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هذه الندوة  
حـمـدًا كـثـيـرًا طـيّـبًـا مـبـاركًـا لـلـفـتـَّاح الـعـلـيـم, وصـالةً وسـالمًـا دائـمـي مـتـالزمـي عـلـى خـيـر الـهـدى, ونـور الـدجـى, مـحـمـد 

اجملتبى, وعلى آله األطهار, وصحبه األخيار, والسائرين على دربهم إلى يوم القرار, وبعد, 

فـمـن نـافـلـة الـقـول أنَّ مـجـمـع الـفـقـه اإلسـالمـيّ الـدولـيَّ دأب -مـنـذ تـأسـيـسـه- عـلـى تـنـظـيـم املـؤمتـرات, وعـقـد الـنـدوات, 
وإقـامـة ورش الـعـمـل بـغـيـة بـيـان األحـكـام الـشـرعـيـَّة املـنـاسـبـة الـقـادرة عـلـى تـوجـيـه الـنـوازل الـتـي ال تـفـتـأ تـنـزل بـسـاحـة األمـَّة 
تــتــرى, وقــصْــدَ الــقــيــام بــواجــب االجــتــهــاد األصــيــل ف تــســديــد املــســتــجــدات الــتــي مــا انــفــكــت تــداهــم احلــيــاة بــي الــفــيــنــة 
واألخـرى,, ومـن أجـل تـرشـيـد الـعـاملِـي فـيـمـا يـلـتـبـس عـلـى الـعـاملَـي مـن أفـكـارٍ وآراءٍ ورؤىَ, أمـالً ف احملـافـظـة عـلـى مـقـصـود 
الـشـرع الـكـري مـن اخلـلـق املـتـمـثـل ف أن يـحـفـظ عـلـيـهـم ديـنـهـم, ونـفـسـهـم, وعـقـلـهـم, ونـسـلـهـم, ومـالـهـم, مـسـتـصـحـبًـا -ف خـضـم 
ذلـك- مـا دَرَجَ عـلـيـه الـسـلـفُ الـصـالـحُ  مـن األصـحـاب, رضـوان ال عـلـيـهـم, وأئـمـة الـفـقـه واالجـتـهـاد مـن الـتـابـعـي وتـابـعـيـهـم, 
رحـمـهـم ال, مـن االعـتـصـام الـواعـي بـذلـك املـنـهـج الـقـوي الـرصـي ف الـتـوجـيـه والـتـسـديـد والـتـرشـيـد, املـنـبـثـق عـن االسـتـنـاد 
املـكـي إلـى الـكـتـاب املـبـي, وسـنَّـة الـنـبـيّ األمـي, واالعـتـصـام املـتـي بـاملـقـاصـد الـسـنـيَّـة, واالسـتـئـنـاس املـكـي بـاألصـول والـقـواعـد 

الكليَّة, فضال عن االلتفات الرزين إلى اعتبار مآالت األفعال. 

وحتـقـيـقًـا لـهـذا, الـتـزم مـجـمـعـكـم املـوقـر عـبـر الـسـنـي الـتـزامـا صـارمًـا مبـنـهـجـيـَّة االجـتـهـاد اجلـمـاعـيّ احلـكـيـم املـنـبـثـق عـن 
الـتـعـاون بـي فـقـهـاء األمـَّة ومـفـكّـريـهـا مـن أجـل حتـقـيـق ذاك الـتـكـامـل املـنـشـود, وذلـك الـتـوافـق املـرجـوّ بـي فـهـم الـواقـع والـفـقـه 
فـيـه, وفـهـم الـواجـب ف الـواقـع, وذلـك عـنـد تـوجـيـه الـنـوازل, وتـسـديـد املـسـتـجـدات, وتـرشـيـد املـسـتـحـدثـاث, ممـا جـعـل تـلـكـم 
الــقــرارات الــتــي أصــدرهــا عــلــى مــدار أربــعــة عــقــود حتــظــى بــالــقــبــول احلــســن, كــمــا جــعــل تــوصــيــاتــه وبــيــانــاتــه تــنــال الــتــقــديــر 

واإلجالل واالحترام ف جميع أنحاء البسيطة. 

وعـلـى هـدي مـن هـذا الـنـهـج الـرشـيـد, يـأتـي انـعـقـاد هـذه الـنـدوة الـفـقـهـيـَّة االقـتـصـاديـَّة مـن أجـل بـيـان حـكـم الـشـرع الـكـري 
املـنـاسـب واملـالئـم ف الـنـازلـة املـالـيـَّة املـوسـومـة بـالـعـمـالت الـرقـمـيـَّة املـشـفـَّرة بـحـسـبـانـهـا أهـمَّ نـازلـةٍ مـن نـوازل املـعـامـالت املـالـيـَّة 
ف الـعـصـر احلـديـث, وبـوصـفـهـا أحـدث مـسـتـجـد مـن مـسـتـجـدات املـال واألعـمـال, إذ إنَّ االهـتـمـام بـهـا, فـكـرًا وتـطـبـيـقًـا, بـات 
يــتــعــاظــم يــومًــا بــعــد يــومٍ, كــمــا أنَّ احلــديــث عــنــهــا غــدا يــجــتــاز احلــدود, والــقــيــود, والــســدود, بــل إنَّ الــتــحــكــم فــيــهــا يــوشــك أن 
ميسي مستعصيًّا ومتعذرًا ف العاجل القريب, مما يستـدعي البدار كلَّ البدار من أهل العلم الراسخي إلى االجتهاد ف 
شـأنـهـا اجـتـهـادًا أصـيـالً يـنـبـثـق عـن فـهـم دقـيـقٍ حلـقـيـقـتـهـا ومـقـاصـدهـا ومـرامـيـهـا ومـآالتـهـا, ويـنـم عـن فـحـص ومتـحـيـص وسـبـر 

وحتقيق وحترير وصوالً إلى حتديد أميٍ رصيٍ للمراد اإللهيّ من هذه النازلة. 

 إيْ لـعـمـر احلـقّ, إنَّ الـغـايـة املـرجـوَّة مـن هـذه الـنـدوة املـتـخـصّـصـة واملـركـَّزة هـي حتـقـيـق الـقـول الـسـديـد وحتـريـر الـرأي 
احلـصـيـف ف جـمـلـة مـن املـسـائـل اجلـوهريـَّة املـتـعـلـقـة بـهـذا املـسـتـجـد املـالـيّ املـسـتـحـدث ف املـلـَّة, بـدءًا بـالـتـعـريـف بـه, وبـيـان 
نـشـأتـه, وأنـواعـه, وتـداولـه وانـتـشـاره, ومـرورًا بـبـيـان مـاهـيـَّتـه مـن حـيـث كـونـه سـلـعـة أو مـنـفـعـة, ومـن حـيـث كـونـه أصـالً مـالـيًّـا, أو 
أصـال رقـمـيًّـا, ومـن حـيـث كـونـه مـقـوَّمًـا, أو مـتـمـوَّال, وعـروجًـا عـلـى بـيـان مـدى تـأثـيـر اخلـصـائـص الـذاتـيـَّة لـلـعـمـالت الـرقـمـيـَّة 
املـشـفـرة ف خـصـائـصـهـا الـنـقـديـَّة املـالـيـَّة املـعـروفـة ف الـشـريـعـة اإلسـالمـيـَّة, وانـتـهـاء بـإصـدار تـوصـيـة تـتـضـمـن بـيـان احلـكـم 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#



الـشـرعـيّ املـنـاسـب لـه, يـتـم رفـع تـلـك الـتـوصـيـة بـعـد إلـى الـدورة اخلـامـسـة والـعـشـريـن جملـلـس مـجـمـع الـفـقـه اإلسـالمـيّ الـدولـيّ 
املقرَّر انعقاده ف العاجل القريب بإذن ال تعالى. 

