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مقدمة
يعد برنامج "املنهج الفقهي لتأصيل املعامالت املالية اإلسالمية" الذي تطرحه شركة شورى لالستشارات الشرعية، البرنامج األول من نوعه على 
العمل املصريف  الشرعية اإلسالمية املتخصصني يف  البرنامج خالصة جتربة مميزة ومعاصرة ألبرز علماء  املنطقة، حيث ميثل هذا  مستوى 

اإلسالمي حول العالم، وخالصة خبرات دولية عريقة.

فالبرنامج مستخلص من واقع الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجاتها املهيكلة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وهو عبارة عن تأصيل أكادميي 
ومنهجي خلبرات عملية وتطبيقية متطورة.

ويناقش برنامج "املنهج الفقهي لتأصيل املعامالت املالية اإلسالمية" أخطر املسائل الفقهية التي تقوم عليها الصناعة املالية اإلسالمية، فضًال 
عن أنه يبني نظرية متكاملة ومتناسقة ألصول العمل املالي اإلسالمي، ويحل الكثير من املعضالت واملشكالت التي تواجهها املؤسسات املالية 
اإلسالمية، مع حترير محل النزاع وبيان القول الراجح بضوابطه الشرعية وإزالة اخللط القائم بني املفاهيم واملبادئ وما يلحق بها من غموض.

المحاور الرئيسية للمنهج
يتناول برنامج "املنهج الفقهي لتأصيل املعامالت املالية اإلسالمية" محور املعامالت املالية املركبة املستحدثة، والتي يندرج حتت كل معاملة منها 
مجموعة من العقود والوعود املترابطة، وسوف يدور احملور حول األصل الشرعي فيها والقواعد التي حتكمها والضوابط للجمع بني العقود 

والرخص فيها وبيان حكم املواطأة على اجلمع بينها.
فيما سيتناول احملور الثاني عدة مفاهيم أساسية يف معامالت املصارف اإلسالمية (الربا – الغرر – اخملاطرة – الكالئ بالكالئ- البيع والسلف – 
بيع ما ليس عندك – ربح ما يضمن – البيعتان يف البيعة – الشرطان يف البيع – تعليق البيع بالشرط – إضافة البيوع إلى املستقبل – الوعد 
واملواعدة). وسيتم تناول هذه املفاهيم من حيث صحة نهي بعض هذه املفاهيم  يف الشريعة اإلسالمية وأقسامها وآراء الفقهاء فيها وحقيقتها 

وماهيتها وإيجاد بعض اخملارج من املضائق يف بعض هذه املفاهيم وأثرها وتطبيقاتها يف املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة.

ا�هداف
* التعرف على املعامالت املالية املركبة املستحدثة.

* التعرف على حقيقة املفهوم الشرعي للربا وأنواعه.
* التعرف على حقيقة مفهوم الغرر املنهي عنه سواء يف عقد البيع أو العقود األخرى.

* التدرب على حل اإلشكاليات الفقهية يف موضوع اجلهالة املؤثرة يف البيوع واملعاوضات املالية.

* التعرف على الفرق بني مفهوم اخملاطر التي تالزم وسائر صور املعاوضات املالية واملشاركات.
* التعرف على حكم إضافة البيوع إلى املستقبل، مدى اختالف الفقهاء يف مشرعيتها.

* التعرف على مفهوم الوعد واملواعدة وأثرها وتعليقاتها يف املعامالت املالية املصرفية املعاصرة.

لمن هذا المنهج
العلوم الشرعية واملمارسني للعمل املصريف اإلسالمي ممن يتمتعون بخبرات علمية وعملية  البرنامج املتقدم موجه إلى املتخصصني يف  هذا 
وشرعية متقدمة ويرغبون يف تطويرها كما هو موجه للعاملني يف مراكز الدراسات التخصصية واملهنية ذات العالقة بالصناعة املالية اإلسالمية 
وإلى املوظفني الذين يشغلون وظائف قيادية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، (إدارات الرقابة الشرعية وااللتزام الشرعي والتدقيق الشرعي 

واإلدارات القانونية وإدارات تطوير املنتجات).
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الربا
* املفهوم الشرعي للربا.

