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مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية

جدول أعمال

مؤتمر أيوفي السنوي السادس عشر للهيئات الشرعية
 ٢٣ - ٢٢رجب 1439هـ  -يوافقه  ٩ - ٨أبريل 201٨م ،مملكة البحرين

الـيـــوم األول
األحد  ٢٢رجب 1439هـ  -يوافقه  ٨أبريل 201٨
9:00 - 8:00

التسجيل

10:00 - 9:00

حفل االفتتاح الرسمي
تالوة آيات من القرآن الكريم
كلمــة صاحــب الفضيلــة الشــيخ محمــد تقــي العثمانــي ،رئيــس المجلــس الشــرعي
أليوفــي ،رئيــس الهيئــة الشــرعية العليــا لبنــك باكســتان المركــزي ونائــب رئيــس دار
العلــوم بكراتشــي.
كلمــة راعــي المؤتمــر ســعادة األســتاذ رشــيد محمــد المعــراج ،محافــظ مصــرف
البحريــن المركــزي.
كلمــة ترحيبيــة لمعالــي الشــيخ إبراهيــم بــن خليفــة آل خليفــة ،رئيــس مجلــس
أمنــاء أيوفــي.
تقديم المؤتمر  -أ .عمر مصطفى األنصاري ،القائم بأعمال األمين العام أليوفي.

10:20 - 10:00

تكريم رعاة المؤتمر

10:40 - 10:20

افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر واستراحة

11:45 - 10:40

الجلسـة األولـى (حــواريـة) بعنـوان :عقـبات وتحـديــــات فـي الصنـاعــة المــالــيـة
اإلسالمية
المتحدثون:
فضيلــة الشــيخ محمــد تقــي العثمانــي ،رئيــس المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس الهيئــة الشــرعية
العليــا لبنــك باكســتان المركــزي ،ونائــب رئيــس دار العلــوم بكراتشــي.
سعادة أ .أحمد عبدالرحيم ،الرئيس التنفيذي – لشركة اإلثمار القابضة.
ســعادة األســتاذ خالــد حمــد ،المديــر التنفيــذي للرقابــة المصرفيــة بمصــرف البحريــن المركــزي ،عضــو
مجلــس أمنــاء أيوفــي.
سعادة أ .عبداإلله بلعتيق ،األمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.
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13:45 - 11:45

الجلسة الثانية :الع َّلة في األموال ال ِّربوية (بين القديم والحديث)
أبرز محاورها:
أهمية تحرير العلة في األموال الربوية.
الفرق بين العلة والحكمة ،وأثرهما في تعدية الحكم الشرعي.
هل المقاييس المعتد بها في تحديد العلة ،تعبدية أو عرفية؟
أثر المقاييس الحديثة في تحديد ع َّلة الربا في األموال الربوية.
مدى االعتداد بالنقود الرقمية المشفرة في األموال الربوية.
رئيس الجلسة:
فضيلــة الشــيخ د .نظــام محمــد صالــح يعقوبــي ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو
لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
المتحدثون:
فضيلــة الشــيخ د .محمــد قــراط ،أســتاذ التعليــم العالــي بكليــة الشــريعة بجامعــة ســيدي محمــد بــن
عبــد اهلل فــاس.
فضيلــة الشــيخ د .منصــور الغامــدي ،رئيــس الحوكمــة الشــرعية ببنــك األهلــي التجــاري ،وعضــو هيئــة
التدريــس بجامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة ،وعضــو لجنــة المعاييــر الشــرعية أليوفــي بجــدة.
المعقبون:
فضيلــة الشــيخ محمــد تقــي العثمانــي ،رئيــس المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس الهيئــة الشــرعية
العليــا لبنــك باكســتان المركــزي ونائــب رئيــس دار العلــوم بكراتشــي.
فضيلــة الشــيخ أ.د .نزيــه كمــال حمــاد ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو لهيئــات
شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
فضيلة الشيخ د .يوسف خالوي ،عضو مجلس أمناء أيوفي.

15:00 - 13:45

صالة الظهر ،والغداء برعاية مصرف البحرين المركزي

16:30 - 15:00

الجلسة الثالثة :حوافز األداء (مفهومها وتأصيلها وضوابطها)
أبرز محاورها:
المقصود بحوافز األداء في تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية.
صور حوافز األداء في تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية.
التأصيل الفقهي لحوافز األداء بحسب العقد المصاحب للحافز في تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية.
الضوابط الشرعية لحوافز األداء ،ومنها منع استخدام حافز األداء حيلة على ممنوع شرعًا.
وجه ربط حافز األداء بمؤشر الفائدة ال باألداء الفعلي في السوق.
رئيس الجلسة:
فضيلــة الشــيخ أ .د .قيــس آل مبــارك ،عضــو هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية ســابقًا،
وأســتاذ الفقــه فــي جامعــة الملــك فيصــل باإلحســاء ،وعضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي.
المتحدثون:
فضيلــة الشــيخ د .محمــد برهــان أربونــا ،نائــب الرئيــس التنفيــذي ،ورئيــس الرقابــة الشــرعية للمجموعــة
بمصــرف الســام بمملكــة البحريــن.
فضيلة الشيخ د .خالد السياري ،عضو لجنة المعايير الشرعية أليوفي بالرياض.
فضيلة الشيخ د .عبداهلل بن عيسى عايضي ،رئيس قسم الشريعة بجامعة جازان ،جازان.
المعقبون:
فضيلــة الشــيخ د .محمــد الطبطبائــي ،عضــو مجلــس أمنــاء أيوفــي ،ورئيــس اللجنــة العليــا للعمــل
علــى اســتكمال تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي الديــوان األميــري الكويتــي.
فضيلــة الشــيخ أ.د .عصــام العنــزي ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو لهيئــات شــرعية
فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
فضيلــة الشــيخ د .نايــف العجمــي ،وزيــر العــدل ووزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســامية لدولــة الكويــت
ســابقًا ،عضــو لجنــة المعاييــر الشــرعية أليوفــي بالكويــت.
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الـيـــوم الثاني
االثنين  ٢٣رجب 1439هـ  -يوافقه  ٩أبريل 201٨
10:15 - 9:00

الجلسة الرابعة (حوارية) بعنوان :الهيئة الشرعية المركزية (أهميتها ،ومسؤولياتها)
أبرز محاورها:
أهمية وجود هيئة شرعية مركزية الستكمال نظام الحوكمة الشرعية.
مهام ومسؤوليات الهيئة الشرعية المركزية.
مهام ومسؤوليات الهيئات الشرعية للمؤسسات في ظل وجود الهيئة الشرعية المركزية.
مكمل وليس بدي ً
ال للهيئات الشرعية للمؤسسات.
الهيئة الشرعية المركزية
ِّ
أهمية اعتماد الهيئات الشرعية المركزية للمعايير الشرعية أليوفي ،وإلزام الهيئات الشرعية للمؤسسات بها.
عرض تحليلي نقدي لتجارب الهيئات الشرعية المركزية في الصناعة المالية اإلسالمية.
المتحدثون:
فضيلــة الشــيخ د .أحمــد الحــداد ،رئيــس الهيئــة العليــا بمصــرف اإلمــارت المركــزي ،وكبيــر مفتيــن ،عضــو اللجنــة
العليــا لإلفتــاء بدبــي ،رئيــس لجنــة المعاييــر الشــرعية بدبــي.
فضيلــة الشــيخ أ .د .محمــد الروكــي ،رئيــس اللجنــة الشــرعية التشــاركية ببنــك المغــرب المركــزي ،وعضــو المجلس
العلمــي األعلــى بالمغرب.
فضيلــة الشــيخ د .عبداللطيــف آل محمــود ،عضــو المجلــس المركــزي للرقابــة الشــرعية بمصــرف البحريــن
المركــزي ،رئيــس وعضــو لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
فضيلــة الشــيخ إبراهيــم أحمــد الشــيخ الضريــر ،عضــو الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية ببنــك الســودان المركــزي،
وعضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي.

