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رة املجمع ينظم ندوة فقهية اقتصادية عن العمالت الرقمية امُلشفَّ

نظمـــت األمانـــة العامـــة ملجمـــع الفقـــه 
اإلســـاميِّ الـــدويلِّ بالرشاكـــة مـــع دائـــرة 
الخـــريِّ  والعمـــل  اإلســـاميَّة  الشـــؤون 
بإمـــارة دبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
شـــهر  مـــن   3 االثنـــن  يـــوم  املتحـــدة 
 8 املوافـــق  1443هــــ  لعـــام  الثانـــي  ربيـــع 
مـــن شـــهر نوفمـــر لعـــام 2021م نـــدوة 
رة”.  علميـــة عـــن “العمـــات الرقميـــة املشـــفَّ

وقـــد افتتـــح النـــدوة معـــايل الشـــيخ الدكتـــور 
صالـــح بـــن عبـــد اللـــه بـــن حميـــد، رئيـــس 
املجمـــع، املستشـــار بالديـــوان امللكـــي، عضـــو 
إمـــام وخطيـــب  العلمـــاء،  كبـــار  هيئـــة 
ــاب  ــب بأصحـ ـ ــث رحَّ ــرام، حيـ ــجد الحـ املسـ
الســـماحة واملعـــايل والفضيلـــة والســـعادة، 
ـــدوة،  ـــذه الن ـــا يف ه ـــاركتهم حضوريًّ ـــا مش نً مثمِّ
ومنوًِّهـــا بأهميـــة موضـــوع النـــدوة بوصفـــه 
ـــب  ـــي تتطّل ـــارصة الت ـــة املع ـــوازل املالي ـــن الن م
ــا يتكاَمـــل فيـــه علمـــاء  اجتهـــاًدا جماعيًـّ
الرشيعـــة مـــع علمـــاء االقتصـــاد مـــن أجـــل 
بيـــان الحكـــم الرشعـــي املناســـب لهـــا، كمـــا 
أكـــد أن موضـــوع النـــدوة مـــن املســـائل 
ــا  ــد فيهـ ــي أن يجتهـ ــي ينبغـ ــة التـ االجتهاديـ
ـــدف  ـــًا به ـــاًدا أصي ـــراء اجته ـــع الخ ـــاء م العلم
اإلجابـــة عـــى تســـاؤالت  املســـلمن يف جميـــع 
ــاء العالـــم املتعلقـــة بالعمـــات الرقميـــة  أنحـ
املشـــفرة. ثـــم توّجـــه معاليـــه بالشـــكر 
ـــل  ـــامية والعم ـــؤون اإلس ـــرة الش ـــر إىل دائ والتقدي
الخـــري  بإمـــارة دبـــي بدولـــة اإلمـــارات 
ـــع  ـــع املجم ـــم م ـــى تعاونه ـــدة، ع ـــة املتح العربي
ــايل  ــى معـ ــّم ألقـ ــدوة. ثـ ــذه النـ ــم هـ يف تنظيـ
ــور  ــتاذ الدكتـ ــع، األسـ ــام للمجمـ ــن العـ األمـ
قطـــب مصطفـــى ســـانو، الكلمـــة التأطريـــة 
ــن  ــا عـ ــّر فيهـ ــث عـ ــاح، حيـ ــل االفتتـ لحفـ
ـــة  ـــة العربيَّ ـــر، اململك ـــة املق ـــل لدول ـــكره الجزي ش
الســـعوديَّة، قيـــادًة وشـــعبًا عـــى الدعـــم 
ـــرة  ـــهيات الكب ـــى التس ـــع، وع ـــل للمجم املتواص
ــطته  ــام بأنشـ ــع للقيـ ــا للمجمـ ــي تقّدمهـ التـ
يف يُـــر وســـهولة، كمـــا عـــّر عـــن شـــكره 
وتقديـــره ملعـــايل األمـــن العـــام للمنظمـــة 
الدكتـــور يوســـف بـــن أحمـــد العثيمـــن عـــى 
ــه ــاد معاليـ ــع، وأشـ ــتمر للمجمـ ــه املسـ  دعمـ