* معناه العام.
معناه اخلاص.

* (ربا الديون – ربا النسيئة – ربا اجلاهلية – الربا اجللي – ربا البيوع – ربا 
الفضل – ربا النَساء).

* مدلول هذه املصطلحات.
* جوانب االتفاق واالفتراق بينها.

* وأثر ذلك على األحكام الشرعية املتعلقة بها.

الغرر
* ماهية وحقيقة بيع الغرر يف كالم الفقهاء.

* مراتب بيع الغرر.
* ما هو الغرر املنهي عنه (هل يف عقد البيع ونحوه أم يف كل عقد ولو كان 

من التبرعات أو املشاركات).

الجهالة
* اإلشكالية الفقهية يف حقيقة اجلهالة املؤثرة يف البيوع واملعاوضات املالية.

* مراتبها (فاحشة مؤثرة ويسيرة مغتفرة).
* التفرقة بني القسمني.

* جوانب االتفاق واالفتراق بني اجلهالة والغرر.
* أثرها يف عقود املعاوضات وغيرها من التبرعات واملشاركات.

المخاطرة والقمار
* حقيقته وماهيته.

* اختالف الفقهاء يف حقيقته وماهيته.
* ما ترتب على ذلك يف الفروع والتطبيقات عليها.

املالية  املعاوضات  التي تالزم وسائر صور  * اخللط بني مفهوم اخملاطرة 
واملشاركات.

الكالئ بالكالئ
* معنى هذا البيع

* اجماع الفقهاء بحرمته.
* عدم توارد هذا االجماع على معنى واحد (محل واحد) نظراً الختالفهم 

يف تفسيره.
* تقرير محل الوفاق يف املوضوع وحترير محل النزاع فيه.
* تبيني الرأي األشبه إلى الصواب يف هذا األصل الفقهي.

* حل إشكالية حظره باإلجماع يف عقد السلم وإباحته يف بيع االستصناع 
وإجازة الذمة املضافة إلى املستقبل وغيرها من الفروع.

البيع والسلف
* نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن بيع وسلف.

* علة هذا النهي واختالف الفقهاء يف ذلك.
* تباين أنظار الفقهاء يف إطالقه وتقييده.

* حل اإلشكاليات يف أهم التطبيقات املعاصرة.

بيع ما ليس عندك
* نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك.

* إشكالية حترير مفهوم هذا البيع املنهي عنه.

* هل املراد به بيع ما ليس يف ملك اإلنسان حال العقد؟
* وكيف يتسق مع ذلك:

* مشروعية السلم مع أن املبيع غير موجود يف بائعه حال العقد.
* مشروعية بيع الوكيل والولي والوصي والقّيم، وهم ال ميلكون العني التي 

يبيعونها.
* مشروعية بيع الفضولي املوقوف على إجازة املالك مع أنه غير قادراً 

على تسليمه ألي سبب من األسباب.
* عدم مشروعية بيع املرء ما ميلكه حال العقد إذا كان غير قادراً على 

تسليمه ألي سبب من األسباب.

ربح ما لم يضمن
* نهي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن املراد به "ما لم 

يُضمن".
* فكيف يتسق ذلك مع:

* قول جماهير الفقهاء بجواز تأجير العني بزيادة على ما استأجرها به.
* قول الفقهاء بجواز اشتراط زيادة يف نسبة الربح ألحد الشريكني على 

حصته يف رأس املال.

البيعتان في البيعة 
* نهي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن شرطني يف بيع.

* إشكال على كثير من الفقهاء معنى النهي يف حديث نهي شرطني البيع.
* هل هناك فرق بني إذا ما كان الشرطان ملصلحة العقد أو لغير مصلحة؟

* هل يصح األخذ بظاهر احلديث والعمل بعمومه؟

تعليق البيع بالشرط
* إشكالية يف تعليق البيع بالشرط.