10:30 - 10:15

استراحة

12:30 - 10:30

الجلسة الخامسة :صكوك الشريحة األولى من رأس المال ،وفق معايير بازل
أبرز محاورها:
أهمية صكوك الشريحة األولى من رأس المال للبنوك اإلسالمية.
متطلبات صكوك الشريحة األولى من رأس المال وفق معايير بازل.
الهياكل الشرعية المناسبة لصكوك الشريحة األولى من رأس المال.
التأصيل الشرعي لتأخر حملة الصكوك في االستيفاء عن المودعين والدائنين العامين وتقدمهم على المساهمين.
التأصيــل الشــرعي لحــق البنــك المصــدر للصكــوك فــي تســييلها بعــد خمــس ســنوات بشــرط رد رأس مالهــا أو رد رأس
المــال مــع قــدر مــن الربــح.
التأصيل الشرعي لحق البنك المصدر في عدم دفع أرباح لحملة الصكوك عند عدم دفع أرباح للمساهمين.
التأصيل الشرعي لمنع تراكم األرباح غير الموزعة وفقد حملة الصكوك الحق في غير المدفوع منها.
الموقــف الشــرعي مــن خيــارات حــال عــدم القــدرة علــى االســتمرار ( ،)Point of Non-Viabilityفــي معاييــر بــازل،
وهــي :الشــطب التــام لموجــودات الصكــوك ،والشــطب الجزئــي للموجــودات ،وتحويــل الصكــوك إلــى أســهم.
رئيس الجلسة:
ســعادة األســتاذ عبدالــرزاق محمــد الخريجــي ،نائــب الرئيــس التنفيــذي ،رئيــس المجموعــة الشــرعية فــي
البنــك األهلــي التجــاري ،وعضــو مجلــس أمنــاء أيوفــي.
المتحدثون:
فضيلــة الشــيخ أ .د .محمــد القــري ،عضــو مجلــس أمنــاء أيوفــي ،رئيــس وعضــو لهيئــات شــرعية فــي
مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
فضيلــة الشــيخ د .أســيد محمــد أديــب كيالنــي ،الرئيــس العالمــي لمجموعــة الشــريعة بمصــرف
أبوظبــي اإلســامي ،وعضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي.
المعقبون:
فضيلــة الشــيخ أ .د .حســين حامــد حســان ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو لهيئــات
شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
فضيلــة الشــيخ أ .د .عبدالســتار أبــو غــدة ،نائــب رئيــس المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو
لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
فضيلــة الشــيخ د .نظــام محمــد صالــح يعقوبــي ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو
لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية
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13:50 - 12:30

صالة الظهر ،والغداء برعاية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

15:10 - 13:50

الجلسة السادسة :صكوك الجمع بين المضاربة والمرابحة (والتورق)
أبرز محاورها:
حكم الجمع بين المضاربة والمداينة ،بوجه عام.
حكــم الجمــع بيــن المضاربــة والمرابحــة بغــرض تضميــن المضــارب رأس مــال المضاربــة وربحهــا ،بجعــل ربح
المرابحــة مســاويًا لــرأس مــال المضاربــة وربــح الصكوك.
هــل يختلــف الحكــم إن اقتصــر ربــح المرابحــة علــى أن يكــون مســاويًا لــرأس مــال المضاربــة دون الربــح ،أو إن
اقتصــر علــى أكثــر رأس مــال المضاربــة؟
ضوابط نفي الحيلة على تضمين المضارب في الجمع بين المضاربة والمرابحة في الصكوك.
هل يجوز استخدام هذه الصيغة إن كان من المتعذر تقويم موجودات المضاربة؟
هــل يمكــن االســتعاضة عــن المضاربــة بصيغــة أخــرى مــع المرابحــة يمكــن بهــا تحقيــق شــرط تــداول
الديــن ال َّنقــدي؟
الصكــوك دون التقيُّــد بضوابــط تــداول َّ
رئيس الجلسة:
فضيلة الشيخ د .فريد هادي ،رئيس قسم الصيرفة اإلسالمية بجامعة البحرين.
المتحدثون:
سعادة د .موسى آدم عيسى ،خبير في الصناعة المالية اإلسالمية.
فضيلة الشيخ ناصر الداوود ،مستشار شرعي في بنك اإلنماء.
المعقبون:
فضيلة الشيخ عصام إسحاق ،نائب رئيس مجلس الحوكمة واألخالقيات أليوفي.
فضيلــة الشــيخ د .العياشــي الصــادق فــداد ،مستشــار شــرعي ببنــك اإلســامي للتنمية ،وعضــو المجلس
الشــرعي أليوفي ســابقًا.
فضيلــة الشــيخ د .منصــور الغامــدي ،رئيــس الحوكمــة الشــرعية ببنــك األهلــي التجــاري وعضــو هيئــة
التدريــس بجامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة ،وعضــو لجنــة المعاييــر الشــرعية أليوفــي بجــدة.

15:30 - 15:10

صالة العصر واستراحة

17:00 - 15:30

الجلسة السابعة :الحوكمة الشرعية إلصدارات الصكوك

17:00

الخاتمة

أبرز محاورها:
نطاق مسؤولية الهيئة الشرعية التي تعتمد الصكوك.
المسؤولية القانونية للهيئة الشرعية المعتمدة للصكوك إن ظهرت مخالفتها لألحكام الشرعية.
اختــال األحــكام الشــرعية للصكــوك بســبب عــدم اعتــداد الهيئــة الشــرعية المعتمــدة للصكــوك باألوضــاع القانونيــة
الحاكمــة لعقودهــا.
اكتفــاء الهيئــة الشــرعية باعتمــاد هيكلــة وعقــود الصكــوك ،مــع أن المصــدر للصكــوك جهــة حكوميــة أو خاصــة
ليــس لديهــا هيئــة شــرعية.
هل يجوز أن تعتمد الهيئة الشرعية الصكوك وهي ال تقن لغة عقودها؟
مــدى جــواز اعتمــاد الصكــوك شــرعًا مــع تصريــح شــروطها بحــق حملــة الصكــوك (أو أكثريتهــم) فــي تعديــل شــروط
وأحــكام الصكــوك دون التقيــد بالضوابــط الشــرعية.
مدى جواز اعتماد الصكوك شرعًا مع التصريح بأن المحكمة لن تعتد بمبادئ الشرعية عند الفصل في أي نزاع.
حاجة إصدارات الصكوك إلى تدقيق شرعي لعملياتها بعد تنفيذها.
رئيس الجلسة:
فضيلة الشيخ عصام إسحاق ،نائب رئيس مجلس الحوكمة واألخالقيات أليوفي.
المتحدثون:
ســعادة د .ســعيد بوهــراوة ،مديــر قســم البحــوث لألكاديميــة العالميــة للبحــوث الشــرعية (إســرا) بماليزيــا ،وعضــو
لجنــة المعاييــر الشــرعية أليوفــي بماليزيــا.
فضيلــة الشــيخ د .عبدالبــاري مشــعل ،عضــو مجلــس الحوكمــة واألخالقيــات أليوفــي ،رئيــس وعضــو لهيئــات
شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
المعقبون:
فضيلــة الشــيخ د .عزنــان حســن ،رئيــس الهيئــة الشــرعية العليــا المركزيــة لهيئــة األوراق الماليــة الماليزيــة ،وعضــو
المجلــس الشــرعي أليوفــي.
سعادة األستاذ سراج ياسيني ،المدير التنفيذي ،رئيس قسم الصيرفة اإلسالمية ،بنك طوكيو ميتسوبيشي.
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السيرة الذاتية للمتحدثين
الجلسة األولى:
فضيلــة الشــيخ محمــد تقــي العثمانــي ،رئيــس المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس الهيئــة
الشــرعية العليــا لبنــك باكســتان المركــزي ،نائــب رئيــس دار العلــوم ،كراتشــي ،باكســتان

رئيس الجلسة

شــغل منصــب قــاض فــي المحكمــة االتحاديــة الشــرعية فــي باكســتان  1981حتــى  ،1982وفــي محكمــة
االســتئناف العليــا فــي باكســتان بيــن عامــي  1982و  .2002وهــو خبيــر فــي المجــاالت اإلســامية كالفقــه
واالقتصــاد والحديــث  .كمــا تقلــد عــددا مــن المناصــب فــي الهيئــات الشــرعية للمؤسســات اإلســامية
المرموقــة ،وهــو واحــد مــن الكتــاب اإلســاميين األكثــر نفــوذا خــارج منطقــة الشــرق األوســط.
أحمد عبد الرحيم ،الرئيس التنفيذي لشركة اإلثمار القابضة

