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موضوعات المؤتمر 

الدولةاالسم
السودانأحمد ابراهيم حمد الترابي1
اإلماراتأحمد عبدالعزيز احلداد2
السودانأحمد علي عبد الله3
املغربحمداتي شبيهنا ماء العينني4
السعوديةعبد الرحمن صالح األطرم5
األردنعبد السالم العبادي6
موريتانياعبد الله بن بيه7
السعوديةعبد الله املطلق8
تونسعبدالستار اخلويلدي9

األردنعبد الناصر أبو البصل10
تونسعز الدين خوجة11

الدولةاالسم
مصرعصام عبد الهادي أبوالنصر12
الهندعلي الندوي13
اجلزائرعياشي فداد14
سوريامحمد الزحيلي15
سوريامحمد سعيد رمضان البوطي16
األردنمحمد عثمان شبير17
السعوديةمحمد علي القري18
تونسمحمد املختار السالمي19
سوريامحمد نضال شعار20
األردنمحمد نعيم ياسني21
البحريننظام يعقوبي22

أبرز المشاركين في المؤتمر

الباحثاملوضوع

أحكام إعسار وإفالس املؤسسات املالية1.
فضيلة الشيخ/ د. يوسف الشبيلي

فضيلة الشيخ/ د. عصام العنزي
فضيلة الشيخ/ د. محمد سميران

توزيع أرباح الودائع في املصارف اإلسالمية2.
فضيلة الشيخ/محمد تقي العثماني

فضيلة الشيخ/ د. علي القره داغي
فضيلة الشيخ/د. موسى آدم عيسى

نقل عبء اإلثبات في دعاوى التعدي والتفريط في املضاربة والوكالة 3.
في االستثمار

فضيلة الشيخ/ عبد الله بن منيع
فضيلة الشيخ/ د. نزيه كمال حماد

فضيلة الشيخ/ د. حسني حامد حسان
فضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة
فضيلة الشيخ/ د. أحمد علي عبد الله

خارج دولة الكويت

االسم
أحمد بزيع الياسني1
أحمد احلجي الكردي2
أنور شعيب العبد السالم3
حسن الشاذلي4
خالد شجاع العتيبي5
خالد مذكور املذكور6

االسم
عبد احلميد البعلي7
عبد الرزاق خليفة الشايجي8
عبد الستار علي القطان9

عبد العزيز خليفة القصار10
عجيل جاسم النشمي11
عيسى زكي شقرة12

االسم
مبارك جزاء احلربي13
محمد أنس الزرقا14
محمد عبد الرزاق الطبطبائي15
محمد عبد الغفار الشريف16
نايف حجاج العجمي17
يوسف الشراح18

داخل دولة الكويتأبرز المشاركين في المؤتمر

الترتيب حسب الحروف الهجائية مع االحتفاظ باأللقاب

الترتيب حسب الحروف الهجائية مع االحتفاظ باأللقاب



االسم
مبارك جزاء احلربي13
محمد أنس الزرقا14
محمد عبد الرزاق الطبطبائي15
محمد عبد الغفار الشريف16
نايف حجاج العجمي17
يوسف الشراح18

أ.د. فرانك إدواردفوجل.
ـــاذ فـــي كــلــيــة احلــقــوق  أســـت
لبرنامج  )ســابــقــًا(  ومــديــرا 
اإلسالمية  الشريعة  دراسات 
جامعة   - احلــقــوق  كلية    -

هارفرد.

أ.د. محمدأنس الزرقا.
شركة  فــي  املــســتــشــاريــن  كبير 
الشرعية،  لالستشارات  شورى 
الشرعية  املعايير  جلنة  عضو 
بــهــيــئــة احملــاســبــة واملــراجــعــة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية.

احملور األول:  مفاهيم وتعريفات أساسية فقهية وقانونية.

)اإلعسار - اإلفالس- التعثر املالي - املماطلة – الصلح الواقي من اإلفالس -  إعادة هيكلة الدين... إلخ .

احملور الثاني:  أهم األحكام الشرعية املتصلة بالتعثر املالي.

<      ستة أساليب في التعامل مع التعثر املالي. 
فئات الدائنني وأولوياتهم في استيفاء ديونهم.   >

مقاصد الشريعة اإلسالمية في معاجلة التعثر املالي.   >

احملور الثالث: أهم األساليب القانونية املعاصرة 

<      التفليس وتصفية املؤسسة املتعثرة وجتميد املطالبة  - مصير الديون غير املسددة -.
<   الصيــــغ املختلفة للصلــــح الواقي مـع خطـــة لتسديـــد الديـــن و تعديـــل شروطــــه  وإلدارة املؤسســــة املتعثرة ، وإلعادة 

  debt restructuring    هيكلة املديونية

احملور الرابع: قضايا للمناقشة واقتراحات لإلصالح

<     تقومي األساليب القانونية املعاصرة من الوجهة الشرعية.
إصالحات تشريعية وتنظيمية مرغوبة ومتوافقة مع الشريعة .    >

محاور الورشـــة

»التعثر المالي 
والتمويل اإلسالمي«

التكلفة املالية
والوجبات  التدريب  أتعاب  شاملة   ( كويتي  دينار  وخمسون  ثالثمائة  د.ك   )350(

اخلفيفة أثناء الورشة واملادة العلمية وشهادة حضور الورشة(

	

- 2.30   ظهراًالــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــت 9:00 صباحا 

احدى فنادق الدرجة األولىمـــــــكـــــــان اإلنـــــعـــــقـــــاداللغــــــــــة العربيـــــةلـــــــــــــــغـــــــــــــــة الـــــــــــــبـــــــــــــرنـــــــــــــامـــــــــــــج

	

تفاصيل الورشة

ورشة العمل السابقة للمؤتمر بعنوان:

يوم اإلثنني  2 / 11 / 2009
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التـــوقيـــع
أوافق أنا مســـؤول التسجيــــل على املشاركة في البرنامج املدون أعاله وقد اطلعــــت على كافة شروط التسجيل واإللغاء.

<   يجب أن يكون التسجيل على طريقة النموذج املعتمد وموقع من املسؤول املباشر.
<   في حالة اإللغاء بعد استالم النموذج تدفع اجلهة 100 د.ك  رسوم إدارية.

<   في حالة الغياب تدفع قيمة الرسوم كاملة.
<   يحق لشركة شورى إلغاء تسجيل املشارك في حالة عدم الدفع قبل انعقاد ورشة 

العمل بـ 10 أيام .

فاكسهاتفاملسمى الوظيفياالســــــــمم

1

2

3

4

الفـــــــرعاسم اجلــــهـــــة

الفاكـــــسالهـــــــــــاتف

الرمز البريدياملنطقةصندوق البريد

املوقع اإللكترونيالدولة

ورشة عمل التعـــثر املــــالــــي والتمـــــويـــل اإلســـالمــي       2 / 11 / 2009

املؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات املالية        3 - 4 / 11 / 2009

املسمى الوظيفياسم الشخص املسؤول

اإلدارة / القسم

الفاكـــــسالهـــــــــــاتف

البريد اإللكترونيالدولة

الموافقة على التسجيل

بيانــــات المشاركين

بيانات المسؤول عن التسجيل

بيانــــــات الجهــــة

أرغب بالتسجيل

شروط التسجيل واإللغاء خاصة بورشة العمل