عـلـى أمـلٍ أن ميـنَّ الـعـلـيـم احلـكـيـم عـلـيـنـا بـفـيـض رحـمـتـه, وفـضـل تـوفـيـقـه, تـغـتـنـم األمـانـة الـعـامـَّة جملـمـع الـفـقـه اإلسـالمـيّ 
الـدولـيّ هـذه الـسـانـحـة الـطـيّـبـة لـتـعـرب عـن شـكـرهـا اجلـلـيـل, وعـرفـانـهـا اجلـلـيـل لـألمـي الـعـام ملـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسـالمـيّ 
مـعـالـي الـدكـتـور يـوسـف بـن أحـمـد الـعـثـيـمـي عـلـى دعـمـه املـتـواصـل لـلـمـجـمـع, ولـتـعـبّـر عـن فـائـق امـتـنـانـهـا, وعـظـيـم تـقـديـرهـا 
لـرئـيـس اجملـمـع مـعـالـي الـشـيـخ صـالـح بـن عـبـد ال بـن حـمـيـد, عـضـو هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء, إمـام وخـطـيـب املـسـجـد احلـرام, 
حـفـظـه ال, عـلـى مـا يـخـصّ بـه اجملـمـع مـن رعـايـة خـاصـَّة, وعـنـايـة عـظـيـمـة, ودعـم دائـم.  كـمـا تـنـتـهـز األمـانـة الـعـامـَّة هـذه 
املـنـاسـبـة لـتـعـرب عـن وافـر شـكـرهـا ألصـحـاب املـعـالـي والـفـضـيـلـة والـسـعـادة الـبـاحـثـي والـبـاحـثـات الـكـرام الـذيـن أعـدّوا بـحـوثًـا 
قــيّــمــةً جتُــيــب بــاقــتــدار عــن ســائــر املــســائــل اآلنــف ذكــرهــا, ولــلــســادة املــشــاركــي واملــشــاركــات عــلــى جتــشّــمــهــم عــنــاء الــســفــر, 

وقطعهم الفياف من أجل املشاركة ف إثراء هذه الندوة بفكرهم وعلمهم, أثابهم ال جميعًا. 

وال تـفـوت األمـانـة الـعـامـَّة أن جتـزل ف هـذه املـنـاسـبـة الـشـكـر, وتُـعـظـم الـعـرفـان والـتـقـديـر لـلـشـراكـة اإلسـتـراتـيـجـيـَّة مـع 
ـة املــتــحــدَّة الــتــي كــانــت لــهــا ســنــدًا قــويًّــا  ـة والــعــمــل اخلــيــريّ بــإمــارة دبــيّ بــدولــة اإلمــارات الــعــربــيـَّ دائــرة الــشــؤون اإلســالمــيـَّ

لصيرورة هذه الندوة واقعًا ملموسًا, فجزى ال القائمي عليها, وبارك ف جهودهم. 

ـة لــلــمــجــمــع هــذه الــســانــحــة لــتــجــدّد الــشــكــر الــوافــر, واالمــتــنــان الــعــظــيــم,  وأخــيــرًا ولــيــس آخــرا, تــســتــغــلّ األمــانــة الــعــامـَّ
والـعـرفـان اجلـلـيـل لـدولـة املـقـر الـتـي مـا فَـتِـئَـت تـقـدّم لـلـمـجـمـع, رئـاسـةً وأمـانـةً عـامـَّةً, كـلَّ الـدعـم, وكـلَّ الـرعـايـة وكـلَّ الـعـنـايـة, 
وكــلَّ الــتــســهــيــل والــتــيــســيــر, فــعــســى ال أن يــدي عــلــى قــيــادتــهــا الــرشــيــدة, وشــعــبــهــا األبــيّ, األمــن, واألمــان, واالســتــقــرار, 

والرخاء, ويجزيهم عنَّا وعن اإلسالم واملسلمي خير اجلزاء. 

وخـتـامًـا, الـشـكـر الـوفـيـر, والـتـقـديـر الـعـمـيـم لـكـلّ مـن أسـهـم مـن قـريـب أو بـعـيـد مـن أجـل جنـاح هـذه الـنـدوة الـتـي نـسـأل 
العليَّ القويَّ املتي أن يجعلها فاحتة خير وبداية مرحلة جديدة بعد جائحة كورونا املستجد. 

وال يــقــول احلــق, ويــهــدي إلــى الــصــراط الــقــوي, إن نــريــد إال اإلصــالح مــا اســتــطــعــنــا, ومــا تــوفــيــقــنــا إال بــال, عــلــيــه 
توكلنا, وإليه ننيب. 

أ. د. قطب مصطفى سانو 

األمي العام جملمع الفقه اإلسالميّ الدوليّ 
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جدول أعمال الندوة 

d- - جــــدول أعـــــمال الـــــنـدوة 
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- اجللسة االفتتاحية - 
09:00 - 09:30 صباحًا

القرآن الكري.

كلمة رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي, املستشار بالديوان امللكي, عضو هيئة كبار العلماء, إمام وخطيب 
املسجد احلرام. 

معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدال بن حميد.

كلمة األمي العام جملمع الفقه اإلسالمي الدولي. 
معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو.

كلمة املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بإمارة دبي 
سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيـباني.

- اجللسة األولى - 
09:30 - 11:30 صباحًا

09:40 - 09:30
املتحدث األول: معالي األستاذ الدكتور فيّاض عبداملنعم حساني. 

العمالت الرقمية املشفّرة: املفهوم واألنواع واإلصدار والتداول والتكييف الفقهي لها.

09:50 - 09:40
املتحدث الثاني: سعادة الدكتور محمد بن علي القرّي.  

العمالت الرقمية املشفّرة.

10:00 - 09:50
املتحدث الثالث: سعادة الدكتور معتز أبو جيب.  

العمالت الرقمية املشفّرة ف عقدها الثاني: دراسة حتليلية فنّية وشرعية.

10:10 - 10:00
املتحدث الرابع: سعادة الدكتور أحمد مهدي بلْواف.  

العمالت الرقمية املشفّرة: حيثيّات مُعِينة على تكييفها الفقهي.

10:20 - 10:10
املتحدث اخلامس: سعادة األستاذ الدكتور محمد سعدو اجلرف.  

اقتصاديات العمالت املشفرة (البتكوين منوذجًا).

10:30 - 10:20
املتحدث السادس: فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز احلدّاد. 

العمالت الرقمية املشفرة.

10:40 - 10:30
املتحدث السابع: فضيلة الدكتور عبدالباري مشعل.  

القضايا املؤثّرة ف حُكم التعامل بالعمالت الرقمية املشفّرة.