متحدث

يتمتــع الســيد أحمــد عبــد الرحيــم بأربعيــن عامــً مــن الخبــرة فــي التجزئــة المصرفيــة .ويشــغل الســيد
عبــد الرحيــم حاليــً منصــب الرئيــس التنفيــذي لإلثمــار القابضــة ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك فيصــل
المحــدود (باكســتان) ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ســوليدرتي القابضــة ،ونائــب رئيــس مجلــس
إدارة جمعيــة مصــارف البحريــن ،وهــو أيضــً عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة بنفــت ش.م.ب .وقبــل تقلــده
منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلثمــار فــي عــام  2013شــغل الســيد عبــد الرحيــم منصــب مديــر عــام
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي بنــك اإلثمــار ،كمــا تولــى عــدة مناصــب إداريــة عليــا فــي البنــك منــذ
عــام  .2006وقبــل عمليــة إعــادة تنظيــم بنــك اإلثمــار مــع شــركته التابعــة والمملوكــة لــه بالكامــل حينئــذ،
مصــرف الشــامل فــي عــام  ،2010شــغل الســيد عبــد الرحيــم منصبــي الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي بنــك
اإلثمــار ونائــب الرئيــس التنفيــذي لمصــرف الشــامل فــي الوقــت ذاتــه .كذلــك تولــى الســيد عبــد الرحيــم
عــدة مناصــب تنفيذيــة فــي بنــك البحريــن الوطنــي قبــل انضمامــه إلــى بنــك اإلثمــار ،بمــا فــي ذلــك مديــر
إدارة العمــات األجنبيــة والتمويــل ورئيــس التدقيــق الداخلــي ،وفيمــا بعــد شــغل منصــب مســاعد المديــر
العــام لدوائــر الدعــم .هــذا ويحمــل الســيد عبــد الرحيــم درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة
غالمورغــان ،ويلــز (المملكــة المتحــدة) ،وهــو أيضــً عضــو مشــارك فــي معهــد المحاســبين المالييــن ،لنــدن
(المملكــة المتحــدة).

ســعادة أ .خالــد حمــد،
مجلــس أمنــاء أيوفــي

متحدث

المديــر التنفيــذي ،الرقابــة المصرفيــة ،مصــرف البحريــن المركــزي ،عضــو

يشــغل الســيد خالــد حمــد حاليــً منصــب المديــر التنفيــذي للرقابــة المصرفيــة بمصــرف البحريــن المركــزي
منــذ فبرايــر  .2006وقــد إلتحــق الســيد خالــد حمــد بالمصــرف فــي عــام  1987وتقلــد عــدة مناصــب إداريــة
كمنصــب مديــر الرقابــة المصرفيــة ومديــر بالوكالــة إلدارة التفتيــش .وفــي عــام  2003إلتحــق الســيد خالــد
حمــد بشــركة أرنســت وينــغ (شــركة تدقيــق عالميــة) بمنصــب مديــر تنفيــذي لمجموعــة إدارة المخاطــر
واألســاليب الرقابيــة .ويتولــى الســيد خالــد حمــد رئاســة كل مــن صنــدوق الوقــف للتدريــب والدراســات
فــي التمويــل االســامي ورئاســة مجلــس إدارة الســوق الماليــة االســامية الدوليــة .حصــل علــى درجــة
بكالوريــوس إدارة أعمــال (محاســبة وكمبيوتــر) مــن جامعــة بــورت النــد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي
ديســمبر  .1986وإجتــاز برنامــج القيــادات التنفيذيــة بجامعــة كولومبيــا  -نيويــورك عــام .1996
سعادة أ .عبداإلله بلعتيق ،األمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

متحدث

عبــد اإللــه بلعتيــق هــو خبيــر فــي الخدمــات الماليــة والمصرفيــة وذو خبــرة عالميــة وعمليــة تمتــد إلــى مــا
يقــارب العشــرون عامــً ،تضمنــت العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي مراكــز تمويــل عالميــة فــي أوروبــا،
والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وآســيا ،و فــي الشــرق االوســط .يشــغل منصــب األميــن العــام للمجلــس العــام
للبنــوك و المؤسســات الماليــة إالســامية ،المظلــة الرســمية للصناعــة الماليــة اإلســامية علــى مســتوى
العالــم منــذ مــارس  .2014وبترأســه للمجلــس العــام ،نقــل بلعتيــق المجلــس العــام إلــى الســاحة العالميــة
مــن خــال بنــاء عالقــات عمــل مــع المؤسســات الدوليــة متعــددة االطــراف ( كالبنــك اإلســامي للتنميــة،
وصنــدوق النقــد الدولــي ،والبنــك الدولــي ،وغيرهــا) ،ومنظمــات إعــداد المعاييــر الدوليــة (كهيئــة المحاســبة
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة االســامية (أيوفــي) ،ومجلــس الخدمــات الماليــة االســامية ،و لجنــة بــازل
للرقابــة المصرفيــة ،وغيرهــا) ،وكذلــك مــع الســلطات الرقابيــة و اإلشــرافية .وقبــل انضمامــه إلــى المجلــس
العــام ،شــغل منصــب مســاعد األميــن العــام لمجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية فــي ماليزيــا ،حيــث كان
رئيســً لقســم التطويــر الفنــي والمهنــي .يحمــل الســيد عبــد اإللــه درجــة الماجســتير فــي البحــوث التطبيقيــة
مــن كليــة إدارة األعمــال بسويســرا ،وماجســتير فــي هندســة األعمــال و بكالوريــوس فــي العلــوم التجاريــة
مــن بروكســل-بلجيكا .وهــو يتكلــم اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية بطالقــة .يتمتــع الســيد عبــد اإللــه
بعضويــة العديــد مــن مجالــس اإلدارات والهيئــات عالميــً ،منهــا المجموعــة اإلستشــارية للمجلــس الدولــي
لمراجعــة الحســابات ومعاييــر الضمــان ،والمجموعــة اإلستشــارية لــأدوات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية لمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ،والمجموعــة اإلستشــارية الخارجيــة لصنــدوق النقــد الدولــي
وصنــدوق الوقــف بالبحريــن .كمــا أنــه عضــو فــي لجنــة الترشــيح للجائــزة الملكيــة فــي التمويــل االســامي
الــذي تنظمهــا هيئــة األوراق الماليــة الماليزيــة و البنــك المركــزي الماليــزي.
مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية
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الجلسة الثانية:
فضيلــة الشــيخ د .نظــام محمــد صالــح يعقوبــي ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس
وعضــو لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم

رئيس الجلسة

المؤهــات األكاديميــة :مرشــح لمنصــب الدكتــوراه فــي جامعــة ويلــز (قســم الشــريعة والقانــون) ،حاصل
علــى شــهادة الماجســتير مــن جامعــة مــاك جيــل ،فــي مونتريــال  -كنــدا( االقتصــاد ومقارنــة األديــان)،
طالــب علــم للعلــوم اإلســامية وحاصــل علــى العديــد مــن اإلجــازات العلميــة.
الخبــرة العمليــة :رجــل أعمــال ،ورئيــس وعضــو العديــد مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية لــدى البنــوك
والمؤسســات الماليــة اإلســامية والصناديــق االســتثمارية داخــل وخــارج البحريــن.
الجوائــز :حاصــل علــى وســام الكفــاءة مــن الدرجــة األولــى من ملــك مملكــة البحريــن للخدمات اإلســامية
داخــل وخــارج البــاد لســنة  ،2007كمــا حاصــل علــى جائــزة ( )Euro Monayلإلبــداع فــي الرقابــة اإلســامية
للمصــارف الماليــة مــن ماليزيــا لســنة  ،2007حاصــل علــى جائــزة الشــباب العالميــة لخدمــة العمــل اإلســامي
فــي 2010م.
فضيلة الشيخ د .محمد قراط ،أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن
عبد اهلل فاس

