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 املؤمتر عمل برانمج
 ]االسم األول هو الباحث والثاين هو املعقب[

 

 : يوم اخلميس 5151أكتوبر  51
 املؤمتر كلمات افتتاح ( 11.30 - 09.30 )

( 11.30 - 12.30 ) 
 :خري الدين قاره مان أ. د. اجللسة االفتتاحية مع حماضرة

 التجارة والراب يف اإلسالم 

 املعامالت التجارية املعاصرةاجللسة األوىل:  ( 19.00 - 14.00 )

 ة: أ. د. علي ابرداك أوغلوسرئيس اجلل
 شبكة التسوق )التسويق بعمولة هرمية( د. عبد الرمحن صاواش د. سلطان اهلامشي

 اتفاقيات الصناعة والشراكة دوماند. سوانر  أ. د. بشري كوزي ابنلي
 أوجه املعامالت )تقنيات( اجلديدة لالستئجار أ. د. حممد مصطفى الزحيلي د. منصور القضاة

 املشكالت املعاصرة لقضااي امللكية والتأجري املنتهي ابلتمليك أ. د. علي حمي الدين القره داغي أ. د. كمال احلطاب

 (outsourcingأحكام االستعانة مبصادر خارجية ) محدي أوكورأ. د. كاشف  أ. د. صفوة كوسة

 :مقررو اجللسة د. مصطفى داداش د. صاواش كوجةابش
 

 اجلمعة يوم:  5151 أكتوبر 51
 الزكاةاجللسة الثانية:  ( 12.30 - 09.00 )

 رشيد كوجوكة: أ. د. سرئيس اجلل
 السلع التجاريةزكاة  د. أمر هللا دوملو أ. د. رائف ابرلق قااي

 الزكاة والضريبةعالقة  أ. د. رمحي ايران أ. د. يونس وهيب ايووز
 عالقة الزكاة ابلديون الواجبة واملستحقة د. عبد الستار أبو غدة د. مزمل صديقي

 املعامالت املعاصرة للزكاة يف الدول اإلسالمية أ. د. رجب جيجي أ. د. جنَدْت َشنُصويْ 
 مقررو اجللسة إمساعيل بِيلِكِليد.  طاهر طورال
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 الفائدة البنكيةاجلسلة الثالية:  ( 19.00 - 14.00 )
 صاحل طوغة: أ. د. سرئيس اجلل

 قضااي بطاقة االئتمان أ. د. محدي دون دوران د. حيىي عبد الرمحن

اإلسالمية وتعامالت الذهب اآلجلة أو حساب الذهب يف البنوك  الشيخ عبد هللا سليمان املنيع أ. د. حممد نَعيم ايسني
 ابلتقسيط

 طرق متويل العقارات والسيارات املعاصرة د. سليمان قااي د. حسني قااي بينار
 جدولة الديون ي ابقانأ. د. بالل آ أ. د. حاجي حممد كواني

 مقررو اجللسة د. مراد مِشَْشك د. رمحي تلكنار أوغلو
 

 )جلسات متوازية( : يوم السبت 5151أكتوبر  51

( 09.00 - 12.30 ) - Salon 1  اجلسلة الرابعة: التأمني 
 صربي أورمانة: أ. د. سرئيس اجلل

 أتمني الدائنني أ. د. حسن حاجاق أ. د. خالد جاليش
 احلوادث دد والتأمني التأمني الزراعيالتقاعد االختيارايلتأمني على احلياة د. إبراهيم ابجاجي أ. د. فاروق َبَشر

 أمناط التأمني البديلة أ. د. أورخان جكر أ. د. فْرَخت كوجة

 مقررو اجللسة د. عبد هللا طرابزون د. جنم الدين كواني

( 09.00 - 12.30 ) - Salon 2  :(البورصة) املالية األوراق سوقاجلسلة اخلامسة 
 يوسف ضياء قاواكجية: أ. د. سرئيس اجلل

 مسائل بيع األسهم وشرائها يف البورصة عبد العظيم أبو زيدد.  أ. د. حممود اخلالدي

 الصكوك أ. د. ثروت ابيِيْنِدير د. منور إقبال

 بورصة املعادن والتورق د. سعيد بوهراوة د. عبد الباري مشعل

 العقود اآلجلة للعمالت األجنبية والسل د. عبد هللا دورموش أ. د. جنكيز قالَّكْ 
 مقررو اجللسة حممد أوزكاند.  د. علي ُقوَماش