10:50 - 10:40
املتحدثة الثامنة: فضيلة الدكتورة خَوْلة فريز النوباني. 

العمالت الرقمية املشفّرة.

11:00 - 10:50
املتحدث التاسع: فضيلة األستاذ الدكتور أحمد بن هالل الشيخ.  

العمالت الرقمية املشفّرة: حقيقتها - خصائصها - حُكمها.

11:10 - 11:00
املتحدثة العاشرة: فضيلة الدكتورة ميّادة محمد احلسَـن.  

العمالت الرقمية املشفّرة - البـتكوين منوذجًا.



- استراحة - 
11:30 - 11:45 صباحًا

- اجللسة الثانية - 
 

11:45 صباحًا - 01:30 مساءً

تعقيبات ومداخالت.

- استراحة - 
(صالة الظهر - غداء) 
01:30 - 04:00 مساءً

- اجللسة الثالثة - 
 

04:00 - 06:30 مساءً

تعقيبات ومداخالت.
  

- استراحة - 
(صالة املغرب) 

 06:30 - 07:00 مساءً
  

- اجللسة الرابعة - 
 

07:00 - 08:00 مساءً

تعقيبات ومداخالت.
 

- اجللسة اخلتامية - 
08:00 - 09:00 مساءً

البيان اخلتامي والتوصيات.

- حفل عشاء -
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11:20 - 11:10
- املتحدث احلادي عشر: فضيلة الدكتور محمد عيادة الكبيسي. 

العمالت الرقمية املشفرة.

11:30 - 11:20
- املتحدث الثاني عشر: معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو. 

العمالت الرقميَّة املشفَّرة بي النقديَّة والسلعيَّة.



نبذة تاريخية عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 

International Islamic Fiqh Academy

Académie Internationale du Fiqh Islamique





نبذة تاريخية 

مَـجْـمـعُ الـفـقـه اإلسـالمـيّ الـدولـيّ جـهـازٌ عِـلـمـيٌّ عَـاملـيٌّ مـنـبـثـق عـن مـنـظّـمـة الـتـعـاون اإلسـالمـيّ, أنـشـئ مبـكّـة املـكـرّمـة تـنـفـيـذًا 

لـقـرار مـؤمتـر الـقـمّـة اإلسـالمـيّ الـثـالـث لـلـمـنـظّـمـة (رقـم: 3/8 – ث.ق.أ) ف الـفـتـرة الـواقـعـة مـا بـي 19- 22 مـن ربـيـع األول 
لـلـعـام 1401هـ املـوافـق 25- 28 مـن يـنـايـر لـلـعـام 1981م, ومـقـرّه الـرئـيـس ف مـديـنـة جـدّة بـاملـمـلـكـة الـعـربـيـَّة الـسـعـوديـَّة, ولـه 
شــخــصــيّــتــه االعــتــبــاريّــة, ويــتــكــون أعــضــاؤه مــن الــفــقــهــاء والــعــلــمــاء واملُــفــكّــريــن واخلــبــراء ف شــتــى مــجــاالت املــعــرفــة الــفــقــهــيـَّـة 
والـثـقـافـيـَّة والـتـربـويـَّة والـعـلـمـيـَّة واالقـتـصـاديـَّة واالجـتـمـاعـيـَّة والـطـبـيـعـيـَّة والـتـطـبـيـقـيـَّة مـن مـخـتـلـف أنـحـاء الـعـالـم اإلسـالمـيّ, 
ويــتــولــى ف اســتــقــاللٍ تــامٍّ, اِنــطــالقًــا مــن الــقــرآن الــكــري والــســنّــة الــنــبــويّــة, بــيــان األحــكــام الــشــرعــيّــة ف الــقــضــايــا الــتــي تــهــمّ 
املـسـلـمـي ف أنـحـاء املـعـمـورة, كـمـا يُـعـنـى بـدراسـة مـشـكـالت احلـيـاة املـعـاصـرة, واالجـتـهـاد فـيـهـا اجـتـهـادًا أصـيـالً فـاعـالً بـهـدف 

تقدي احللول النابعة من التراث اإلسالميّ واملنفتحة على تطور الفكر اإلسالميّ. 

وعــلــى مــدار أربــعــة عــقــود مــن الــزمــن, متــكــن اجملــمــع -بــتــوفــيــق ال وفــضــلــه- مــن تــنــظــيــم أربــع وعــشــريــن دورة أصــدر 
خاللها مائتي وثمانية وثالثي (٢٣٨) قراراً إزاء مختلف قضايا العصر ونوازله, ومستجداته. 

الرؤية 

لــئــن كــانــت الــرؤيــة عــبــارةً عــن وصــفٍ مــســتــقــبــلــيٍّ دقــيــقٍ واضــحٍ لــلــمــكــانــة الــتــي تــودّ املــؤسـَّـســة الــوصــول إلــيــهــا عــلــى املــدى 
الـقـصـيـر (=خـمـس سـنـوات), أو عـلـى املـدى املـتـوسـط (=عـشـر سـنـوات), أو عـلـى املـدى الـطـويـل (=عـشـريـن سـنـة فـمـا فـوق), 

فإنّ الرؤية اإلستراتيجيَّة جملَْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ تتلخَّص ف العبارة التالية: 

ةَ األُولَـى الـتـي تَـلـجـأُ إلـيـهـا دُولُ  ةَ الـعـاملـيـَّ ةَ الـفـقـهـيـَّ "يَـطْـمَـحُ مَـجـمـعُ الـفـقـه اإلسـالمـيّ الـدولـيّ إلـى أن يُـصـبـحَ املـرجـعـيـَّ
ةِ ف الـقـضـايـا الـتـي تـهـمّ  الـعـالـم اإلسـالمـيّ واجملـتـمـعـات املـسـلـمـة خـارج الـعـالـم اإلسـالمـيّ مـن أجـل بـيـانِ األحـكـام الـشـرعـيـَّ
ة  ة الـنـبـويـَّ املـسـلـمـي, وبـهـدف تـقـدي احلـلـول املـنـاسـبـة ملـشـكـالت احلـيـاة املـعـاصـرة, انـطـالقًـا مـن الـكـتـاب الـكـري, والـسـنـَّ

الشريفة, والتراث اإلسالميّ الزاخر املنفتح على تطوّر الفكر اإلسالميّ". 
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الرسالة 

يـراد بـالـرسـالـة اإلسـتـراتـيـجـيـَّة ملـؤسـَّسـة مـَّا, ذلـك الـتـلـخـيـص املـوجـز ألهـمّ األهـداف والـغـايـات الـتـي مـن أجـلـهـا أُنْـشِـئَـت, 
وبناءً عليه, فإنَّ رسالة مَجْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ تتلخص كالتالي: 

"عـرضُ الـشـريـعـة اإلسـالمـيـَّة عـرضًـا صـحـيـحًـا مـعـتـدالً, وإبـرازُ مـزايـاهـا, وقُـدْرتُـهـا الـتـامـَّة عـلـى مـعـاجلـة مـشـكـالت احلـيـاة, 
وعـلـى حتـقـيـق الـسـعـادة واالسـتـقـرار واألمـن واألمـان لـإلنـسـان ف الـدنـيـا واآلخـرة, وذلـك وفـق تـصـوّر شـامـل ومـتـكـامـل لـلـديـن 

اإلسالميّ بأصوله, ومصادره, ومقاصده, وقواعده, وأحكامه". 

