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تحـــــت رعايــــــة
محافــظ بنــك الكويــت المركــزي
سعــادة الدكتــور محمــد يوســف الهاشــل

قضايــا المؤتمـر
• تطبيقات العمل بقاعدة �سد الذرائع و�ضوابطه ال�شرعية يف املعامالت املالية وامل�صرفية املعا�صرة.
• التكييف الفقهي لأ�سهم �شركات امل�ساهمة.
• تطوير امل�شاركة املتناق�صة.

www.shura.com.kw

مقدمـــــة
ي�سعى امل�ؤمتر الفقهي للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �إىل تطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية عرب ا�ست�شراف �آفاق جديدة يف جمال
العمل املايل الإ�سالمي ،ويف ظل التطور امل�ستمر لو�سائل و�أ�ساليب العمل تربز احلاجة املا�سة �إىل مواكبة هذا التطور وا�ستنباط
الأحكام التي ت�صلح لهذا الزمان ،بل وت�ساهم يف �إبراز �صالحية النظام املايل الإ�سالمي لكل زمان ومكان.
من هنا برزت فكرة عقد م�ؤمتر فقهي اقت�صادي يجمع العلماء والفقهاء واخلرباء يف االقت�صاد الإ�سالمي وفقه املعامالت الإ�سالمية
ملناق�شة الق�ضايا املطروحة وامل�ستجدة والبحث فيها واالتفاق على الأحكام ال�شرعية املنا�سبة لكل منها ،والبحث يف ق�ضايا جديدة
ن�ستبق فيها الأحداث فنحوز على الريادة يف ابتكار الأ�ساليب والو�سائل ال�شرعية اجلديدة التي تفتح �أمام العاملني يف حقل االقت�صاد

واملال الإ�سالمي �آفاقاً جديدة خلدمات مبتكرة تخدم بها املجتمعات.

وقد حققت امل�ؤمترات ال�سابقة جناحاً كبرياً يف حجم امل�شاركة ونوعيتها وطبيعة الق�ضايا التي طرحت للنقا�ش والتو�صيات ال�صادرة عنها.
وي�أتي امل�ؤمتر الفقهي اخلام�س للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ليوا�صل هذه امل�سرية.

شركة شـورى لإلستشارات الشرعية
ت�أ�س�ست �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية عام  ،2007وهي �شركة تهدف اىل بناء اجل�سور بني الفقه واالقت�صاد ،وتقدم خدمات
اال�ست�شارات ال�شرعية وت�أ�سي�س الهيئات والتدقيق ال�شرعي على املنتجات املالية اال�سالمية ملختلف امل�ؤ�س�سات املالية التي تقدم خدمات
�أو منتجات وفقا لأحكام ال�شريعة الغراء.
كما تقوم �شورى بتنظيم الربامج التدريبية املتخ�ص�صة يف جمال ال�صريفة اال�سالمية والت�أمني التكافلي والرقابة والتدقيق ال�شرعي.
كذلك تنظم امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل املتخ�ص�صة ،وتتمتع �شورى بقاعدة عمالء وا�سعة يف دولة الكويت ومتتد لت�شمل بقية دول
جمل�س التعاون اخلليجي وم�صر والعراق.

األهداف العامة للمؤتمر :
• م�ؤمتر دوري يهدف �إىل ر�صد �أهم امل�سائل وامل�شكالت الفقهية امل�ستجدة يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية و�إخ�ضاعها للبحث واملناق�شة
واقرتاح احللول املنا�سبة مع نخبة من �أبرز العلماء واخلرباء املخت�صني يف هذا املجال يف العامل.
• العمل على جمع الكلمة وتقريب الآراء يف التعامل مع امل�سائل الفقهية امل�ستجدة يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
• �إبراز الدور الريادي للإ�سهامات احل�ضارية واملعرفية لل�شريعة الإ�سالمية يف احلقل االقت�صادي ب�صفته �أحد املناحي احل�ضارية
للمعرفة الإن�سانية.
• ا�ستقطاب �أبرز علماء ال�شريعة املخت�صني يف املعامالت املالية لناق�شة املو�ضوعات الفقهية امللحة يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
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من ضيوف المؤتمرات السابقة

عبدالستار أبو غدة
سوريا

نظام يعقوبي
البحرين

عبداهلل المطلق
السعودية

عبداهلل بن منيع
السعودية

عبدالرحمن االطرم
السعودية

نزيه كمال حماد
كندا

علي القره داغي
قطر

حسين حامد حسان
مصر

أحمد الخليلي
سلطنة عمان

محمد علي القري
السعودية

أحمد الحداد
اإلمارات

العياشي فداد
الجزائر

احمد خالد بابكر
السودان

صالح زابن المرزوقي البقمي
السعودية

يوسف الشبيلي
السعودية

سامي السويلم
السعودية

محمد أكرم الل دين
ماليزيا

محمد أنس الزرقا
سوريا

محمد رافت عثمان
مصر

عصام اسحاق
البحرين

موسى آدم عيسى
السودان

عصام أبوالنصر
مصر

علي الندوى
الهند

عبد الرحمن بن عقيل
السعودية

عبدالرزاق الخريجي
السعودية

ابراهيم الضرير
السودان

ٔاحمد ٕاسكندراني
السعودية

عبداهلل العمراني
السعودية

حمزة الفعر الشريف
السعودية

خليفة بابكر الحسن
السودان

عبدالناصر أبوالبصل
األردن

عبدالرحمن الكيالني
األردن

محمد الزحيلي
سوريا

محمد عثمان شبير
األردن

نادر السنوسي العمراني عبدالستار الخويليدي
تونس
ليبيا

محمد نعيم ياسين
األردن
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فتحي خليفة عقوب
ليبيا

مؤتمـــر شــــورى الفقهـــي السادس
طلب رعاية

ا�سم اجلهة

الفرع

الفاك�س

الهاتف

�صندوق بريد

الرمز الربيدي

املنطقة

الدولة

الربيد الإلكرتوين

ا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول

امل�سمى الوظيفي

الإدارة /الق�سم
الهاتف

الفاك�س
رئي�سي

نوع الرعاية

بالتيني

ف�ضي

ذهبي
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الموافقة على التســــــــــــجيل

وافق �أنا م�س�ؤول الت�سجيل على امل�شاركة يف الربنامج املدون �أعاله ،وقد اطلعت على كافة �شروط الت�سجيل والإلغاء.
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التوقيع

مقر ال�شركة الرئي�سي دولة الكويت  -منطقة املرقاب� ،شارع عبداهلل املبارك  -برج احلمام
هاتف 00965 22412690 :فاك�س� - 00965 22412690 :ص.ب 29328 :ال�صفاة  13154دولة الكويت

www.shura.com.kw - info@shura.com.kw

فاك�س