* خالف الفقهاء يف أصله ويف تطبيقاته التقليدية واملعاصرة.
يف  الناس  على  والتيسير  احلرج  رفع  يف  بالشرط  البيوع  تعليق  دورة   *

معامالتهم املالية.
* إيجاد مخارج من املضائق يف عقود البيع والصرف والسلم.

إضافة البيع إلى المستقبل
* الفرق بينها وبني التعليق بالشرط

* متى تترتب على العقد املضاف آثاره وأحكامه الشرعية؟
* حكم إضافة البيوع إلى املستقبل، مدى اختالف الفقهاء يف مشروعيتها.

* املذهب الراجح يف ذلك.
* تطبيقات يف املعامالت املصرفية اإلسالمية املعاصرة.

الوعد والمواعدة
* اإلشكالية الفقهية يف ذلك.

* متى يكون كل منهما ملزماً، ومتى يكون مجرداً عن اإللزام.
* الضوابط الفقهي يف هذه القضية.

* أثرها وتطبيقاته يف املعامالت املالية املصرفية املعاصرة.
* حترير املقال يف العالقة بني املواعدة امللزمة وبني العقود املضاربة إلى 

املستقبل واملعلقة بالشرط.
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الرسومالتاريخاسم البرنامج
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فندق ومنتجع نادي النخيل
14-12  مارس 2023

450 

معلومات البرنامج

إخالء المسؤولية

شروط التسجيل

للتواصل

* يعقد البرنامج باللغة العربية.
* وقت البرنامج من 9:00 صباحاً إلى 16:00 عصراً

* يتضمن البرنامج فترات استراحة ووجبات خفيفة باإلضافة إلى وجبة الغداء.
* يحصل املتدرب على شهادة بحضور الدورة التدريبية موقعة باسم املدرب.

* يعقد البرنامج يف فندق ومنتجع نادي النخيل.

لقد مت بذل كافة اجلهود لضمان دقة املعلومات الواردة يف هذه النشرة، ومع ذلك قد تكون املعلومات وتفاصيل البرنامج قابلة 
للتغيير أو التبديل دون إشعار مسبق.

التسجيل من خالل تعبئة نموذج التسجيل على موقع

shura.com.kw
QR أو عن طريق تصوير رمز الـ

عن  أو    www.shura.com شورى  موقع  عبر  التسجيل  يتم   *
طريق تصوير رمز الـ QR يف موعد أقصاه 2023/3/7.

* يف حال عدم سداد الرسوم قبل تاريخ 2023/3/9 يعتبر التسجيل 
الغياً تلقائياً (دون إخطار مسبق).

* املقاعد يف البرنامج التدريبي محدودة ويف حال اكتمالها سيتوقف 
التسجيل تلقائياً دون إعالن.

* رسوم التسجيل غير قابلة لالسترداد

* إلمتام إجراءات التسجيل يجب سداد الرسوم عن طريق موقع 
شورى أو الرابط الذي سيرسل للمشترك عن طريق الواتس آب 

أو بتحويل بنكي إلى احلساب البنكي أدناه
Bank Name: Kuwait Finance House
Account Holder Name: Shura for Sharia Consultation
Account Number: 011010679562
IBAN: KW39KFHO0000000000011010679562
Swift Code: KFHOKWKW
* إرسال استمارة التسجيل إلى شورى يعني املوافقة على شروط 

التسجيل أعاله من قبل املشترك.

هاتف : 22412690 (965)  ص.ب 29328 الصفاة 13154 الكويت
)965( 6623 4299

shura_consult

shurashariaconsultancy

shura sharia consultancy
info@shura.com.kw

للشركات والمؤسسات
سعر خاص ل·فراد

أنقر هنا

أنقر هنا

دينار كويتي أو ما يعادلها