متحدث

خريــج جامعــة األزهــر بمصــر وحاصــل منهــا علــى اإلجــازة فــي الشــريعة و القانــون ،خريــج جامعــة القروييــن
بالمغرب.وحاصــل منهــا علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي الشــريعة والقانــون ،حاصــل علــى دكتــوراه فــي
الفقــه المقــارن بالقانــون الوضعــي ،حاصــل علــى الدكتــوراه فــي الماليــة اإلســامية ،كان عضــو اللجنــة
الشــرعية لإلفتــاء ومفتيــا فــي المعامــات الماليــة فــي أبــو ظبــي ،أســتاذ فقــه المعامــات بكليــة الشــريعة
فــاس ،المغــرب وعــدة جامعــات مغربيــة ،مستشــار شــرعي لمؤسســة المعالــي لالستشــارات والتدريــب فــي
الماليــة اإلســامية.دبي –الــدار البيضــاء ،مستشــار شــرعي لبنــك اليســر ،لــه عــدة أبحــاث فــي الفقــه والمقاصــد
واألصــول ،شــارك فــي عــدة نــدوات محليــة ودوليــة.
فضيلــة الشــيخ د .منصــور الغامــدي ،رئيــس الحوكمــة الشــرعية ببنــك األهلــي التجــاري وعضــو
هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة ،وعضــو لجنــة المعاييــر الشــرعية أليوفــي بجــدة

متحدث

عضــو فــي عــدة لجــان وهيئــات  ،منهــا لجنــة الخدمــات الماليــة اإلســامية (ســما) ،لجنــة اإلقتصــاد اإلســامي،
لجنــة إعــداد مؤتمــر البركــة ،ورئيــس لجنــة إعــداد مؤتمــر األهلــي اإلســامي المصرفــي.
وعمــل فــي عــدة وظائــف ،منهــا :رئيــس هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي الشــركة العربيــة لالســتثمارات البتروليــة
(ابيكــورب) ،ومستشــار تطويــر المنتجــات فــي مصــرف الراجحــي وعمــل مديــرا لألبحــاث وتطويــر المســتجدات
 -مجموعــة التســويق ببنــك البــاد ،ومديــر البحــوث والتطويــر  -مجموعــة الشــريعة فــي بنــك البــاد ،الريــاض.

فضيلــة الشــيخ أ.د .نزيــه بــن كمــال حمــاد ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو
لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم

معقب

حاصــل علــى الدكتــوراه فــي المعامــات الماليــة فــي الشــريعة اإلســامية مــن كليــة دار العلــوم بجامعــة
القاهــرة ســنة 1973م .عمــل لمــدة ســبعة عشــر عامــا أســتاذًا للفقــه اإلســامي وأصولــه بكليــة الشــريعة
(جامعــة أم القرى/مكــة المكرمــة) مــن عــام 1990-1973م  ،عضــو بمجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي بجــدة/
المملكــة العربيــة الســعودية ،وعضــو بالمجمــع الفقهــي اإلســامي بمكة المكرمــة /رابطة العالم اإلســامي،
خبيــر ومستشــار شــرعي للعديــد مــن المؤسســات الماليــة اإلســامية ،وباحــث متخصــص فــي شــؤونها.
شــارك فضيلتــه فــي كثيــر مــن المؤتمــرات والنــدوات العلميــة فــي المعامــات الماليــة المعاصــر وأعمــال
المصــارف اإلســامية واالقتصــاد اإلســامي .مؤلفاتــه المنشــورة  25كتابــً ،أهمهــا :معجــم المصطلحــات
الماليــة واإلقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء ،قضايــا فقهيــة معاصــرة فــي المــال واالقتصــاد ،دراســات فــي أصــول
المداينــات ،عقــد الوديعــة ،عقــد القــرض ،عقــد الســلم و عقــد الصلــح.
فضيلــة الشــيخ أ.د .محمــد بــن عبدالــرزاق الطبطبائــي ،عضــو مجلــس أمنــاء أيوفــي ورئيــس
اللجنــة العليــا للعمــل علــى اســتكمال تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي الديــوان األميــري الكويتــي

معقب
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عميــد ســابق لكليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية بجامعــة الكويــت ،وعضــو هيئــة التدريــس فيهــا ،رئيس
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكويتي-الكويــت ،ورئيــس هيئة الفتــوى والرقابة الشــرعية
لبيــت التمويــل الكويتــي -ماليزيــا ،وعضــو الهيئــة الشــرعية لبيت الــزكاة الكويتــي ،والهيئــة العالميــة لقضايا
الــزكاة المعاصــرة ،وعضــو المجلــس العلمــي االستشــاري بجامعــة الكويــت ،وعضــو هيئــة الفتــوى والرقابــة
الشــرعية لعــدد مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة اإلســامية .حاصل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه
مــن المعهــد العالــي للقضــاء بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية بالريــاض عــام 1996م.

مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية

تابع الجلسة الثانية:
فضيلة الشيخ د .يوسف بن حسن خالوي ،عضو مجلس أمناء أيوفي

معقب

صاحــب الفضيلــة هــو عضــو مجلــس األمنــاء فــي أيوفــي ،نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لوقــف إقــرأ لإلنمــاء
والتشــغيل ،نائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة لألوقــاف بالمملكــة ،عضــو مجلــس االدارة المركــز الســعودي
للتحكيــم التجــاري ،رئيــس مجلــس األمنــاء  ،Islamic Heritage trustباالضافــة الــى عضويتــه لعــدد كبيــر مــن
مجالــس األمنــاء ومجالــس اإلدارة حــول العالــم .فضيلتــه محاضــر ســابق فــي أصــول الفقــه جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود اإلســامية  -الريــاض ،ألقــى مئــات المحاضــرات حــول العالــم فــي عــدد مــن الجامعــات
والمراكــز اإلســامية فــي موضوعــات شــرعية مختلفــة خاصــة فــي الفقــه وأصولــه وقواعــده ،لــه عــدد مــن
المؤلفــات حــول الحضــارة اإلســامية واألوقــاف واألعمــال العائليــة.

الجلسة الثالثة:
فضيلة الشيخ أ.د قيس آل مبارك ،عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقًا،
و أستاذ الفقه في جامعة الملك فيصل باإلحساء ،وعضو المجلس الشرعي أليوفي

رئيس الجلسة

فضيلــة الشــيخ عضــو اللجنــة االستشــارية لبرنامــج العنايــة بمواقــع التاريــخ اإلســامي ،وعضــو مؤسســة
األميــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي للقــرآن والســنة والخطابــة ،وعضــو ســابق فــي الجمعيــة اإلســامية
للصحــة ال َّنفس ـيَّة ،وعضــو رابطــة علمــاء الشــريعة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بالبحريــن.
العالميــة ِّ
يعتبــر الشــيخ مــن أكابــر علمــاء وفقهــاء المالكيــة فــي العالــم اإلســامي ،وهــو مــن أســرة علميــة عريقــة
أشــتهرت بالعلــم الشــرعي .كمــا يعــد الشــيخ الدكتــور مــن أبــرز المشــائخ المدرســين للمذهــب فــي مــدارس
المبــارك .شــارك فضيلتــه فــي دورات مجلــس مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي ،كمــا شــارك فــي مؤتمــرات
كثيــرة فــي العالــم فــي مجــال الفقــه و اإلقتصــاد والطــب فــي ضــوء الشــريعة اإلســامية .صــدر لفضيلتــه
مؤلفــات كثيــرة  ،منهــا :أحــكام اإلذن الطبــي فــي الشــريعة اإلســامية ،تحقيــق كتــاب “ النصيحــة الكافيــة“
للشــيخ أحمــد زروق ،خيــار المجلــس فــي الفقــه اإلســامي دراســة مقارنــة ،الرشــوة فــي الفقــه اإلســامي
أركانهــا وطــرق إثباتهــا.
فضيلة الشيخ د .محمد برهان أربونا ،نائب الرئيس التنفيذي ،ورئيس قسم الرقابة الشرعية
للمجموعة بمصرف السالم بمملكة البحرين

