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أضخم ملتقى فقهي في عام 2011 م بدولة الكويت

2011/12/19 - 18 الهندسة المالية في المؤسسات المالية اإلسالمية  

2011/12/20 - 19 األساليب الحديثة للتمويالت الشرعية ذات العوائد المتبدلة 

بالتعاون تنظيم

محمد المختار السالمي

21-22 دي�سمرب 2011 م26-27 حمـــرم 1433هـ

بدعم

البنـك الإ�سالمـي للتنميـة



مقدمـــــة 
ي�صعى املوؤمتر الفقهي للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية اإىل تطوير ال�صناعة 

املايل  العمل  اآفاق جديدة يف جمال  ا�صت�صراف  الإ�صالمية عرب  املالية 

الإ�صالمي، اهتداءاً بكتاب اهلل تعاىل و�صنة نبيه الكرمي �صلى اهلل عليه 

الإ�صالمية  الأمة  فقهاء  ورثه  الذي  العظيم  بالإرث  وا�صرت�صاداً  و�صلم، 

وامل�صتمر  الهائل  التطور  الإعتبار  بعني  الأخذ  املمتد، مع  تاريخها  عرب 

يف  را�صخة  قدم  اإىل  يحتاج  والذي  املعا�صرة،  املعامالت  ت�صهده  الذي 

اأ�صول ال�صريعة الإ�صالمية ويف فروعها، للو�صول اإىل الأحكام ال�صرعية 

املنا�صبة لكل معاملة.

املا�صة  العمل تربز احلاجة  واأ�صاليب  لو�صائل  امل�صتمر  التطور  ويف ظل 

اإىل مواكبة هذا التطور وا�صتنباط الأحكام التي ت�صلح لهذا الزمان، بل 

وت�صاهم يف اإبراز �صالحية النظام املايل الإ�صالمي لكل زمان ومكان. 

من هنا برزت فكرة عقد موؤمتر فقهي اقت�صادي يجمع العلماء والفقهاء 

ملناق�صة  الإ�صالمية  املعامالت  وفقه  الإ�صالمي  القت�صاد  يف  واخلرباء 

الأحكام  على  والتفاق  فيها  والبحث  وامل�صتجدة  املطروحة  الق�صايا 

فيها  ن�صتبق  جديدة  ق�صايا  يف  والبحث  منها،  لكل  املنا�صبة  ال�صرعية 

ال�صرعية  والو�صائل  الأ�صاليب  ابتكار  الريادة يف  على  فنحوز  الأحداث 

العاملني يف حقل القت�صاد واملال الإ�صالمي  اأمام  التي تفتح  اجلديدة 

اآفاقاً جديدة خلدمات مبتكرة تخدم بها املجتمعات.

وقد حققت املوؤمترات ال�صابقة جناحاً كبرياً يف حجم امل�صاركة ونوعيتها 

وطبيعة الق�صايا التي طرحت للنقا�ش والتو�صيات ال�صادرة عنها.

وياأتي املوؤمتر الفقهي الرابع للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية ليوا�صل هذه 

امل�صرية، مركزاً على البحث يف كيفية التخل�ش من اآثار الأزمة املالية التي 

ع�صفت بالعامل وتاأ�صيل احللول و الآليات التي اتبعتها املوؤ�ص�صات املالية 

الإ�صالمية من الناحية الفقهية، وو�صع ال�صوابط ال�صرعية لها.

شركة شـورى لإلستشارات الشرعية  
عام 2007،  ال�صرعية  لال�صت�صارات  �صورى  �صركة  تاأ�ص�صت 

وهي �صركة تهدف اىل بناء اجل�صور بني الفقه والقت�صاد، 

الهيئات  وتاأ�صي�ش  ال�صرعية  ال�صت�صارات  خدمات  وتقدم 

والتدقيق ال�صرعي على املنتجات املالية ال�صالمية ملختلف 

وفقا  منتجات  اأو  خدمات  تقدم  التي  املالية  املوؤ�ص�صات 

الربامج  بتنظيم  �صورى  تقوم  كما  الغراء.  ال�صريعة  لأحكام 

ال�صالمية  ال�صريفة  جمال  يف  املتخ�ص�صة  التدريبية 

والتاأمني التكافلي والرقابة والتدقيق ال�صرعي. كذلك تنظم 

املوؤمترات والندوات وور�ش العمل املتخ�ص�صة، وتتمتع �صورى 

بقاعدة عمالء وا�صعة يف دولة الكويت ومتتد لت�صمل بقية 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي وم�صر والعراق. 