القيم 

يـراد بـالـقِـيَـم اإلسـتـراتـيـجـيـَّة مـجـمـوع املـبـادئ اخلُـلُـقـيـَّة والـقـواعـد الـسّـلـوكـيـَّة والـضـَّوابـط الـعـمـلـيـَّة الـتـي تُـنـظّـم وتُـوجّـه عـمـل 
املـؤسـَّسـة, وحتُـدّد الـعـالقـات, ويـتـوقـف عـلـى االلـتـزام بـهـا حتـقـيـق رؤيـة املـؤسـَّسـة ورسـالـتـهـا, وأهـدافـهـا; واسـتـنـادًا إلـى هـذا 

التصوّر, فإنَّ قِيَمَ مَجْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ تتمثَّل ف املبادئ والقواعد والضوابط التالية: 

ة: االبــتــعــادُ عــن جــمــيــع أشــكــال الــغــلــو واإلفــراط والــتــفــريــط ف الــفــكــر, والــســلــوك, والــتــصــرف, كــمــا يــعــنــي ❖ الـوسـطـيـَّ
وجوب مالزمة منهج االعتدال واملرونة والسعة واالتزان ف التعامل مع اآلخر.     

ـات ❖ ـامّ بــجــمــيــع األنــظــمــة والــلــوائــح الــتــي تُــنــظّــم الــعــمــل داخــل اجملَْــمَــع, وحتُــدّد الــصــالحــيـَّ االنـضـبـاط: االلــتــزامُ الــتـَّ
واملسؤوليَّات مع احترام االختصاصات والسّلَّم اإلداريّ.   

الـشـفـافـيّـة: الـتـزامُ الـنـزاهـةِ والـصـدقِ والـوضـوحِ واحلِـيـادِ ف الـقـول والـفـعـل والـتـصـرف, واالبـتـعـادُ عـن جـمـيـع أشـكـال ❖
الفساد والغموض والتَّعتِيم.   

الـعـدل: جتـنّـبُ الـظـلـم واجلـور, ووضـعُ األمـور ف مـواضـعـهـا, وإعـطـاءُ كـلّ ذي حـقٍّ حـقـَّه مـع االبـتـعـاد الـتـَّامّ عـن الـتـحـيّـز ❖
واحملسوبيَّة. 

اإلنـصـاف: الـتـزامُ الـعـدل ف املـعـامـلـة بـاسـتـيـفـاء احلـقـوق, وإيـصـالـهـا ألربـابـهـا, ورفـع الـظـلـم والـعـدوان عـلـى مـن وقـع ❖
عليه دُومنَا وجهِ حقٍّ. 

ـة, وذلــك مــن خــالل ❖ ة: الــعــمــلُ اجلــادّ مــن أجــل إجنــاز أكــبــر قــدرٍ مــن األنــشــطــة واملــهــامّ خــالل فــتــرة قــيــاســيـَّ اإلنـتـاجـيـَّ
التفاني والتركيز على العمل, واملثابرة. 

): الـنـهـوضُ بـالـعـمـل واالرتـقـاء بـاألداء مـن خـالل اقـتـراح األفـكـار اجلـديـدة الـتـي ❖ اإلبـداع واالبـتـكـار (=اإلبـداع االبـتـكـاريّ
يـتـحـقـَّق مـن خـاللـهـا أكـبـر قـدر مـن الـنـتـائـج, وإيـجـاد احلـلـول الـسـريـعـة لـلـتـطـوّرات والـتـغـيّـرات الـتـي تَـطـرأُ عـلـى بـيـئـة 

العمل.  
الـتـعـاون والـتـكـامـل: الـتـضـامـنُ والـتـآزر والـتـسـانـد بـي الـعـامـلـي ومـسـاعـدة بـعـضـهـم بـعـضـا مـن أجـل حتـقـيـق الـنتـائـج ❖

املرجُوَّة بإجناز األنشطة والبرامج.    
اإلجنـاز: أداءُ املــهــامّ والــقــيــامُ بــاملــســؤولــيـَّـات عــلــى الــوجــه األمــثــل خــالل املــواعــيــد احملــدَّدة مــع االلــتــزام بــاملــواصــفــات ❖

واملقاييس املطلوبة لتحقيق األهداف والغايات.  
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اإلتـقـان: مـالزمـةُ اإلحـكـام والـدّقـة والـبَـرَاعـة عـنـد أداء املـهـامّ والـقـيـامِ بـاملـسـؤولـيـَّاتِ مـن أجـل حتـقـيـق الـرؤيـة والـرسـالـة ❖
واألهداف ف يسرٍ وسهولةٍ. 

األهداف 

إذا كــانــت الــرؤيــة وصــفًــا دقــيــقًــا ملــســتــقــبــل طــمــوحٍ, وكــانــت الــرســالــةُ تــلــخــيــصًــا أمــيــنًــا ألهــمّ الــغــايــات, فــإنَّ األهــدافَ 
ـة عِــبَــارةٌ عــن مــجــمــوعــة الــنــتــائــج الــتــي تــســعــى املــؤسـَّـســةُ إلــى حتــقــيــقــهــا وإجنــازهــا مــن خــالل بــرامــج وأنــشــطــة  اإلســتــراتــيــجــيـَّ
(=مـبـادرات) مـتـعـدّدَة ومُـتـنـوّعـة قـادرةٍ عـلـى حتـقـيـق الـرسـالـة, ثـم الـرؤيـة. وانـطـالقًـا مـن هـذا الـتـصـوّر لـألهـداف, فـإنَّ أهـدافَ 

مَجْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ تتمثَّل ف حتقيق النتائج التالية: 

حتــقــيــقُ الــتــالقــي الــفــكــريّ والــتــكــامــل املــعــرفّ بــي فــقــهــاء املــذاهــب اإلســالمــيـَّـة املــعــتــبــرة واملــتــخــصّــصــي ف مــجــاالت ❖
املـعـرفـة والـعـلـوم اإلنـسـانـيـَّة واالجـتـمـاعـيـَّة, والـعـلـوم الـطـبـيـعـيـَّة والـتـطـبـيـقـيـَّة, بُـغـيـةَ بـيـانِ املـوقـف الـشـرعـيّ مـن مـشـكـالت 

احلياة املعاصرة. 

تـشـجـيـعُ االجـتـهـاد اجلـمـاعـيّ ف قـضـايـا احلـيـاة املـعـاصـرة, ومـشـكالتـهـا, بِـهَـدفِ تـقـدي احلـلـول الـنـابـعـة مـن الـشـريـعـة ❖
ـة, وبــيــان االخــتــيــارات املــقــبــولــة مــن بــي اآلراء املــتــعــدّدة ف املــســألــة الــواحــدة, مــراعــاةً ملــصــلــحــة املــســلــمــي  اإلســالمــيـَّ

- مبا يتفق مع األدلة, ويحقّق املقاصد الشرعيَّة.  -أفرادًا وجماعاتٍ ودوالً

الـتـنـسـيـقُ بـي جـهـات الـفـتـوى والـهـيـئـات الـفـقـهـيـَّة واجملـالـس اإلسـالمـيـَّة ف الـعـالـم اإلسـالمـيّ وخـارجـه مـن أجـل جتـنّـب ❖
التَّناقض والتَّضادّ ف اآلراء إزاء املسألة الواحدة, وخاصَّة املسائل العامَّة التي تعمّ بها البلوى. 

