان البحث

د .فضل عبد الكريم محمد البشير

تطبيقات دولية معاصرة في التحول نحو االقتصاد والتمويل اإلسالمي – تنافسية عواصم االقتصاد
ً
نموذجا
اإلسالمي

أ.د .أسامة عبد المجيد العاني

نحو صندوق وقفي للتنمية المستديمة

أ.د .عبد العزيز خليفة القصار

دعم استراتيجية دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي

أ.د .صحراوي مقالتي

التمويل الخيري الريادي – البعد الغائب في نظام االقتصاد اإلسالمي المعاصر

د .قتيبة عبد الرحمن العاني

دور الهيئات الرقابية في خصوصية حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية

د .عادل عبد الجواد الكردوسي

دبي وجهة سياحية عائلية عالمية

12 :30 – 11:30
تعرض ستة بحوث مدة
كل بحث  10دقائق

فتح باب النقاش

13 :15 - 12:30

الجلسة الختامية:

15:00 - 14:00

14:00 - 13:15

صالة الظهر

•رئيس الجلسة :د .حمد الشيخ أحمد الشيباني – المدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري – عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير االقتصاد
اإلسالمي  -رئيس اللجنة العليا لمنتدى فقه االقتصاد اإلسالمي
•إلقاء التوصيات :د .أحمد عبد العزيز الحداد  -رئيس اللجنة العلمية للمنتدى
تكريم أصحاب البحوث المتميزة

تحت رعايـة كريمـة من
صاحـب السمـو الشيـخ محـمـد بن راشد آل مكتــوم
نائـب رئـيس الدولـة رئـيس مجـلس الـوزراء حاكـم دبـي

معرض دبي لإلنجازات الحكومية
بالتزامن مع:

«حكومة محلية  ...إنجازات عالمية»
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