هيئة المحاسبة والمراجعة     
للمؤسسات المالية اإلسالمية  

املالية  للموؤ�ص�صات  واملراجعة  املحا�صبة  هيئة  تاأ�ص�صت 

هيئة  وهي  البحرين،  مملكة  يف  عام 1990م  الإ�صالمية 

الربح.  اإىل  عاملية ذات �صخ�صية معنوية م�صتقلة ل ت�صعى 

وتهدف الهيئة اإىل تطوير معايري ال�صناعة املالية وامل�صرفية 

ال�صالمية: معايري املحا�صبة واملراجعة وال�صبط واأخالقيات 

 200 الهيئة  ع�صوية  وتتجاوز  ال�صرعية.  واملعايري  العمل 

الهيئة  عن  و�صدر  بلداً.   40 من  اأكرث  من  مالية  موؤ�ص�صة 

ومعايري  ال�صرعية  املعايري  بني  ما  معياراً   80 عن  يربو  ما 

املحا�صبة واملراجعة ومعايري ال�صبط واملعايري الأخالقية.

المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  
املعهد الإ�صالمي للبحوث والتدريب موؤ�ص�صة تابعة ملجموعة 

البنك الإ�صالمي للتنمية، تاأ�ص�ش عام 1981م  بغر�ش اإجراء 

البحوث وتقدمي التدريب وخدمات املعلومات للدول الأع�صاء 

غري  الأع�صاء  الدول  يف  الإ�صالمية  واملجتمعات  البنك  يف 

الإ�صالمية. ويقوم املعهد بتنفيذ العديد من الربامج اخلا�صة 

للرتويج لالقت�صاد الإ�صالمي بالإ�صافة اإىل الأن�صطة البحثية 

قدرات  تطوير  على  املعهد  يعمل  كما  املعلومات.  وتقنيات 

العاملني يف جمالت القت�صاد الإ�صالمي. ومتثل ندوات و 

موؤمترات البحوث  اجلزء الأهم من اأن�صطة املعهد. وي�صدر 

اإ�صالمية«   اقت�صادية  »درا�صات  جملة  علمية  جملة  املعهد 

وهي عبارة عن جملة مرجعية ن�صف �صنوية ت�صدر باللغات 

جائزة  ينظم  كما  والفرن�صية.  والإجنليزية  العربية  الثالث 

البنك الإ�صالمي للتنمية يف  القت�صاد الإ�صالمي والأعمال 

امل�صرفية الإ�صالمية.
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             األهداف العامة للمؤتمر :

موؤمتر دوري يهدف اإىل ر�صد اأهم امل�صائل وامل�صكالت الفقهية امل�صتجدة يف ال�صناعة املالية الإ�صالمية واإخ�صاعها للبحث واملناق�صة واقرتاح 

احللول املنا�صبة مع نخبة من اأبرز العلماء واخلرباء املخت�صني يف هذا املجال يف العامل.

• العمل على جمع الكلمة وتقريب الآراء يف التعامل مع امل�صائل الفقهية امل�صتجدة يف ال�صناعة املالية الإ�صالمية.
• اإبراز الدور الريادي لالإ�صهامات احل�صارية واملعرفية لل�صريعة الإ�صالمية يف احلقل القت�صادي ب�صفته اأحد املناحي احل�صارية للمعرفة الإن�صانية.

• ا�صتقطاب اأبرز علماء ال�صريعة املخت�صني يف املعامالت املالية لناق�صة املو�صوعات الفقهية امللحة يف ال�صناعة املالية الإ�صالمية.
 

يح�صر املوؤمتر جمموعة من اأ�صحاب الف�صيلة والعلماء والفقهاء والباحثني املتخ�ص�صني يف ال�صريفة الإ�صالمية حول العامل، كما �صي�صارك يف 

املوؤمتر - باإذن اهلل – جمع غفري من الفقهاء والعلماء من دولة الكويت.