نـبـذُ الـتـعـصـب املـذهـبـيّ, والـغُـلـوّ ف الـدّيـن, وتـكـفـيـرّ املـذاهـب وأَتْـبـاعِـهـا بـنـشـر روح االعـتـدال, والـوسـطـيـَّة, والـتـسـامح ❖
بي أتباع املذاهب والفرق اإلسالميَّة اخملتلفة. 

الـردّ عـلـى الـفـتـاوى الـتـي تُـخـالِـف ثـوابـتَ الـديـن, وقـواعـدَ االجـتـهـاد املـعـتـبـرة, ومـا اسـتـقـرَّ مـن مـذاهـب الـعـلـمـاء بـغـيـر ❖
دليل شرعيٍّ معتبر. 

بــيــانُ احلــكــم الــشــرعــيّ ف املــوضــوعــات واملــســائــل الــتــي تــتــصــل بــالــواقــع املــعــاصــر مبــا يــيــسّــرُ اإلفــادةَ مــنــه ف تــطــويــر ❖
التشريعات والقواني واألنظمة لتكون مُتوافِقةً ومُنسجِمَةً مع أحكام الشريعة اإلسالميَّة. 

االسـتـجـابـةُ املـبـاشـرة لـدواعـي إبـداء الـرأي الـشـرعـيّ وتـرجـمـتـه ف مـسـتـجـدات احلـيـاة, والـتـحـدّيَـات الـتـي تـواجـه األمـة ❖
ــة وغـــيـــر  ــة اإلســـالمـــيـَّ ــمـــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــيّ واملـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـَّ ــة, وف الـــوثـــائـــق الـــتـــي تـــصـــدرهـــا مُـــنـــظـَّ اإلســـالمـــيـَّ

اإلسالميَّة. 

إفـتـاءُ اجلـمـاعـات واجملـتـمـعـات املـسـلـمـة خـارج دول الـعـالـم اإلسـالمـيّ مبـا يَـحـفـظُ قِـيـمَ اإلسـالم, وثـقـافـتـه, وتـقـالـيـده, ❖
حِفَاظًا على هويَّتهم اإلسالميَّة مع االلتزام مبقتضيات املواطنة واإلقامة ف تلك اجملتمعات غير املسلمة. 
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تـشـجـيـعُ الـتـعـاون والـتـكـامـل واملـقـارَبـة بـي فـقـهـاء املـذاهـب اإلسـالمـيـَّة املـتـعـددة فـيـمـا هـو مـعـلـومٌ مـن الـديـن بـالـضـرورة, ❖
تــعــظــيــمًــا لــلــجــوامــع, واحــتــرامًــا لــلــفــروق, والــتــزامًــا بــآداب فــقــه االخــتــالف, وأهــمــيـَّـة االســتــئــنــاس بــآراء املــذاهــب عــنــد 

إصدار الـمَجْمَع فتاواه وقراراته. 

الــعــمــلُ عــلــى جتــديــد الــفــقــه اإلســالمــيّ بــتــنــمــيــتــه مــن داخــلــه, وتــطــويــره مــن خــالل ضــوابــط االســتــنــبــاط, والــقــواعــد, ❖
واألدلة, واملقاصد. 

احلــوارُ الــبــنّــاء مــع أتــبــاع األديــان والــثــقــافــات األخــرى بــهــدف الــتــعــاون فــيــمــا يــحــقّــق خــيــر اجملــتــمــع اإلنــســانــيّ, وذلــك ❖
بالتنسيق مع األمانة العامَّة ملنظَّمة التعاونِ اإلسالميّ. 

الوسائل 

إذا كـانـت األهـداف عـبـارةً عـن تـلـك الـغـايـات والـنـتـائـج الـتـي تـسـعـى املـؤسـَّسـة إلـى حتـقـيـقـهـا, فـإنَّ الـوسـائـل متـثّـل مـجـمـوع 
اآللـيـَّات, واألنـشـطـة والـبـرامـج الـتـي يـتـمّ تـوظـيـفـهـا مـن أجـل الـوصـول إلـى تـلـك الـنـتـائـج, ويـتـبـنـَّى الــمَـجْـمَـع الـعـديـد مـن الـوسـائـل, 

من أهمّها: 

إصـدارُ الـقـرارات والـفـتـاوى ف الـقـضـايـا الـتـي تَـهـمّ املـسـلـمـي وتـرجـمـتـهـا إلـى لـغـات مـخـتـلـفـة, ثـم نـشـرهـا عـلـى أوسـع ❖
نــطــاق ممــكــن لــتــشــجــيــع تــبــنّــي مــنــهــج الــوســطــيـَّـة اإلســالمــيـَّـة الــذي يــحــول بــي املــســلــمــي وبــي الــغــلــو, أو اإلفــراط, أو 

التفريط, أو اتباع اآلراء الشاذّة. 

عـقـدُ مـؤمتـراتٍ ونـدواتٍ عـلـمـيّـةٍ مـتـخـصّـصـةٍ ملـنـاقـشـة قـضـايـا بـعـيـنـهـا, أو مـوضـوعـات مـشـكـلـة تـقـتـضـي بـحـثًـا ومـداولـةً ❖
فقهيَّةً أوسع مما يتيحه مجلس اجملَْمَع. 

إبــداءُ الــرأي الــشــرعــيّ ف الــوثــائــق الــتــي تــصــدر مــن مــنــظــمــة الــتــعــاون اإلســالمــيّ ومــن ســائــر املــنــظّــمــات الــدولــيّــة ❖
اإلسالميَّة وغير اإلسالميَّة كلما طلب منه ذلك. 

ـة الــقــائــمــة ف الــعــالــم اإلســالمــيّ وخــارجــه لــتــحــديــد ❖ حــصــرُ جــهــات وهــيــئــات اإلفــتــاء, واملــؤسـَّـســات واجملــامــع الــفــقــهــيـَّ
اجلهات التي يتمّ التعاون والتنسيق بينها وبي اجملَْمَع. 

ـة ف بــعــض املــنــاطــق املــركــزيّــة خــارج الــعــالــم اإلســالمــيّ, والــتــعــاون مــع املــراكــز ❖ إقــامــةُ مــراكــز لــلــدراســات اإلســالمــيـَّ
الـقـائـمـة خلـدمـة أهـداف اجملَْـمَـع, ورصـد مـا يـنـشـر عـن اإلسـالم ف املـنـاطـق الـتـي يـشـمـلـهـا عـمـلـهـا, ودفـع مـا يـثـار مـن 

شبهات. 

إصدارُ موسوعات فقهيَّة ميسَّرة (ثاُلثيّةِ اللغة) تهتم بقضايا العصر ف مختلف مجاالت احلياة, وتُعنى باملسائـل ❖
ـة إلــى جــمــهــور املــشــتــغــلــي  ـرة بــحــيــث تــقــرّب املــعــلــومــات الــفــقــهــيـَّ املــتــداولــة ف كــتــب الــفــقــه, وتُــكــتــب بــلــغــة قــريــبــة مــيــسـَّ

بالثقافة واإلعالم. 

