التعريف بأعضاء اللجنة الشرعية
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله وبعد:
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فضيلة أ.د عبد اهلل بن محمد العمراني – .رئيس الهيئة -

(برفسور الفقه املقارن جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية).
مختصر السيرة الذاتية:
 المؤهالت العلمية:
 الدكتوراه يف علم الفقه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وعنوان الرسالة:
" العقود املالية املركبة دراسة تأصيلية تطبيقية".
 املاجستري يف علم الفقه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وعنوان الرسالة:
" املنفعة يف القرض دراسة تأصيلية تطبيقية ".
 بكالوريوس يف الشريعة ،من كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود.








 الخبرات:
عضو اهليئة الشرعية لشركات التمويل اآلتية:
 الوطنية للتمويل. كوارا للتمويل. املراحبة املرنة للتمويل. توكيالت للتمويل. اجلاسرية للتمويل.مستشار لعدد من اجلهات الوقفية.
استاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لألوقاف.
استاذ مشارك يف كلية الشريعة يف جامعة اإلمام.
نائب أمني اهليئة العاملية لالقتصاد والتمويل.
مستشار شرعي يف مصرف الراجحي سابقاً.
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فضيلة الشيخ د .فهد بن عبد الرحمن العيبان – .نائباً للرئيس-

(املختص يف التأصيل العلمي والعقود املالية والدراسات اإلسالمية  -جامعة امللك سعود .)-
مختصر السيرة الذاتية:

 المؤهالت العلمية:
 الدكتوراه يف علم الفقه وأصول الفقه من جامعة امللك سعود وعنوان الرسالة:
" الفروق الفقهية يف أبواب العبادات والبيوع " مجعاً ودراسة.
 املاجستري يف علم الفقه وأصول الفقه يف املعامالت املالية من جامعة امللك سعود وعنوان الرسالة:
" املستثنيات باجتهاد الفقهاء يف أبواب اإلجارة واملساقاة واملزارعة دراسة فقهية مقارنة "
 بكالوريوس يف الشريعة ،من كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
 الخبرات:
 حماضر يف جامعة امللك سعود يف قسم الدراسات اإلسالمية.
 التدريس ألكثر من  25عاماً يف الفقه التقليدي والعلوم الشرعية موثقة ومنشورة عرب القناة الرمسية يف
اليوتيوب واملوقع اإللكرتوين.
 عضو اهليئة الشرعية لشركات التمويل اآلتية:
 الوطنية للتمويل. كوارا للتمويل. املراحبة املرنة للتمويل. توكيالت للتمويل. -اجلاسرية للتمويل.
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فضيلة الشيخ د .عبد اهلل بن محمد الدخيل – .عضواً -

(القاضي سابقاً ،واحملكم الدويل ،واحملامي لعدد من املصارف احمللية).
مختصر السيرة الذاتية:
 المؤهالت العلمية:






الدكتوراه يف علم الفقه وأصول الفقه من جامعة امللك سعود يف الفقه وأصوله وعنوان الرسالة
” الفروق بني العقود املالية وأثرها يف املعامالت املعاصرة”.
ماجستري يف يف األنظمة من املعهد العايل للقضاء قسم السياسة الشرعية وعنوان الرسالة
” التماس إعادة النظر”.
بكالوريوس يف الشريعة ،من كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود.
دبلوم يف أنظمة احلساب اآليل.

 الخبرات:







(الـخـبـرات -أكثر من  20عاماً يف اجملال القانوين والقضائي)
قاضي سابق يف ديوان املظامل يف الدوائر اإلدارية والتجارية ،ملدة أربع سنوات.
حمكم دويل يف جملس التعاون اخلليجي ومركز مكة الدويل للتحكيم والتوفيق ومركز قطر للتحكيم
والتوفيق واملركز اإلسالمي للمصاحلة والتحكيم بديب.
كبري مستشارين قانونيني يف مصرف الراجحي وشركة الراجحي املالية وشركة الراجحي للتطوير ملدة سبع
سنوات.
وسيط دويل يف اجلمعية األمريكيةAAA.
حمامي قانوين متخصص يف القضايا اإلدارية والتجارية واملصرفية واملالية.
عضو اهليئة الشرعية لشركات التمويل اآلتية:
 الوطنية للتمويل. كوارا للتمويل. املراحبة املرنة للتمويل. توكيالت للتمويل. -اجلاسرية للتمويل.

وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