متحدث

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي القانــون تخصــص الصيرفــة اإلســامية والتمويــل اإلســامي مــن
الجامعــة الدوليــة اإلســامية بماليزيــا ،ودرجــة الماجســتير فــي القانــون المقــارن .كمــا أنــه حاصــل علــى درجة
البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســامية والدبلــوم العالــي فــي التربيــة مــن الجامعــة اإلســامية بالمدينــة
المنــورة .ويرجــع تاريــخ خبرتــه فــي مجــال الصيرفــة اإلســامية والتمويــل اإلســامي إلــى العــام  . 1997قبــل
التحاقــه بمصــرف الســام-البحرين عمــل الدكتــور أربونــا فــي منصــب رئيــس قســم الرقابــة الشــرعية وعضو
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي مصــرف ســيرة االســتثماري بمملكــة البحريــن .وقــد عمــل قبــل ذلــك
فــي بيــت التمويــل الكويتــي فــي البحريــن بمنصــب كرئيــس لقســم الرقابــة الشــرعية .كمــا عمــل الدكتــور
أربونــا فــي هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية-البحرين (ايوفــي) بصفتــه باحثــا
ومستشــارا شــرعيا .وباإلضافــة إلــي ذلــك ،يقــدم الدكتــور أربونــا محاضــرات فــي مجــال الصيرفــة اإلســامية
والتمويــل اإلســامي ويقــدم الخدمــات االستشــارية لبرامــج التوجيــه والتمهيــن لعــدد مــن المؤسســات
التعليميــة االحترافيــة .الدكتــور أربونــا هــو عضــو فــي اللجنــة التوجيهيــة إلطــار ســوق األمــوال اإلســامي
المنشــأ مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي إلدارة الســيولة فيمــا بيــن المصــارف اإلســامية.
فضيلة الشيخ د .خالد بن محمد السياري ،عضو لجنة المعايير الشرعية أليوفي بالرياض
المؤهالت األكاديمية
 البكالوريوس في الشريعة  -جامعة اإلمام بالرياض. الماجستير في الفقه المقارن -المعهد العالي للقضاء. -الدكتوراه في الفقه المقارن  -المعهد العالي للقضاء.

متحدث

الخبرات العملية
 عضــو هيئــة التدريــس فــي الجامعــة الســعودية اإللكترونيــة ،عضــو لجنــة المعاييــر الشــرعية أليوفــي فــيالريــاض ،مستشــار وخبيــر لــدى عــدد مــن المؤسســات الماليــة اإلســامية ،مشــارك فــي مؤتمــرات ونــدوات
عــن الماليــة اإلســامية ،لــه عــدد مــن األبحــاث واألوراق العلميــة المحكمــة ،شــارك فــي مناقشــة وتحكيــم
الرســائل واألبحــاث فــي الماليــة اإلســامية ،كمــا شــارك فــي تدريــس وتأليــف المقــررات األكاديميــة فــي
الماليــة اإلســامية واالقتصــاد اإلســامي.
مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية
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الجلسة الثالثة:
فضيلة الشيخ د .عبداهلل بن عيسى العايضي ،رئيس قسم الشريعة بجامعة جازان ،جازان.

متحدث

المؤهالت األكاديمية
دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. رئيس قسم الشريعة بجامعة جازان. عضو لجنة المعايير الشرعية أليوفي في الرياض. رئيس وعضو هيئات شرعية لشركات تمويلية. محكم ألبحاث في التمويل واالقتصاد اإلسالمي.فضيلة الشيخ أ.د .عصام العنزي ،عضو المجلس الشرعي أليوفي ،رئيس وعضو لهيئات شرعية
في مؤسسات مالية إسالمية حول العالم
المؤهالت األكاديمية
 حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة األردنية -تخصص الفقه.حاصل على شهادة الماجستير من جامعة الكويت  -كلية الدراسات العليا -برنامج الفقه وأصوله. -حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت  -تخصص الفقه وأصول الفقه.

معقب

الخبرات العملية
عضو هيئة الرقابة الشرعية لدى العديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية داخل وخارج البحرين. مدير وحدة الرقابة الشرعية في شركة دار االستثمار . عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية . عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. عضو في لجنة المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية.عضو استخراج المصطلحات األصولية للموسوعة األصولية في وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية «سابقا». باحث شرعي في الموسوعة الفقهية بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية «سابقا».د .نايف محمد حجاج العجمي ،وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة الكويت سابقًا،
عضو لجنة المعايير الشرعية أليوفي بالكويت

معقب

 حاصــل علــى البكالوريــوس مــن كليــة الشــريعة بجامعــة الكويــت عــام  1996بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــةالشــرف.
 كما حصل على درجة الماجستير من قسم الشريعة بكلية دار العلوم عام  2001بتقدير ممتاز. ثــم حصــل د .العجمــي علــى درجــة الدكتــوراه مــن نفــس القســم عــام  2004بتقديــر مرتبــة الشــرفاألولــى.
 رئيس وعضو عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات مالية إسالمية. مــن أعمالــه العلميــة تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك ،إقــراض أمــوال الــزكاة ،عقــدالســلم وتطبيقاتــه الحديثــة والبيــع اآلجــل.

الجلسة الرابعة:
صاحب الفضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد ،رئيس الهيئة العليا
بمصرف اإلمارت المركزي وكبير مفتين وعضو اللجنة العليا لإلفتاء بدبي ،رئيس لجنة المعايير الشرعية
بدبي

متحدث
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حاصــل علــى دكتــوراه فــي الشــريعة اإلســامية مــن جامعــة أم القــرى .وعضــو فــي عــدة لجــان وهيئــات،
منهــا :هيئــة كبــار العلمــاء بدبــي ،واللجنــة الشــرعية بصنــدوق الــزكاة ،عضــو مجمــع الفقــه الدولــي
اإلســامي العالمــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر اإلســامي ،وغيرهــا.
باإلضافــة إلــى كونــه مقــدم برامــج فتــاوى شــرعية وبرامــج دينيــة واجتماعيــة مباشــرة فــي إذاعــات دبــي،
وفضائياتهــا ،ألكثــر مــن  20ســنة متتاليــة.
حاصــل علــى تكريــم خــاص مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ضمــن برنامــج دبــي
لــأداء الحكومــي المتميــز فئــة الموظــف الحكومــي المتميــز عــام  2015للــدور الفعــال فــي تعزيــز ســماحة
اإلســام والتعريــف بتعاليــم وقيــم الديــن الحنيــف المعتدلــة.
ولــه عــدة مؤلفــات منهــا األســهم والســندات تصــور وأحــكام ،فقــه الوقــف و أهميــة الوقــف الجماعــي
وعالقتــه بمؤسســات النفــع العــام.

مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية

تابع الجلسة الرابعة:
صاحب الفضيلة أ .د .محمد الروكي ،رئيس اللجنة الشرعية التشاركية ببنك المغرب المركزي
وعضو المجلس العلمي األعلى بالمغرب

متحدث

صاحــب الفضيلــة أ.د .محمــد الروكــي هــو المنســق العــام للجنــة الشــرعية للماليــة التشــاركية وعضــو
المجلــس العلمــي األعلــى بالمغــرب .حاصــل علــى دكتــوراه الدولــة فــي الفقــه وأصولــه “نظريــة التقعيــد
الفقهــي وأثرهــا فــي اختــاف الفقهــاء” ،جامعــة محمــد الخامس-الربــاط .كمــا أنــه حاصــل علــى اإلجــازة
العليــا فــي الدراســات اإلســامية ،جامعــة القروييــن .عمــل فضيلتــه فــي عــدة وظائــف منهــا :رئيــس جامعــة
القروييــن وعضــو المجلــس العلمــي األعلــى وعمــل كأســتاذ للفقــه وأصولــه فــي عــدة جامعــات .لديــه
عــدة مؤلفــات منهــا:
 نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء. قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف. -مجموعة دواوين شعرية مخطوطة.