ـة ❖ ـســات الــعــلــمــيـَّ تــشــجــيــع الــبــحــث الــفــقــهــيّ اجلــادّ مــن خــالل شُــعَــب الـــمَــجْــمَــع وجلــانــه وف نــطــاق اجلــامــعــات واملــؤسـَّ
األخرى فيما يتصل بتحدّيات العصر ومستجدات قضاياه. 
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إعـدادُ مـشـروعـات قـوانـي منـوذجـيّـة (ثُـالثـيـَّة الـلـغـة) ف مـخـتـلـف اجملـاالت الـتـي حتـتـاج إلـى تـقـنـي األحـكـام الـشـرعـيّـة ❖
فـيـهـا, يُـراعـى فـيـهـا االخـتـالفُ املـذهـبـيّ, وتـرجـمـتـهـا, ونـشـرهـا ف الـعـالـم اإلسـالمـيّ لـتـيـسـيـر الـرجـوع إلـيـهـا ف تـعـديـل 

التشريعات والقواني والنّظم القائمة. 

ـة, ❖ إحــيــاءُ الــتــراث الــفــقــهــيّ اإلســالمــيّ مــع الــعــنــايــة بــوجــه خــاصّ بــكــتــب أصــول الــفــقــه, ومــقــاصــد الــشــريــعــة اإلســالمــيـَّ
والـفـقـه, والـفـقـه املـقـارن, ونـشـر املـؤلـفـات الـتـي لـم تـنـشـر ف هـذه اجملـاالت بـعـد حتـقـيـقـهـا, وتـرجـمـة عـيـون هـذا الـتـراث 

إلى اللغات املهمّة إسالميًّا وعامليًّا. 

وضـعُ مـعـجـم شـامـل (ثُـالثـيّ الـلـغـة) لـلـمـصـطـلـحـات الـفـقـهـيـَّة واألصـولـيّـة يـتـوخّـى دقّـة الـتـعـريـف بـكـل مـصـطـلـح, وضـبـطـه, ❖
وسهولة التعبير عنه. 

نــشــرُ جــمــيــع أعــمــال اجملَْــمَــع, وقــراراتــه, وفــتــاواه, وأهــمّ الــبــحــوث املــقــدَّمــة إلــيــه ف مــجــلــة اجملَْــمَــع, وعــلــى مــوقــعــه ف ❖
اإلنترنت, واإلفادة منها, وترجمتها إلى اللغات املهمَّة إسالميًّا وعامليًّا. 

االسـتـعـانـةُ بـاخلـبـراء املـتـخـصّـصـي ف مـخـتـلـف اجملـاالت الـعـلـمـيـَّة, والـعـمـلـيـَّة لـدراسـة وبـحـث املـوضـوعـات املـعـروضـة ❖
على اجملَْمَع. 

إصـدارُ مـجـلـةٍ مُـحـكـَّمـةٍ وفـق الـقـواعـد الـعـلـمـيـَّة الـسـلـيـمـة خلـدمـة الـبـحـوث والـدراسـات ف قـضـايـا الـشـريـعـة والـفـقـه ❖
اإلسالميّ تُنشر فيها بعض بحوث العلماء وأساتذة اجلامعات ف هذه احلقول. 

صندوق الوقف 

يـظـلّ تـوفّـر الـتـمـويـلِ الـالزمِ كَـمًّـا ونَـوعًـا وزَمـانًـا خلـطـَّة اجملـمـع اإلسـتـراتـيـجـيـَّة عـامـالً أسـاسًـا يـتـوقـَّفُ عـلـيـه تـنـفـيـذُ تـلـك 
األنـشـطـة والـبـرامـج الـتـي تـنـتـظـمـهـا, كـمـا يـظـلّ حتـقـيـق تـلـك األهـداف املُـثـلَـى الـتـي حتـتـضـنـهـا مَـرهُـونًـا بِـوجـودِ مَـوردٍ ثَـابـتٍ يـتـمّ 

من خالله توفيرُ امليزانيَّة الضروريَّة لتغطية تكاليف إقامة األنشطة, وإجناز البرامج وفق اآلجال الزمنيَّة احملدَّدة. 

ولـئـن حـظـي مـجـمـعُ الـفـقـه اإلسـالمـيّ الـدولـيّ -مـنـذ إنـشـائـه قـبـل أربـعـة عـقـود- بدعـم الـدول األعـضـاء مبـنـظـَّمـة الـتـعـاون 
اإلسـالمـيّ مـن خـالل مـسـاهـمـاتـهـا اإللـزامـيـَّة ف مـوازنـتـه الـسـنـويـَّة, فـإنَّ األمـانـة الـعـامـَّة لـلـمـجـمـع تـغـتـنـم هـذه املـنـاسـبـة لِـتَـدْعـوَ 
تـلـك الـدول املـوقـَّرة إلـى زيـادة مـسـاهـمـاتـهـا اإللـزامـيـَّة املـقـرَّرة إسـهـامًـا مـنـهـا ف متـويـل خـطـَّة اجملـمـع اإلسـتـراتـيـجـيـة, كـمـا تـنـتـهـز 
هـذه الـسـانـحـة الـطـيّـبـة لـتدعـو احلـكـومـات والـهـيـئـات واجلـمـعـيـَّات واملـوسِـريـن ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم إلـى تـقـدي الـتـبـرعـات 
ـة إلــى صــنــدوق وقــف مــجــمــع الــفــقــه اإلســالمــيّ الــدولــيّ الــذي أنــشــأه اجملــلــسُ الــوِزاريّ لــوزراء  ـة والــعــيــنــيـَّ والــهــبــات الــنــقــديـَّ
خـارجـيـَّة الـدول األعـضـاء مبـنـظـَّمـة الـتـعـاون اإلسـالمـيّ ف دورتـه الـرابـعـة واألربـعـي ف أبـيـدجـان بـجـمـهـوريـَّة كـوت ديـفـوار عـام 
2017م مبـوجـب قـرار (رقـمـه 44/6 أف) لِـيَـغـدُوَ ذلـك املـوردَ الـثـابـتَ الـذي يُـصـرفُ رَيـعُـه ودخْـلُـه عـلـى أنـشـطـةِ وبـرامـجِ اجملـمـع 

بصورةٍ منتظمةٍ. 