      اليـــوم الثاين - اخلمي�س  22 دي�سمبــر 2011      اليـــوم الأول - الأربعــاء  21 دي�سمبــر 2011

مكان انعقاد املوؤمتر )للحجز وال�ستف�سار(

جدول أعمال المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية اإلسالمية

9:00 - 9:45 �ش

9:45 - 10:00 �ش

10:30 - 12:00 �ش

9:00 - 11:00 �ش

12:30 - 2:00 �ش

12:00 - 12:30 م

1:00 - 2:00 م

5:30 - 7:00 م

7:00 - 8:30 م

8:30 م

اجلل�صة الإفتتاحية ( اآيات من القران الكرمي - كلمة رئي�ش املوؤمتر

ال�صيخ د/ عجيل الن�صمي - كلمة �صيوف املوؤمتر - كلمة الرعاة - 

تكرمي الرعاة)

اجلل�صة الثانية

افتتاح املعر�ش

املناق�صات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني

�صالة الظهر

دعوة الغداء برعاية البنك الأهلي التجاري 

اجلل�صة الأوىل

اجلل�صة الثالثة

املناق�صات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني

دعوة للع�صاء برعاية �صركة المتياز لالإ�صتثمار

فندق كراون بالزا - الفروانية - دولة الكويت

ال�سيـــدة/ اعتـــدال بكـــــري

00965 6673 7396 هاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف : 

00965 2474 2460 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س : 

eatedal.bakri@crowneplaza.com.kw الربيد اللكرتوين : 

اأحكام تكوين املخ�س�سات يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

واأثرها على توزيع الأرباح

املتحدثون

ال�صيخ د. حممد عبد الغفار ال�صريف.• 

ال�صيخ د. ح�صني حامد ح�صان.• 

ال�صيخ د. عبد العزيز خليفة الق�صار.• 

ال�صيخ د. اأ�صيد الكيالين.• 

ال�صتاذ د. ع�صام عبد الهادي اأبو الن�صر.• 

جتديد الوكالت ال�ستثمارية )قلب الدين( �سوره واأحكامه 

وبدائله ال�سرعية يف معامالت امل�سارف الإ�سالمية املعا�سرة

املتحدثون

ال�صيخ عبد اهلل بن �صليمان املنيع.• 

ال�صيخ د. عبد الرحمن بن �صالح الأطرم.• 

ال�صيخ د. نزيه كمال حماد.• 

ال�صيخ د. �صامي ال�صويلم.• 

ال�صيخ د. ع�صام خلف العنزي.• 

حق النتفاع العقاري

املتحدثون

ال�صيخ د. عبدال�صتار عبدالكرمي اأبوغدة.• 

ال�صيخ د. يو�صف عبداهلل ال�صبيلي.• 

ال�صيخ د. حممد علي القري.• 

ال�صتاذ د. حممد اأن�ش الزرقا.• 

11:00 - 12:30 م

12:30 - 1:00 م

1:00 - 1:30 م

1:30 م

املناق�صات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني

�صالة الظهر

اجلل�صة الرابعة »القرارات والتو�صيات« (ختام املوؤمتر)

دعوة الغداء برعاية بيت التمويل الكويتي

www.fiqhconference.com
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الأهــــــــــــــــداف

• التعرف على مفهوم الهند�صة املالية يف �صيغ التمويل وال�صتثمار.
• التعرف على مناهج الفقهاء املتقدمني يف النظر اإىل مبادئ الهند�صة املالية واحلكم عليها.

• التعرف على مفهوم الذرائع، واأنواعها من حيث القرب والبعد، وال�صعف والقوة، وتاأثري ذلك على 
احلكم بوجوب �صّدها اأو عدمه.

• التمييز بني احليل التي يُق�صد بها ا�صتحالل املحرم، واحليل التي يق�صد بها جتنب احلرام.
• التعرف على مفهوم العقود املركبة واملنظومات العقدية امل�صتحدثة، وبيان ال�صوابط ال�صرعية لها.

ملن هذا الربنامج

هذا الربنامج موجه اإىل املتخ�ص�صني يف العلوم ال�صرعية واملمار�صني للعمل امل�صريف الإ�صالمي، 

واإىل املوظفني الذين ي�صتغلون وظائف قيادية يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، بالإ�صافة اإ ىل 

موظفي التنمية الإدارية وتطوير املنتجات واملدققني الداخليني والعاملني يف جمال التدقيق 

ال�صرعي.

