
أضخم ملتقى فقهي في عام 2015 م بدولة الكويت

• تطبيقات العمل بقاعدة �صد الذرائع و�صوابطه ال�صرعية يف املعامالت املالية وامل�صرفية املعا�صرة.
• التكييف الفقهي لأ�صهم �صركات امل�صاهمة.

• تطوير امل�صاركة املتناق�صة.

مؤتمـــر شــــورى الفقهـــي السادس
6th Shura Fiqh Conference
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مقدمـــــة 
�آفاق جديدة يف جمال  ��شت�شر�ف  �لإ�شالمية عرب  �ملالية  �ل�شناعة  تطوير  �إىل  �لإ�شالمية  �ملالية  للموؤ�ش�شات  �لفقهي  �ملوؤمتر  ي�شعى 

و��شتنباط  �لتطور  مو�كبة هذ�  �إىل  �ملا�شة  �حلاجة  تربز  �لعمل  و�أ�شاليب  لو�شائل  �مل�شتمر  �لتطور  �لإ�شالمي، ويف ظل  �ملايل  �لعمل 

�لأحكام �لتي ت�شلح لهذ� �لزمان، بل وت�شاهم يف �إبر�ز �شالحية �لنظام �ملايل �لإ�شالمي لكل زمان ومكان. 

من هنا برزت فكرة عقد موؤمتر فقهي �قت�شادي يجمع �لعلماء و�لفقهاء و�خلرب�ء يف �لقت�شاد �لإ�شالمي وفقه �ملعامالت �لإ�شالمية 

ملناق�شة �لق�شايا �ملطروحة و�مل�شتجدة و�لبحث فيها و�لتفاق على �لأحكام �ل�شرعية �ملنا�شبة لكل منها، و�لبحث يف ق�شايا جديدة 

ن�شتبق فيها �لأحد�ث فنحوز على �لريادة يف �بتكار �لأ�شاليب و�لو�شائل �ل�شرعية �جلديدة �لتي تفتح �أمام �لعاملني يف حقل �لقت�شاد 

و�ملال �لإ�شالمي �آفاقاً جديدة خلدمات مبتكرة تخدم بها �ملجتمعات.

وقد حققت �ملوؤمتر�ت �ل�شابقة جناحاً كبري�ً يف حجم �مل�شاركة ونوعيتها وطبيعة �لق�شايا �لتي طرحت للنقا�ش و�لتو�شيات �ل�شادرة عنها.

وياأتي �ملوؤمتر �لفقهي �خلام�ش للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية ليو��شل هذه �مل�شرية.

    شركة شـورى لإلستشارات الشرعية

تاأ�ش�شت �شركة �شورى لال�شت�شار�ت �ل�شرعية عام 2007، وهي �شركة تهدف �ىل بناء �جل�شور بني �لفقه و�لقت�شاد، وتقدم خدمات 

�ل�شت�شار�ت �ل�شرعية وتاأ�شي�ش �لهيئات و�لتدقيق �ل�شرعي على �ملنتجات �ملالية �ل�شالمية ملختلف �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لتي تقدم خدمات 

�أو منتجات وفقا لأحكام �ل�شريعة �لغر�ء.

كما تقوم �شورى بتنظيم �لرب�مج �لتدريبية �ملتخ�ش�شة يف جمال �ل�شريفة �ل�شالمية و�لتاأمني �لتكافلي و�لرقابة و�لتدقيق �ل�شرعي. 

كذلك تنظم �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�ش �لعمل �ملتخ�ش�شة، وتتمتع �شورى بقاعدة عمالء و��شعة يف دولة �لكويت ومتتد لت�شمل بقية دول 

جمل�ش �لتعاون �خلليجي وم�شر و�لعر�ق. 

األهداف العامة للمؤتمر :
• موؤمتر دوري يهدف �إىل ر�شد �أهم �مل�شائل و�مل�شكالت �لفقهية �مل�شتجدة يف �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية و�إخ�شاعها للبحث و�ملناق�شة 

و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة مع نخبة من �أبرز �لعلماء و�خلرب�ء �ملخت�شني يف هذ� �ملجال يف �لعامل.

• �لعمل على جمع �لكلمة وتقريب �لآر�ء يف �لتعامل مع �مل�شائل �لفقهية �مل�شتجدة يف �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية.

• �إبر�ز �لدور �لريادي لالإ�شهامات �حل�شارية و�ملعرفية لل�شريعة �لإ�شالمية يف �حلقل �لقت�شادي ب�شفته �أحد �ملناحي �حل�شارية 

للمعرفة �لإن�شانية.

• ��شتقطاب �أبرز علماء �ل�شريعة �ملخت�شني يف �ملعامالت �ملالية لناق�شة �ملو�شوعات �لفقهية �مللحة يف �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية.
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من ضيوف المؤتمرات السابقة

احمد خالد بابكر
السودان

صالح زابن المرزوقي البقمي
السعودية

نزيه كمال حماد
كندا

عصام اسحاق
البحرين

سامي السويلم
السعودية

نظام يعقوبي
البحرين

العياشي فداد
الجزائر

علي القره داغي
قطر

عبدالستار أبو غدة
سوريا

محمد أكرم الل دين
ماليزيا

عبداهلل المطلق
السعودية

أحمد الحداد
اإلمارات

حسين حامد حسان
مصر

محمد أنس الزرقا
سوريا

محمد رافت عثمان
مصر

عبداهلل بن منيع
السعودية

أحمد الخليلي
سلطنة عمان

عبدالرحمن االطرم
السعودية

يوسف الشبيلي
السعودية

محمد علي القري
السعودية

موسى آدم عيسى
السودان

علي الندوى
الهند

عصام أبوالنصر
مصر

عبد الرحمن بن عقيل
السعودية

عبدالرزاق الخريجي
السعودية

أحمد ٕاسكندراني
السعودية

عبداهلل العمراني
السعودية

ابراهيم الضرير
السودان

حمزة الفعر الشريف
السعودية

خليفة بابكر الحسن
السودان

عبدالرحمن الكيالني
األردن

نادر السنوسي العمراني
ليبيا

عبدالستار الخويليدي
تونس

عبدالناصر أبوالبصل
األردن

فتحي خليفة عقوب
ليبيا

محمد الزحيلي
سوريا

محمد نعيم ياسين
األردن

محمد عثمان شبير
األردن
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��شم �جلهة

�ملنطقة�شندوق بريد

�لفرع

�لرمز �لربيدي

�لربيد �لإلكرتوين�لدولة

�لهاتف�لفاك�ش

��شم �ل�شخ�ش �مل�شوؤول

�لإد�رة /�لق�شم

�لهاتف

نوع �لرعاية

�مل�شمى �لوظيفي

�لفاك�ش

طلب رعاية

ف�شيذهبيبالتينيرئي�شي

نمـــــــــــــوذج التســـــــــــــجيل

��شم �ل�شخ�ش �مل�شوؤول

�لإد�رة /�لق�شم

�لهاتف

�لدولة

�مل�شمى �لوظيفي

�لفاك�ش

�لربيد �لإلكرتوين

بيانات المشـــــــــــاركين

فاك�شهاتف�مل�شمى �لوظيفي�لإ�شم م

3

2
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و�فق �أنا م�شوؤول �لت�شجيل على �مل�شاركة يف �لربنامج �ملدون �أعاله، وقد �طلعت على كافة �شروط �لت�شجيل و�لإلغاء.

الموافقة على التســــــــــــجيل

�لتوقيع �ل�شم
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