إنَّ هـذا الـصـنـدوق مُـخـوَّلٌ مـن لـدن الـدول األعـضـاء بـاملـنـظـَّمـة السـتـقـبـال جـمـيـع أنـواع الـهـبـات والـتـبـرعـات مـن األمـوال 
الـنـقـديـَّة والـعـيـنـيـَّة مـن الـدول واملـنـظـَّمـات واجلـمـعـيـَّات واألفـراد, ويُـشـرفُ عـلـيـه مـجـلـسُ أمـنـاءَ بـرئـاسـة مـعـالـي الـدكـتـور يـوسـف 
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ـة مـعـالـي الـشـيـخ الـدكـتـور صـالـح بـن عـبـدال          ـمــة الــتــعــاون اإلســالمــيّ, وعــضــويـَّ بـن أحـمـد الـعـثـيـمـي, األمــيِ الــعــامّ ملــنــظـَّ
بـن حـمـيـد, املـسـتـشـار بـالـديـوان املـلـكـيّ, عـضـو هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء, إمـام وخـطـيـب املـسـجـد احلـرام, ورئـيـس اجملـمـع, ومـعـالـي 
األسـتـاذ الـدكـتـور قـطـب مـصـطـفـى سـانـو, األمــي الــعــامّ لــلــمــجــمــع, ومـعـالـي الـدكـتـور مـحـمـد بـن سـلـيـمـان اجلـاسـر, رئــيــس 
مـجـمـوعـة الـبـنـك اإلسـالمـي لـلـتـنـمـيـة, ومـعـالـي الـشـيـخ الـدكـتـور عـبـدال بـن مـحـمـد املـطـلـق, املـسـتـشـار بـالـديـوان املـلـكـيّ, عـضـو 
ة, ومـعـالـي الـشـيـخ الـدكـتـور سـعـد بـن نـاصـر الـشـثـري, املـسـتـشـار بـالـديـوان  هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء بـاملـمـلـكـة الـعـربـيـَّة الـسـعـوديـَّ
املـلـكـيّ, عـضـو هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء بـاملـمـلـكـة الـعـربـيـَّة الـسـعـوديـَّة, وفـضـيـلـة الـشـيـخ الـدكـتـور أحـمـد بـن عـبـدالـعـزيـز احلـداد, كـبـيـر 
مـفـتـي بـاإلمـارات الـعـربـيـَّة املـتـحـدة, وفـضـيـلـة األسـتـاذ الـدكـتـور عـبـدال مـبـروك الـنـجـَّار, عـضـو مـجـمـع الـبـحـوث اإلسـالمـيـَّة 
بــاألزهــر الــشــريــف بــجــمــهــوريـَّـة مــصــر الــعــربــيـَّـة, وفـضـيـلـة األسـتـاذ الـدكـتـور يـوسـف بـن عـبـدال الـشـبـيـلـي, األســتــاذ بــاملــعــهــد 

العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّة باململكة العربيَّة السعوديَّة. 

كــمــا يُــشــرفُ عــلــى نـظـارة الـصـنـدوق مَـجـلـسٌ آخــرُ بــرئــاســة مـعـالـي الـشـيـخ الـدكـتـور صـالـح بـن عـبـدال بـن حـمـيـد, 
املـسـتـشـار بـالـديـوان املـلـكـيّ, عـضـو هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء, إمـام وخـطـيـب املـسـجـد احلـرام, ورئـيـس اجملـمـع, وعـضـويـَّة مـعـالـي 
الـدكـتـور أحـمـد مـحـمـد عـلـي, الـرئـيـس الـفـخـري لـلـبـنـك اإلسـالمـيّ لـلـتـنـمـيـة, ومـعـالـي األسـتـاذ الـدكـتـور قـطـب مـصـطـفـى سـانـو, 
األمـي الـعـامّ لـلـمـجـمـع, وسـعـادة الـدكـتـور سـامـي سـويـلـم, مـديـر عـام املـعـهـد اإلسـالمـيّ لـلـبـحـوث والـتـدريـب بـاإلنـابـة بـالـبـنـك 
ـة لــلــصــنــاعــة والــتــجــارة,  اإلســالمــيّ لــلــتــنــمــيــة, وفـضـيـلـة الـدكـتـور يـوسـف حـسـن اخلـالوي, األمــي الــعــام لــلــغــرفــة اإلســالمــيـَّ
ـة,  وفـضـيـلـة الـدكـتـور عـبـدالـرحـمـن بـن صـالـح األطـرم, رئــيــس الــهــيــئــة الــشــرعــيـَّـة لــبــنــك اإلمنــاء بــاملــمــلــكــة الــعــربــيـَّـة الــســعــوديـَّ

وسعادة الدكتور عمر زهير حافظ, األمي العام للمجلس العام للبنوك واملؤسّسات املاليَّة اإلسالميَّة سابقًا. 

إنَّ األمــانــة الــعــامـَّـة لــلــمــجــمــع تــتــطــلـَّـع إلــى دعــم األمــانــات الــعــامـَّـة لــألوقــاف, واملــؤسـَّـســات الــوقــفــيـَّـة لــهــذا الــصــنــدوق, كــمــا 
تـتـطـلـَّع إلـى عـقـد شـراكـات إسـتـراتـيـجـيـَّة وتـوقـيـع اتـفـاقـيـَّات تـعـاون مـع الـدول واحلـكـومـات واجلـمـعـيـَّات واملـنـظـَّمـات الـتـي 

ترغب ف املشاركة ف متويل هذا الصندوق داخلَ العالم اإلسالميّ وخارجَه.    

- ف دعم صندوق وقف اجملمع.  وال نسأل أن يجزي عنَّا خيرا كلَّ من أسهم -ولو بِقِطْمِيرٍ

اإلدارات واألقسام 

ثـمـَّة حـاجـة إلـى حتـديـد اجلـهـات واألجـهـزة املـسـؤولـة عـن تـنـفـيـذ األنـشـطـة والـبـرامـج الـتـي يـنـظّـمـهـا اجملـمـع, وحتـقـيـقًـا 
لهذا, فإنَّ األمانةَ العامَّةَ جملَْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ أنشأت عددًا من اإلدارات واألقسام, وهي: 

ديـوان مـعـالـي األمـي الـعـام لـلـمـجـمـع, ويـرتـبـط بـه مـبـاشـرة املـسـتـشـار اخلـاص ملـعـالـي األمـي الـعـام, ومـسـتـشـار مـعـالـي ❖
األمــي الــعــام لــشــؤون اإلعــالم والــتــمــويــل, ومــســتــشــار مــعــالــي األمــي الــعــام لــشــؤون اإلعــالم, واملــشــرفــة عــلــى ديــوان 

معالي األمي العام. 

إدارةُ شـؤون الـديـوان واملـراسـم والـشـؤون الـقـانـونـيـَّة, ويـنـدرج حتـتـهـا أقـسـام ثـالثـة, وهـي: قـسـم شـؤون الـديـوان, وقـسـم ❖
شؤون املراسم واحلركة, وقسم الشؤون القانونيَّة. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"! !"!#*



, ويـنـدرج حتـتـهـا أقـسـام ثـالثـة, وهـي: قـسـم الـتـخـطـيـط والـتـطـويـر, وقـسـم ❖ إدارةُ الـتـخـطـيـط واملـتـابـعـة والـتـعـاون الـدولـيّ
التعاون الدولي والعالقات اخلارجية, وقسم األرشيف واملتابعة والتقوي. 

إدارةُ شـؤون األسـرة واملـرأة والـطـفـولـة واملُـسـنّـي, ويــنــدرج حتــتــهــا أقــســام ثــالثــة, وهــي: قــســم شــؤون املــرأة, وقــســم ❖
شؤون الشباب والطفولة, وقسم شؤون املسنّي وذوي االحتياجات اخلاصَّة. 