املحتويــــــــــــــات

- احليل الفقهية:

• ماهية احليلة، وحقيقة  اأمرها، ودوران احلكم عليها بح�صب الغر�ش املق�صود بها.
• احليل التي يراد بها التو�صل اإ ىل ما حرم اهلل، وا�صتباحة حمظوراته هي احليل املذمومة 

املحظورة.

• معيار التفرقة بني احليل املذمومة واحليل املحمودة.
• حترير املقال بجواز التو�صل  اإىل الأ�صياء من الوجود املباحة و اإ ن كانت حمظورة من وجوه اأخرى.

  - �سد الذرائع:

• مفهوم �صد الذرائع عن الفقهاء والأو�صليني.
• اأنواع الذرائع من حيث القرب والبعد وال�صعف والقوة.

• الفرق بني احليل و�صد الذرائع.
• ال�صوابط الفقهية للعمل بقاعدة �صد الذرائع. • الفرق بين�صد الذرائع والتنظيم والغلو يف الدين. 

- بيع العينة:

• حكمه ال�صرعي ودليل خطره. • مفهوم بيع الِعينَة و �صوره الفقهية. 
• ال�صلة بينه وبني قاعدة �صد الذرائع وبني احليل الفقهية.

• عك�ش العينة و اإحلاقه بها يف احلكم. • العينة يف عقود املعاو�صات الأخرى. 
- اجلمع بني ال�سلف والبيع:

• معناه، وحكمه ال�صرعي.
• دليل حظره ومدى �صريانه على اجلمع بني القر �ش واملعاو�صات عموما.

• حكم اجلمع بني القر�ش وامل�صاربة والتربعات وال�صركات.
• نكت وحتقيقات وحل للم�صكالت يف اأهم التطبيقات املعا�صرة.

• الهند�صة املالية يف مناهج الفقهاء واملتقدمني.
• مناهج الفقهاء املتقدمني يف النظر اإ ىل مبادئ الهند�صة املالية واحلكم عليها.

• تطوير اأ�صاليب احلياة و�صنوف التعامل املايل ي�صتوجب اإعادة النظر يف مقالوتهم.
• الجتهاد يف الق�صية مبنهج متوافق التمحي�ش والنقد، وثمرته الإ�صافة والتجديد.

- العقود املالية املركبة:

• مفهوم العقود املركبة (املنظومات العقدية امل�صتحدثة).
• الو�صابط ال�صرعية للجمع بني العقود يف اتفاقية واحدة. • احلكم الأ�صلي للجمع بني العقود. 

• مبنى الرخ�ش والتخفي�صات ال�صرعية يف العقود التابعة وال�صمنية.
• املواطاأة على اجلمع بني العقود (خ�صائ�صها واأنواعها).

الأهــــــــــــــــداف

• التعرف على الآليات ال�صرعية لتعديل عوائد التمويالت القائمة.
• التدريب على طريقة تطبيق نظرية الظروف الطارئة يف العقود.

• التعرف على الآليات الوقائية املتاحة للتعديل دون رجوع للعمالء.
• التدرب على حتديد احلوافز يف امل�صاربة  اأو امل�صاركة  اأو الوكالة بال�صتثمار على اأ�صا�ش 

عالوة ال�صوق.

• التعرف على الو�صائل املتاحة ملعاجلة عوائد التمويالت الثابتة يف ظل اأ�صعار متغرية.
• التدرب على الإجراءات املنا�صبة ل�صمان عوائد متغرية يف املعامالت للمحافظ اجلديدة.

ملن هذا الربنامج

هذا الربنامج موجه  اإىل املوظفني الذين ي�صغلون وظائف قيادية واإ�صرافية كاملديرين وروؤ�صاء 

الأق�صام العاملني باملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية وامل�صئولني عن التمويالت املالية اأو املتعاملني 

بها، اإ�صافة اإىل موظفي التنمية الإدارية وتطوير املنتجات واملدققني الداخليني والعاملني 

يف جمال التدقيق ال�صرعي، وموظفي البنوك املركزية الذين ي�صرفون على اأعمال امل�صارف 

الإ�صالمية.