فضيلة الشيخ د .عبد اللطيف محمود آل محمود ،عضو المجلس المركزي للرقابة
الشرعية بمصرف البحرين المركزي ،رئيس وعضو لهيئات شرعية في مؤسسات مالية إسالمية حول
العالم

متحدث

المؤهالت األكاديمية:
دكتــوراه دولــة (الدكتــوراه) بدرجــة مشــرف جــدًا (ممتــاز) مــن الكليــة الزيتونيــة للشــريعة وأصــول الديــنفــي الفقــه والسياســة الشــرعية فــي ديســمبر 1985م.
درجــة التخصــص فــي الفقــه المقــارن (الماجســتير) مــن كليــة الشــريعة والقانــون  -جامعــة األزهــربتقديــر (جيــد جــدًا) عــام 1973م.
درجــة الليســانس فــي الشــريعة اإلســامية مــن كليــة الشــريعة والقانــون  -جامعــة األزهــر بتقديــر ممتــازمــع مرتبــة الشــرف الثانيــة عــام 1971/1970م.
شهادة الدبلوم العام في التربية في كلية التربية  -جامعة عين شمس عام 1975/74م.درس أول حياتــه فــي مــدارس البحريــن حتــى الصــف الثانــي الثانــوي قبــل أن يلتحــق بمعهــد البعــوثاإلســامية التابــع لألزهــر الشــريف عــام 1961/60م ،ومنــه أخذ االبتدائيــة عــام 1963/62م والثانويــة 1967/66م،
وحصــل علــى المرتبــة األولــى علــى الدفعــة.
الخبرة العملية
رئيس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ( أكتوبر 2001م  -سبتمبر 2005م).أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -كلية اآلداب  -جامعة البحرين من 2007م.أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -كلية اآلداب  -جامعة البحرين من .1985محاضــر بقســم اللغــة العربيــة والدراســات اإلســامية  -كليــة اآلداب والعلــوم  -جامعــة البحريــن منــذافتتاحهــا فــي فبرايــر .1979
العضويات:
رئيس وعضو لدى العديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية وبعض المؤسسات االجتماعية.خبير مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  -منظمة المؤتمر اإلسالمي  -جدة  -المملكة العربية السعودية.فضيلــة الشــيخ إبراهيــم أحمــد الشــيخ الضريــر ،أميــن عــام مجمــع الفقــه اإلســامي وعضــو
المجلــس الشــرعي أليوفــي
عضوية المجامع والهيئات العلمية:
عضــو الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصرفــي والمؤسســات الماليــة ،عضــو الهيئــة العليــا للرقابــة
الشــرعية علــى التأميــن ،رئيــس وعضــو بعــدد مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية بالبنــوك الســودانية وشــركات التأميــن.

متحدث

المناصب السابقة:
أســتاذ مســاعد بكليــة الشــريعة جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم اإلســامية ،عميــد باإلنابــة لكليــة التربيــة
بملــكال ،جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم اإلســامية ،وكيــل كليــة الشــريعة ،جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم
اإلســامية ،مســاعد األميــن العــام لمجمــع الفقــه اإلســامي للشــؤون العلميــة ،الســودان.
مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية
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الجلسة الخامسة:
ســعادة األســتاذ عبدالــرزاق محمــد الخريجــي ،نائــب الرئيــس التنفيــذي ،رئيــس المجموعــة
الشــرعية فــي البنــك األهلــي التجــاري ،وعضــو مجلــس أمنــاء أيوفــي
حصــل األســتاذ عبــد الــرزاق محمــد الخريجــي علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة واإلقتصــاد مــن كليــة
مانكليســتر بمينيســوتا عــام . ١٩٨٠
رئيس الجلسة

يملــك خبــرة فــي المصرفيــة اإلســامية ألكثــر مــن  ٣٠عــام  ،عمــل فــي البنــك األهلــي التجــاري عــام ١٩٨٠
كمتــدرب  ،وخــال العــام  ١٩٨٧إلــى العــام  ١٩٩٤عمــل كمديــر اقليمــي للمنطقــة الغربيــة والشــرقية ومــن
ثــم اصبــح نائــب رئيــس قســم المصرفيــة اإلســامية .
وفي عام  ٢٠٠٤اصبح رئيس قسم المصرفية اإلسالمية لمنتجات التجزئة .
فــي عــام  ٢٠٠٦اصبــح رئيــس تطويــر المصرفيــة اإلســامية للمجموعــة  .تتضمــن مهامــه المحافظــة علــى
التوســع فــي قطــاع المصرفيــة اإلســامية للبنــك األهلــي كأحــد البنــوك الرائــدة فــي هــذا المجــال .
األستاذ عبد الرزاق هو أيضًا عضو في العديد من الهيئات واللجان والمؤسسات المحلية.
فضيلــة الشــيخ د .محمــد القــري ،عضــو مجلــس أمنــاء أيوفــي ،رئيــس وعضــو لهيئــات شــرعية
فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.

متحدث

ولــد فــي مكــة المكرمــة ســنة 1949ميالديــة ،د .محمــد القــري أســتاذ االقتصــاد اإلســامي المشــارك فــي
جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة ،المملكــة العربيــة الســعودية ،والمديــر الســابق لمركــز أبحــاث االقتصــاد
اإلســامي ،بالجامعــة لعــدة دورات وال زال ينتســب إليــه .د .محمــد القــري خبيــر فــي المجمــع الفقهــي
اإلســامي الدولــي التابــع (منظمــة المؤتمــر اإلســامي) ،والمجمــع الفقهــي اإلســامي التابــع (رابطــة
العالــم اإلســام) .هــو عضــو فــي المجلــس الشــرعي (هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة
اإلســامية) ،وعضــو فــي هيئــات التحريــر لعــدد مــن المجــات العلميــة واللجــان األكاديميــة فــي مجــال
االقتصــاد اإلســامي والتمويــل اإلســامي والفقــه مــن بينهــا مجلــة مجمــع الفقــه (التابعــة لرابطــة العالــم
اإلســامي) .كمــا أن د .القــري عضــو فــي عــدد مــن الهيئــات الشــرعية فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة
اإلســامية وشــركات التكافــل والتأميــن التعاونــي ،فــي الســعودية والخليــج وأوروبــا وأمريــكا.
حصــل د .محمــد علــي القــري علــى أعلــى الجوائــز فــي المصرفيــة اإلســامية منهــا :جائــزة البنــك اإلســامي
للتنميــة فــي مجــال البنــوك والماليــة اإلســامية لعــام 1424هـــ (2004م) ،جائــزة كليــف التمويــل اإلســامي
للمســاهمة المتميــزة فــي التمويــل اإلســامي ،جائــزة يورومونــي للمســاهمة المتميــزة فــي قطــاع التمويل
اإلســامي.
فضيلة الشيخ د .أسيد محمد أديب كيالني ،الرئيس العالمي لمجموعة الشريعة بمصرف
أبوظبي اإلسالمي وعضو المجلس الشرعي أليوفي

