برنامج ندوة البركة الـ  40لالقتصاد االسالمي
السبت واالحد  17 – 16رمضان  1441هـ )حسب تقويم ام القرى)
الموافق  10 – 09مايو  2020م
وضع الجوائح والقوة القاهرة
(حسب توقيت المملكة العربية السعودية)
اليوم االول :السبت  16رمضان 1441هـ (بتوقيت ام القرى) الموافق  09مايو 2020م
جلسة االفتتاح
12.05 – 12.00

القران الكريم (القارئ ابو بكر الحبشي)

12.15 – 12.05

كلمة رئيس مجلس امناء وقف اقرأ لالنماء والتشغيل (الشيخ صالح عبدالله كامل).

12.25 – 12.15

كلمة فخامة نائب رئيس جمهورية اندونيسيا السيد  /معروف امين .

12.35 – 12.25

كلمة فضيلة شيخ االزهر يلقيها نيابة عنه فضيلة الشيخ الدكتور  /نظير محمد عياد (امين عام مجمع البحوث االسالمية)

12.45 – 12.35

تكريم اعضاء مجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية (السابق)

12.55 – 12.45

محاضرة تمهيدية لفضيلة الشيخ الدكتور مسلم الدوسري .

الجلسة االولى  :عقود المقاوالت والتوريدات ورسوم الخدمات مثل الماء والكهرباء واالتصاالت.
رئيس الجلسة (فضيلة الشيخ الدكتور  /نظير محمد عياد (امين عام مجمع البحوث االسالمية)
13.05 – 12.55

ورقة معالي الدكتور  /عبدالسالم العبادي (االمين العام – مجمع الفقه االسالمي الدولي) عقود المقاوالت والتوريدات .

13.15 – 13.05

ورقة الدكتور سامي السويلم (السعودية) عقود المقاوالت والتوريدات.

13.25 – 13.15

تعقيب معالي الشيخ الدكتور  /صالح بن حميد (المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء).

13.35 – 13.25

ورقة الدكتور  /عبدالله العمراني حول (رسوم الخدمات مثل الماء والكهرباء واالتصاالت) .

13.45 – 13.35

ورقة الدكتور  /علي ابو العز (البنك االسالمي االردني) رسوم الخدمات مثل الماء والكهرباء واالتصاالت.

13.55 – 13.45

تعقيب الدكتور  /علي السرطاوي (فلسطين) .

14.25 – 13.55

مناقشات عامة

14.35 – 14.25

استراحة.

الجلسة الثانية :االلتزامات االجلة في عقود المؤسسات المالية والتمويلية وما نتج عنها من تعثر في سداد الديون وتعثر اطفاء الصكوك.
رئيس الجلسة (معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ،المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء)
14.45 – 14.35

ورقة الدكتور  /الياس دردور (تونس) حول االلتزامات االجلة في عقود المؤسسات المالية.

14.55 – 14.45

تعقيب الدكتور  /محمد أنس الزرقا (سوريا).

15.05 – 14.55

ورقة الدكتور خالدالسياري (السعودية) حول التعثر في اطفاء الصكوك.

15.15 – 15.05

ورقة الدكتور اسيد الكيالني (بنك ابو ظبي االسالمي) حول التعثر في اطفاء الصكوك.

15.25 – 15.15

تعقيب الدكتور ابراهيم الضرير (السودان).

15.35 – 15.25

تعقيب الدكتور /عزالدين خوجة (تونس)

16.00 – 15.35

مناقشات عامة.

اليوم الثاني :االحد  17رمضان 1441هـ (بتوقيت ام القرى) الموافق  10مايو 2020م
الجلسة الثالثة :السوابق القضائية في وضع الجوائح والقوة القاهرة.
رئيس الجلسة (معالي الشيخ  /عبدالله بن محمد الخنين  ،عضو هيئة كبار العلماء).
12.10 – 12.00

ورقة ( Dato’ Andri Aidham Badriماليزيا) حول السوابق القضائية في وضع الجوائح والقوة القاهرة.

12.20 – 12.10

ورقة فضيلة الشيخ  /محمد عبدالله الغامدي (القاضي بالمحكمة التجارية ،السعودية)

12.30 – 12.20

تعقيب فضيلة الشيخ  /يوسف حسن خالوي (عضو الهيئة الشرعية الموحدة ،مجموعة البركة المصرفية)

12.50 – 12.30

مناقشات عامة .

الجلسة الرابعة :تعجيل وتقديم الزكاة واالستفادة من االموال المجنبة (حساب الخيرات).
رئيس الجلسة ( معالي الشيخ الدكتور  /فهد بن سعد الماجد ،االمين العام – هيئة كبار العلماء ،المملكة العربية السعودية)
13.00 – 12.50

ورقة فضيلة الدكتور الياس دردور (تونس) حول تعجيل وتقديم الزكاة.

13.10 – 13.00

ورقة فضيلة الشيخ مأمون القاسمي (الجزائر) حول تعجيل وتقديم الزكاة..

13.20 – 13.10

تعقيب معالي الشيخ  /عبدالله بن سليمان المنيع (المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء).

13.30 – 13.20

ورقة فضيلة الدكتور  /العياشي فداد حول (االستفادة من االموال المجنبة (حساب الخيرات).

13.40 – 13.30

ورقة فضيلة الدكتور  /حمزة بن حسين الفعر ،حول االستفادة من االموال المجنبة (حساب الخيرات)

13.50 – 13.40

تعقيب معالي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه ( رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي )

14.10 – 13.50

مناقشات عامة .

14.20 – 14.10

استراحة

الجلسة الخامسة :عقود االجارة وعقود العمل وحجوزات الفنادق والطيران وخدمات النقل والشحن .
رئيس الجلسة (معالي االستاذ الدكتور  /عبدالسالم العبادي ،امين عام مجمع الفقه االسالمي الدولي)
14.30 – 14.20

ورقة فضيلة الدكتور  /محمد البلتاجي حول عقود االجارة .

14.40 – 14.30

ورقة فضيلة الدكتور  /محمود السرطاوي حول عقود االجارة.

14.50 – 14.40

تعقيب سعادة الدكتور  /أحمد محي الدين احمد (وقف إقرأ لالنماء والتشغيل)

15.00 – 14.50

تعقيب سعادة الدكتور  /محمد اكرم الل دين (األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية االسالمية ،ماليزيا)

15.10 – 15.00

ورقة فضيلة الدكتور نور الدين الخادمي (تونس) حول عقود العمل.

15.20 – 15.10

ورقة فضيلة الدكتور  /عبداللطيف آل محمود (البحرين) حول عقود العمل.

15.30 – 15.20

تعقيب فضيلة الدكتور  /محمد الروقي (المغرب).

15.40 – 15.30

ورقة فضيلة الدكتور  /منصور الغامدي حول حجوزات الفنادق والطيران وخدمات النقل والشحن

15.50 – 15.40

ورقة معالي الدكتور  /أحمد عبدالعزيز الحداد (االمارات ) حول حجوزات الفنادق الطيران وخدمات النقل والشحن.

16.00 – 15.50

تعقيب معالي االستاذ الدكتور  /قطب سانو ( وزير الشئون الرئاسية برئاسة الجمهورية ،غينيا).

16.20 – 16.00

مناقشات عامة.

16.40 – 16.20

تالوة البيان الختامي وتوصيات الندوة .