املحتويــــــــــــــات

- اأ�سول و�سوابط التبادل يف التمويل الإ�سالمي

• الربا
• الغرر

- اأنواع املخاطر التي تكتنف املنتجات الإ�سالمية

• خماطر راأ�ش املال
• خماطر ال�صيولة

• خماطر العائد
- مبادئ التحوط من املخاطر يف التمويل الإ�سالمي

• التحوط القت�صادي
• التحوط التعاوين
• التحوط التعاقدي

- موؤ�سر العائد يف التمويل الإ�سالمي واملخاطر املتعلقة به

• الليبور واملوؤ�صرات البديلة
• خماطر الت�صخم
• خماطر ال�صيولة

• اأثر العائد املتغري يف الأزمة املالية العاملية
- و�سائل واآليات التحوط من خماطر العائد يف املنتجات الإ�سالمية

• املرابحة
• ال�صلم

• الإجارة
• امل�صاركة

- تطبيقات التحوط من العائد:

• مقاي�صة العائد
• توازن املوجودات واملطلوبات

• معاجلة م�صكالت الت�صخم يف امل�صارف الإ�صالمية
- خامتة: �سوابط تطوير املنتجات

البرامــــــــج التدريبيــــــــة

2011/12/19 - 182011/12/20 - 19
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عبد الرحمن بن عقيلأحمد  الحدادمحمد عثمان شبير العياشي فداد عصام أبو النصر محمد أكرم الل ديأسيد الكيالني



بيانــــــات اجلهــــــة

ا�صم اجلهة

املنطقة�صندوق بريد

الفرع

الرمز الربيدي

الدولة
الربيد الإلكرتوين

الهاتفالفاك�ش

بيانات امل�ســــــــــوؤول عن الت�ســـــــــــجيل

ا�صم ال�صخ�ش امل�صوؤول

الإدارة /الق�صم

الهاتف

الدولة

امل�صمى الوظيفي

الفاك�ش

الربيد الإلكرتوين

بيانات امل�ســـــــــــاركني

فاك�شهاتفامل�صمى الوظيفيالإ�صم م

3

2

1

4

وافق اأنا م�صوؤول الت�صجيل على امل�صاركة يف الربنامج املدون اأعاله، وقد اطلعت على 

كافة �صروط الت�صجيل والإلغاء.

املوافقة على الت�ســــــــــــجيل

التوقيع

�ســــــــروط الت�ســــــــجيل والإلغاء اخلا�ســــــــــة بالربامج التدريبيـــــــــة

• يجب اأن يكون الت�صجيل على طريقة النموذج املعتمد وموقع من امل�صوؤول املبا�صر.
• يف حالة الإلغاء بعد اإ�صتالم النموذج تدفع اجلهة 100 د.ك ر�صوم دارية.

• يف حالة الغياب تدفع قيمة الر�صوم كاملة.
• يحق ل�صركة �صورى اإلغاء ت�صجيل امل�صارك يف حالة عدم الدفع قبل بدء الربنامج 

التدريبي ب 10 يوماً.

اأرغب بالت�ســــــــجيل

www.fiqhconference.com

Shura Sharia Consultancy
Tel.: (965) 22322922
Fax: (965) 22322661
P.O. Box: 29328, Safat 13154 State Kuwait
email: info@shura.com.kw
www.shura.com.kw

نمـــــــــــــوذج التســـــــــــــجيل

ر�سوم امل�ساركة 350 د.ك الهند�سة املالية يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية    2011/12/19-18   

ر�سوم امل�ساركة 350 د.ك الأ�ساليب احلديثة للتمويالت ال�سرعية ذات العوائد املتبدلة   2011/12/20-19   

* يف حالة امل�ساركة يف اإحدى الربامج التدريبية يعفى امل�سارك من ر�سوم ح�سور املوؤمتر



الجهات الراعية للمؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية اإلسالمية

بالتعاون تنظيم

www.fiqhconference.com

الشريك االستراتيجي

الراعي الرئيسي

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

الحليف  القانونيالحليف المالي

الراعي االعالمي الناقل الخارجي الناقل الداخلي

بدعم

البنـك الإ�سالمـي للتنميـة