متحدث

الدكتــور أســيد الكيالنــي ،يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه المقــارن ،ودبلــوم الدراســات العليــا فــي
الشــريعة اإلســامية ،ودرجــة الليســانس فــي َّ
َّ
(تخصــص مــزدوج) .عمــل باحثــً فــي كليــة
الشــريعة والقانــون
ُّ
َّ
الشــريعة والقانــون بجامعــة اإلمــارات ،ولديــه خبــرة فــي العمــل الشــرعي فــي المصرفيــة اإلســامية لمــا
يقــارب ( )19عامــً.
َّ
وهــو اآلن الرئيــس العالمــي للقطــاع الشــرعي بمجموعــة مصــرف أبوظبــي اإلســامي .لديــه خبــرة واســعة
المجمعــة واألدوات والمحافــظ االســتثمارية
فــي تطويــر المنتجــات ،وهيكلــة التمويــات والتمويــات
َّ
الشــرعي ،والتدريــب َّ
والصكــوك ،والرقابــة وال َّتدقيــق َّ
الشــرعي ،فــي المصرفيــة اإلســامية .باإلضافــة إلــى
ُّ
الشــرعية فــي التأميــن ال َّتكافلــي .وهــو عضــو المجلــس َّ
خبرتــه َّ
الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية (أيوفــي) بالبحريــن ،وعضــو الهيئــة العليــا َّ
الشــرعية بدولــة اإلمــارات ،وعضــو
المجلــس االستشــاري للمركــز العالمــي لالقتصــاد اإلســامي ( )ICIEبدبــي ،وخبيــر بمجمــع الفقــه اإلســامي
الدولــي التابــع لمنظمــة التعــاون اإلســامي ،وعضــو الهيئــة َّ
للمؤسســة اإلســامية الدوليــة إلدارة
الشــرعية
َّ
الســيولة ( )IILMبماليزيــا ،وعضــو الهيئــة َّ
َّ
الشــرعية لبنــك البوســنة الدولــي ،وهــو العضــو التنفيــذي للجنــة
َّ
الرقابــة َّ
الشــرعية لشــركة أبوظبــي الوطنيــة للتكافــل ،وعضــو لجنــة المعاييــر الشــرعية التابعــة للمجلــس
َّ
الشــرعي أليوفــي.
لــه عــدد مــن األبحــاث الفقهيــة فــي موضوعــات المصرفيــة اإلســامية والتأميــن ال َّتكافلــي ،ولــه مشــاركات
فــي العديــد مــن المؤتمــرات وال َّنــدوات المحليــة والدوليــة وال ســيما مــا ي َّتصــل منهــا بالعمــل المصرفــي
اإلســامي والتأميــن التكافلــي.
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تابع الجلسة الخامسة:
فضيلــة الشــيخ أ .د .حســين حامــد حســان ،عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو
لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
حصــل الدكتــور حســين علــى شــهادة الدكتــوراه مــن كليــة الشــريعة بجامعــة األزهــر فــي القاهــرة ،مصــر،
فــي عــام  1965وشــهادة الدكتــوراه الفخريــة فــي القانــون المدنــي مــن جامعــة دورهــام بالمملكــة
المتحــدة فــي عــام  .2013وهــو يحمــل أيضــً شــهادتين فــي القانــون مــن المعهــد الدولــي للقانــون المقــارن
فــي جامعــة نيويــورك وشــهادتين أخريتيــن فــي القانــون واالقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة.
معقب

عمــل الدكتــور حســين بروفيســورًا مســاعدًا وبروفيســورًا مشــاركًا وبروفيســورًا فــي الشــريعة فــي كليــة
القانــون واالقتصــاد لجامعــة القاهــرة مــن عــام  1960حتــى اآلن.
وخــال مــدة خدمتــه فــي جامعــة القاهــرة ،تــم انتدابــه للعديــد مــن المهــام االستشــارية لبعــض
المؤسســات التعليميــة ورؤســاء الــدول فــي مختلــف أنحــاء العالميــن العربــي واإلســامي ،بمــا فــي ذلــك
المملكــة العربيــة الســعودية وباكســتان وقرغيســيان وكازاخســتان.
وفــي الوقــت الحاضــر ،يتــرأس الدكتــور حســين أو يشــترك فــي عضويــة بعــض المجالــس الشــرعية للعديــد
مــن المؤسســات الماليــة اإلســامية ،بمــا فــي ذلــك البنــك اإلســامي للتنميــة وبنــك دبــي اإلســامي ش م
ع وشــركة دبــي للتأميــن وإعــادة التأميــن اإلســامي (أمــان) وأمــاك ومركــز الســيولة اإلســامية وهيئــة
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية فــي البحريــن.
وقــام أيضــً بتأليــف أكثــر مــن  21كتابــً فــي مجــال القانــون اإلســامي والتمويــل اإلســامي واالقتصــاد
اإلســامي والدراســات والفــن االجتماعــي باإلضافــة إلــى أكثــر مــن  400مقــال بحثــي فــي هــذه المواضيــع.
فضيلــة الشــيخ د .عبدالســتار أبــو غــدة ،نائــب رئيــس المجلــس الشــرعي أليوفــي ،رئيــس وعضــو
لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم.
وهــو خبيــر ومقــرر الموســــوعة الفقهيــة بــوزارة األوقــاف الكويتيــة ســابقًا ،ومدرس مقــررات جامعيــة بكلية
الشــريعة وكليــة الحقــوق فــي الكويــت ســابقًا ،وأســتاذ زائــر بمركــز صالــح كامــل للدراســات االقتصاديــة
اإلســامية بجامعــة األزهــر.

معقب

كمــا أن صاحــب الفضيلــة عضــو مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي بجــدة ،وعضــو الهيئــة الشــرعية العالميــة
للــزكاة ،وعضــو مجلــس المعاييــر المحاســبية ،ورئيــس ونائــب رئيــس وعضــو فــي مجموعــة مــن مجالــس
وهيئــات شــرعية لمؤسســات ماليــة كثيــرة حــول العالــم  .مؤلــف ومحقــق للعديــد مــن الكتــب العلميــة،
ومــدرب ومعــد لحقائــب تدريبيــة للعديــد مــن الــدورات المتخصصــة بالمصرفيــة اإلســامية.

الجلسة السادسة:
فضيلة الشيخ د .فريد هادي ،رئيس قسم الصيرفة اإلسالمية بجامعة البحرين
يعمــل الدكتــور فريــد هــادي كأســتاذ مســاعد فــي قســم الدراســات العربيــة واإلســامية فــي كليــة
الفنــون فــي جامعــة البحريــن ،حيــث يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي منهجيــة الجهالــة البــن حــزم مــن
جامعــة أدنبــره.
كما ويحمـل شـهادة الدكتـوراه في منهجـية البخـاري من جامعة محمـد الخامـس في المغرب.
رئيس الجلسة

يشغل الدكتور هادي منصب عضو المجلس االستشاري في العديد من البنوك اإلسالمية الرائدة.

سعادة د .موسى آدم عيسى ،خبير دولي مستقل في المصرفية اإلسالمية

متحدث

حصــل د .موســى علــى الدكتــوراه والماجســتير فــي االقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة أم القــري بمكــة
المكرمــة ،عمــل مستشــارا بالمركــز الوطنــي لالستشــارات اإلداريــة ،رئيــس دائــرة االستشــارات الشــرعية
والحوكمــة بالبنــك األهلــي التجــاري بالســعودية  ،2016 - 1999أســهم فــي مســيرة تحــول البنــك األهلــي
للصيرفــة اإلســامية منــذ بدايتهــا .كمــا أســهم فــي ابتــكار وتطويــر عــدد مــن المنتجــات المصرفيــة
اإلســامية .وأســهم فــي تأســيس نــدوة مســتقبل العمــل المصرفــي اإلســامي فــي البنــك األهلــي التجاري
واالشــراف علــى ادارتهــا لعــدد مــن الســنوات ،خبيــر متعــاون مــع البنــك اإلســامي للتنميــة وهيئة المحاســبة
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية ،لــه اكثــر مــن  50بحــث
وكتــاب فــي االقتصــاد اإلســامي والمصرفيــة اإلســامية.
مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية
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تابع الجلسة السادسة:
فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن الداود ،مدير تطوير المنتجات بقطاع الشركات بمصرف اإلنماء

متحدث

 عمل سابقًا كبيرًا للمستشارين الشرعيين بأمانة الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء. يعمل حاليا مديرًا لتطوير المنتجات بقطاع الشركات بالمصرف حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الفقــه مــن كليــة الشــريعة بالريــاض ،وكان عنــوان الرســالة :تكلفــةالقــرض دراســة فقهيــة تطبيقيــة ،وهــي مطبوعــة ضمــن إصــدارات بنــك البــاد.
 باحث دكتوراه في الفقه بكلية الشريعة بالرياض.فضيلــة الشــيخ د .العياشــي الصــادق فــداد ،مستشــار شــرعي بالبنــك اإلســامي للتنميــة،
وعضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ســابقًا
الوظيفــة الحاليــة :كبيــر الباحثيــن  -خبيــر فــي المصرفيــة اإلســامية ،شــعبة خدمــات االستشــارات ،مديــر
شــعبة خدمــات االستشــارات ســابقا  -المعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك اإلســامي للتنميــة
 -جــدة.