 اجللسة اخلتامية: إعالن القرارات والتوصيات ( 15.00 )
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 حد: يوم األ 5151أكتوبر  85
 جولة سياحية يف املدينة

 

 

 هدف املؤمتر
اليت يصعب حلها  املسائل فيها سائل عاملنا العملي تعقداً وتكاثرتمو  مشاكل ازدادت فيها قد فإن يف السنوات األلفية كما يعرف،

ر الفقه  ض مهم من خالل أطت تعة حلول املسائل اليت معرف دائمًا إىل إسالمية. وأهل التجارة والصناعة يتشوقون وجهة نظرمن 
 .الإىل آراء أهل العلم يف هذا اجمل دائماً  وحيتاجون ،اإلسالمي

 
وألقى يف هذا املؤمتر العشرات  ،مبدينة قونية 5991ق التجارية اإلسالمية يف سنة املؤمتر العاملي يف املسائل املعاصرة للحقو قد مت عقد و 
يف  ستجدتاخمتلفة حماضرات تعلقت ابملسائل واملشاكل اليت بلدان  من أخر أساتذة األتراك ومن األساتذة  منن العلماء والباحثنيم

اوين املسائل عض عنبنقاش والتحليل وإبداء احللول حول واحللول. وقد فتح ال التقارير فيها وقدموا أيضاً بنقاشهاذلك الزمان، وقاموا 
 كما يلي:  واليت كانتزاوية الفقه اإلسالمي  هياليت 

 الشركة وإدارهتا -
 والبورصةالتمويل  -
 الزكاة -
 الراب -
 التأمني -

يف  تتعرضل اليت املسائ توسعت الزمنية ويف خالل هذه الفتةاآلن وقد قارب على العشرين سنة اتريخ عقد املؤمتر األول وإىل  ومن
 التمويلية واستخداماهتا. صللحاتاملعلى رأسها و وجهة نظر شرعية تنتظر جواابً من  اليتو  عليها احلياة التجارية اليومية وكثرت األسئلة

 
 ويهدف املؤمتر إىل: 

 قتاحات املشخصة حلل املسائل اإلسالمية املعاصرة يف جمال التجارة والتمويل.تقدمي اال .5
 عقد ارتباط بني املعارف النظرية والتلبيقات العملية. .5

مؤمتران و عربية واإلجنليزية.يتم إعالن النتائج ابللغات الثالث التكية والساحملاضرات ابللغتني العربية والتكية، و ويف املؤمتر سيتم تقدمي 
 والرابعة ستكون سنة 5159الدورة الثالثة له سنة الذي سيتم أجراؤه مرة أخرى بعد تسع عشرة سنة سيكون دوراًي وذلك بعقد 

 .، عاصمة التسامحقونية مدينة ر سيعقد يفأن هذا املؤمت واألهم يف األمر .إن شاء هللا 5152

http://www.islamticarethukuku.org/


 
 
 

 

 "فقه التجارة اإلسالمية ومشاكلها الحديثة"في مؤتمر الدولي الثاني ال
 www.islamticarethukuku.org  قونيا )تركيا( 5151أكتوبر  85 -51

 

4 
  

 

 

 

 

 

 اللجنة المنظمة

 االسم الوظيفة

 أ. د. محمد باي ييغيت أمين عام المؤتمر

 د. رمضان آلتين طاش أ. عضو اللجنة العلمية

 أ. د. أحمد يامان عضو اللجنة العلمية

 لقمان قويونجو أوغلو عضو اللجنة المنظمة

 علي دََرُسوي   عضو اللجنة المنظمة

 حسين جيفتجي عضو اللجنة المنظمة

 أحمد َجليق   عضو اللجنة المنظمة

 د. نجم الدين كوناي التواصلو سكرتاريةال

 

 :استفسارات

 د. نجم الدين كوناي

email: islamticarethukuku@gmail.com 

Mobile: 0 554 580 68 64 

Fax: 0 332 323 82 54 

 

 المؤسسات المنظمة للمؤتمر

 غرفة تجارة قونية 

 وجامعة نجم الدين أربكان 

 جامعة كاراتاي
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