ة, ويــنــدرج حتــتــهــا أقــســام ثــالثــة, وهــي: قــســم الــشــؤون اإلداريــة والــتــدريــب, وقــســم ❖ ة واملـالـيـَّ إدارةُ الـشـؤون اإلداريـَّ
الشؤون املالية واحملاسبة, وقسم املستودعات واملكتبة. 

إدارةُ اإلعـالم والـعـالقـات الـعـامـَّة وتـقـنـيـة املـعـلـومـات واالتـصـال, ويـنـدرج حتـتـهـا أقـسـام ثـالثـة, وهـي: قـسـم اإلعـالم, ❖
وقسم العالقات العامَّة, وقسم تقنية املعلومات واالتصال. 

إدارةُ شـؤون الـتـمـويـل واالسـتـثـمـار واملـشـاريـع, ويــنــدرج حتــتــهــا أقــســام ثــالثــة, وهــي: قــســم شــؤون الــوقــف, وقــســم ❖
التمويل واالستثمار, وقسم املشاريع. 

إدارةُ الـبـحـوث والـدراسـات والـفـتـاوى واملـوسـوعـات والـتـرجـمـة والـطـبـاعـة, ويـنـدرج حتـتـهـا أقـسـام أربـعـة, وهـي: قـسـم ❖
البحوث واملوسوعات, وقسم الدراسات والفتاوى, وقسم الترجمة, وقسم الطباعة والنشر. 

إدارةُ الــدورات واملــؤمتــرات والــنــدوات, ويـــنـــدرج حتـــتـــهـــا أقـــســـام ثـــالثـــة, وهـــي: قـــســـم الـــدورات, وقـــســـم املـــؤمتـــرات ❖
والندوات, وقسم الورشات واحملاضرات. 
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نبذة تاريخية عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري 
بدبي 





نبذة تاريخية  

ف الـرابـع والـعـشـريـن مـن شـهـر أكـتـوبـر 1969م, تـأسـسـت دائـرة األوقـاف ف إمـارة دبـي, مبـوجـب املـرسـوم الـصـادر عـن 
املـغـفـور لـه بـإذن ال تـعـالـى الـشـيـخ راشـد بـن سـعـيـد آل مـكـتـوم اخلـاص بـإنـشـاء الـدائـرة, وبـدأت الـدائـرة بـاالتـسـاع تـدريـجـيًـا 
إلـى أن اتـضـحـت مـعـالـم أهـدافـهـا واخـتـصـاصـاتـهـا بـشـكـل مـلـمـوس, وذلـك بـعـد صـدور الـقـانـون رقـم (7) لـسـنـة 1994م اخلـاص 
بــقــانــون األوقــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة, وتــبــعــه بــعــد ذلــك صــدور الــقــانــون رقــم (2) لــســنــة 2011م اخلــاص بــدائــرة الــشــؤون 
اإلسـالمـيـة والـعـمـل اخلـيـري الـذي تـضـمـن مـهـام واخـتـصـاصـات الـدائـرة بـرسـم الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـدائـرة الـتـي ارتـكـزت عـلـى 

ثالث محاور هي العمل اخليري والشؤون اإلسالمية وشؤون املساجد. 

رؤيتنا 

الوجهة الريادية اإلسالمية واخليرية املستدامة. 

رسالتنا  

نشر وتعزيز قيم الوسطية اإلسالمية وتنمية العمل اخليري وعمارة املساجد وفقًا ألفضل املمارسات العاملية. 

قيمنا  

اإلخالص. •

اإلتقان. •

الشفافية. •
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مهام الدائرة 

تـتـولـى دائـرة الـشـؤون اإلسـالمـيـة والـعـمـل اخلـيـري بـدبـي, رسـم الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـشـؤون اإلسـالمـيـة والـعـمـل اخلـيـري ف 
اإلمـارة, حـسـب الـقـانـون رقـم (2) لـسـنـة 2011م اخلـاص بـإنـشـاء الـدائـرة واملـهـام والـصـالحـيـات املـنـوطـة بـهـا, إذ تـعـمـل عـلـى 
نـشـر املـعـرفـة والـثـقـافـة اإلسـالمـيـة, وتـنـمـيـة الـوعـي الـديـنـي, ومـراجـعـة املـصـاحـف واملـطـبـوعـات والـكـتـب الـديـنـيـة والـتـسـجـيـالت, 
واإلشــراف عــلــى طــبــاعــتــهــا وتــوزيــعــهــا والــتــصــريــح بــتــداولــهــا, إلــى جــانــب إعــدادهــا لــلــتــقــوي الــهــجــري واملــيــالدي والــتــصــريــح 

بطباعته. 

كـمـا تـخـتـص الـدائـرة بـإصـدار الـتـراخـيـص الـالزمـة بـاجلـمـعـيـات اخلـيـريـة واملـؤسـسـات اإلسـالمـيـة ومـراكـز حتـفـيـظ الـقـرآن 
الـكـري, إضـافـة إلـى إصـدار الـتـراخـيـص ملـراكـز الـبـحـوث والـدراسـات اإلسـالمـيـة, بـحـيـث تـشـرف عـلـيـهـا إداريًـا ومـالـيًـا, إلـى 
جـــانـــب إشـــرافـــهـــا عـــلـــى املـــســـاجـــد املـــبـــنـــيـــة عـــلـــى نـــفـــقـــة األفـــراد اخلـــاصـــة, واالحـــتـــفـــاالت والـــنـــدوات واملـــؤمتـــرات واملـــعـــارض 

واملسابقات الدينية وترخيصها, وذلك إلبراز محاسن الدين اإلسالمي. 

كـمـا تـنـظـم دائـرة الـشـؤون اإلسـالمـيـة والـعـمـل اخلـيـري بـدبـي شـؤون احلـج والـعـمـرة بـالـتـنـسـيـق مـع اجلـهـات املـعـنـيـة ف 
الـدولـة, إلـى جـانـب تـنـظـيـمـهـا لـشـؤون الـفـتـوى الـشـرعـيـة, والـتـوعـيـة بـفـريـضـة الـزكـاة, والـتـبـرعـات والـصـدقـات, وصـرفـهـا ف 

وجوهها املقررة شرعًا. 

  

أهداف الدائرة  

تـسـعـى دائـرة الـشـؤون اإلسـالمـيـة والـعـمـل اخلـيـري بـدبـي إلـى حتـقـيـق قـيـمـة مـضـافـة مـن خـالل خـطـتـهـا االسـتـراتـيـجـيـة 
لألعوام 2018-2021, حيث تتضمن اخلارطة االستراتيجية مجموعة من األهداف موزعة على محاور أساسية هي: 

محور ريادة إسالمية عاملية. 1.
محور عمل خيري رائد ومبتكر. 2.
محور مساجد عامرة ومستدامة. 3.
محور بيئة عمل كفؤة وسعيدة. 4.
محور حوكمة مؤسسية فاعلة. 5.

ووفـق أفـضـل املـمـارسـات الـعـاملـيـة, تـطـمـح الـدائـرة مـن خـالل اسـتـراتـيـجـيـتـهـا املـطـورة إلـى خـلـق مـجـتـمـع مـنـسـجـم, واعٍ 
إسالميًا وخيريًا, عن طريق مؤسسات ومراكز مؤثرة وفاعلة مجتمعيا حتقق سعادة املعنيي. 
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