معقب

عضويــة اللجــان والهيئــات الشــرعية :عضــو المجلــس الشــرعي أليوفــي ســابقًا ،عضــو لجنــة اعتمــاد المــواد
التدريبيــة والمدربيــن بالمجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية ( - )CIBAFIالبحريــن ،خبيــر
بمجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر بجــدة ،عضــو اللجنــة الشــرعية لمصــرف الســام -
الجزائــر ،عضــو اللجنــة الشــرعية لصنــدوق ثمــار  -تونــس.
نشــر عــدة كتــب وأبحــاث ومقــاالت فــي االقتصــاد اإلســامي والمعامــات الماليــة المعاصــرة  ،كمــا نشــر أبحاثــً
متخصصــة فــي الــزكاة واألوقــاف.

الجلسة السابعة:
فضيلة الشيخ عصام إسحاق ،نائب رئيس مجلس الحوكمة واألخالقيات بأيوفي

رئيس الجلسة

تخرج الشيخ عصام إسحاق من جامعة ماكجيل ،مونتريال ،كندا في عام .1983
يشــغل الشــيخ عصــام إســحاق منصــب عضــو فــي هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي العديــد مــن المؤسســات
الماليــة ،وتشــمل بنــك البركــة اإلســامي ،وبنــك الهــال (أبوظبــي) ،وبنــك الميــزان اإلســامي  ،وشــركة الهــال
للتكافــل ،وبيــت التمويــل اإلســامي (أبوظبــي) وهيئــة النقــد فــي جــزر المالديــف.
كمــا يشــغل الشــيخ عصــام إســحاق منصــب عضــو مجلــس المحاســبة والمراجعــة فــي هيئــة المحاســبة
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية (أيوفــي).
كذلك ،فهو عضو في المجلس الشرعي للسوق المالية اإلسالمية الدولية (.)IIFM
كمــا شــغل الشــيخ عصــام إســحاق منصــب رئيــس هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك ســيرة االســتثماري
اإلســامي ،وبنــك دار االســتثماري ،وبنــك األســرة وبنــك ايكواســاميك.
سعادة د .سعيد بوهراوة ،مدير قسم البحوث لألكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا)
ماليزيا ،وعضو لجنة المعايير الشرعية أليوفي بماليزيا

متحدث
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كبيــر الباحثيــن رئيــس قســم البحــث باألكاديميــة العالميــة للبحــوث الشــرعية فــي الماليــة اإلســامية
بماليزيــا (إســرا) ،ورئيــس تحريــر مجلتهــا المحكمــة «مجلــة إســرا الدوليــة للماليــة اإلســامية» .ورئيــس الهيئــة
الشــرعية لمصــرف أفيــن اإلســامي  ،Affin Islamic Bankوعضــو الهيئــة الشــرعية لمجموعــة شــركة إعــادة
التكافــل  ،Takaful Ikhlas and MNRB Retakafulوعضــو الهيئــة الشــرعية العليــا للبنــك المركــزي العمانــي،
ومستشــار شــرعي معتمــد لــدى مؤسســة ســوق األوراق الماليــة الماليزيــة ،وخبيــر بمجمــع الفقه اإلســامي
الدولــي ،وعضــو لجنــة المعاييــر الشــرعية أليوفــي بماليــزي.
لــه أربعــة كتــب ،وســتة فصــول فــي كتــب فــي الماليــة اإلســامية والتحكيــم ،ومجموعــة مــن البحــوث
المنشــورة فــي مجــات دوليــة محكمــة.
شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة وعمــل مستشــارا فــي مجموعــة مــن المشــاريع المحليــة
والدوليــة ،وشــارك فــي العديــد مــن الــدورات التدريبــة فــي الماليــة اإلســامية فــي ماليزيــا وخارجهــا.
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تابع الجلسة السابعة:
فضيلــة الشــيخ د .عبدالبــاري مشــعل ،عضــو مجلــس الحوكمــة واألخالقيــات بأيوفــي ،ورئيــس
وعضــو لهيئــات شــرعية فــي مؤسســات ماليــة إســامية حــول العالــم

متحدث

رئيــس شــركة «رقابــة للتدقيــق الشــرعي واالستشــارات الماليــة اإلســامية» الحائــزة علــى جائــزة «أفضــل
شــركة تدقيــق شــرعي للعــام  »2016ضمــن جوائــز التمويــل اإلســامي العالميــة.
ً
خبرته المهنية والعلمية في المالية اإلسالمية تجاوزت العشرين عامًا وقدم فيها أكثر من  50بحثا.
حاصــل علــى الدكتــوراه فــي االقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة اإلمــام فــي الســعودية ،وتــم تكريمــه باختيــار
النقــاد لجائــزة عالــم الشــريعة الواعــد للعــام  2016ضمــن جوائــز الخدمــات المصرفيــة اإلســامية لألفــراد.
عضــو مجلــس الحوكمــة واألخالقيــات فــي أيوفــي ،وشــغل ســابقًا عضويــة اللجــان الشــرعية فــي مجلســها
الشرعي.
خبيــر لــدى مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي فــي جــدة ،وخبيــر حوكمة المؤسســات لــدى مركز المشــروعات
الدوليــة الخاصــة التابــع لغرفــة التجــارة األمريكيــة ،ولــدى مؤسســة التمويــل الدولــي ضمــن مجموعــة البنــك
الدولي.
فضيلة الشيخ د .عزنان حسن ،رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة األوراق المالية
الماليزية ،وعضو المجلس الشرعي أليوفي

معقب

أســتاذ مشــارك فــي الشــريعة االســامية في معهــد الصيرفــة والتمويــل االســامي ( )IIBFوالجامعة االســامية
العالميــة  -ماليزيــا ،والرئيــس الســابق لقســم الشــريعة االســامية فــي كليــة احمــد ابراهيــم للقانــون .يشــغل
حاليــا منصــب رئيــس منظمــة المستشــاريين الشــرعيين فــي الماليــة االســامية ( ،)ASASونائــب رئيــس مجلــس
الشــورى االستشــاري فــي هيئــة االوراق الماليــة وهــو أيضــً عضــو فــي المجلــس الشــرعي أليوفــي ،وشــغل
منصــب رئيــس مجلــس الشــورى االستشــاري فــي آ ســي آر العــادة التكافــل ،الشــرق االوســط وافريقيــا  -البحريــن
و ســي ماليزيــا حيــث كان لــه دور فعــال فــي وضــع نمــوذج آ ســي آر العــادة التكافــل مــن وجهــة نظــر اســامية.
سعادة األستاذ سراج ياسيني ،المدير التنفيذي ،رئيس قسم الصيرفة اإلسالمية ببنك طوكيو
ميتسوبيشي

معقب

يمتلــك خبــرة تمتــد ألكثــر مــن  13عامــا فــي الماليــة االســامية فــي مجــال االستشــارات الشــرعية ،وهيكلــة
الصفقــات اإلســامية ،وتطويــر المنتجــات اإلســامية للمؤسســات الماليــة اإلســامية.
تلقــى تعليمــه الشــرعي مــن جامعــة األزهــر (مصــر) ،وحصــل علــى مؤهــات فــي الدراســات الماليــة والمصرفية
القانونيــة مــن جامعــة بوســطن (الواليــات المتحــدة األمريكية).
تشــمل خبرتــه تطويــر منتجــات ومعامــات الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ،والخدمــات المصرفيــة التجاريــة،
وإدارة الثــروات والتكافــل والخدمــات المصرفيــة للمؤسســات (الخزائــن ،أســواق رأس المــال (الصكــوك)،
القــروض المجمعــة ،تمويــل المشــاريع ،هيكلــة المنتجــات).
قــدم الســيد ســراج الخدمــات االستشــارية لعــدد مــن المؤسســات الماليــة االســامية والحكوميــة فــي الشــرق
االوســط وأروربــا واألمريكتيــن وآســيا وهــو يتحــدث اإلنجليزيــة والعربيــة والفارســية والبشــتو واألرديــة.

مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية

15

للتواصل معنا
مكتــب  ، ١٠٠١الطابــق  ، 10بــرج النخيــل ،مبنــى  ، ١٠٧٤طريــق  ، ٣٦٢٢منطقــة الســيف  - ٤٣٦مملكــة البحريــن
هـــــاتف+٩٧٣ ١٧ ٢٤٤ ٤٩٦ :
فاكـــس+٩٧٣ ١٧ ٢٥٠ ١٩٤ :
بريــد إلكترونــيinfo@aaoifi.com :

www.aaoifi.com
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