العظيـــم  واالهتمـــام  الخاصـــة  بالرعايـــة 
الـــذي يحظـــى بـــه املجمـــع مـــن لـــُدن 

رئيـــس املجمـــع معـــايل الشـــيخ الدكتـــور 
صالـــح بـــن عبداللـــه بـــن حميـــد، كمـــا 
ــع  ــراتيجية مـ ــة اإلسـ ــا الرشاكـ ــن عاليًـ ـ ثمَّ
دائـــرة الشـــؤون اإلســـامية والعمـــل الخـــري 
بدبـــي. ثـــم رّحـــب بضيـــوف املجمـــع الكـــرام،

واملشـــاركة  النوعـــيِّ  بالحضـــور  مشـــيدا 
ــم  ــل العالـ ــخن داخـ ــاء الراسـ ــزة للعلمـ املتميّـ
ــة  ــان وجهـ ــا لبيـ ــه فيهـ ــامي وخارجـ اإلسـ
نظـــر رشعيـــة رصينـــة. وعـــّر معاليـــه 
العلمـــاء  الســـادة  بقـــدرة  ثقتـــه  عـــن 
إىل  الوصـــول  عـــى  املشـــاركن  والباحثـــن 
ــه ــأنها توجيـ ــن شـ ــرارات مـ ــات  وقـ توصيـ

ــر  ــهام يف تطويـ ــة، واإلسـ ــة املاليـ ــذه النازلـ هـ
الصناعـــة املاليـــة اإلســـامية. وتـــي ذلـــك 
كلمـــة ســـعادة الدكتـــور حمـــد بـــن الشـــيخ 
ـــؤون  ـــرة الش ـــام دائ ـــر ع ـــيباني، مدي ـــد الش أحم
ــي،  ــارة دبـ ــري بإمـ ــل الخـ ــامية والعمـ اإلسـ
والـــذي أشـــاد بالتنظيـــم املحَكـــم للنـــدوة، 
ـــن يف  ـــاء والباحث ـــن العلم ـــة م ـــاركات القيّم واملش
ل  ـــوِّ ـــرة تع ـــأن الدائ ـــعادته ب ـــاف س ـــا. وأض أعماله
كثـــرًا عـــى رشاكتهـــا اإلســـراتيجية مـــع املجمـــع 
ـــاءات  ـــي والكف ـــم العلم ـــن الزَخ ـــتفيد م ـــى تس حت
ـــر بهـــا املجمـــع مـــن  ـــي يزَخ ـــة الت ـــة العاملي البحثي
ـــد  ـــع إىل املزي ـــا تتطّل ـــم، وأنه ـــاء العال ـــع أنح جمي
ـــم  ـــع لتنظي ـــع املجم ـــيق م ـــاون والتنس ـــن التع م
ـــرى  ـــع أخ ـــول مواضي ـــدوات ح ـــن الن ـــد م العدي
ـــوم  ـــى عم ـــدة ع ـــود بالفائ ـــن، وتع ـــّم الطرف ته
املســـلمن داخـــل الـــدول األعضـــاء باملنظمـــة 
ـــرش  ـــة ع ـــارة أّن خمس ـــُدر اإلش ـــا. وتج وخارجه
ـــاء  ـــن  علم ـــدوة م ـــت إىل الن ـــًزا قدِّم ـــا متمي بحثً
الرشيعـــة وعلمـــاء االقتصـــاد البارزيـــن مـــن 
ـــن  ـــعودية، وم ـــة الس ـــة  العربي ـــات اململك جامع
ــى  ــه، وعـ ــامي وخارجـ ــم اإلسـ ــل العالـ داخـ
رأســـهم، معـــايل الدكتـــور محمـــد أحمـــد الخايلـــة، 
واملقدَّســـات  والشـــؤون  األوقـــاف  وزيـــر 
ــاض ــور فيّـ ــايل الدكتـ ــاألردن، ومعـ ــة بـ  الدينيـ

املاليـــة  وزيـــر  حســـانن،  املنعـــم  عبـــد 
املـــري األســـبق، وفضيلـــة الدكتـــور أحمـــد 
عبـــد العزيـــز الحـــّداد، كبـــر مفتـــن ومديـــر 
إدارة اإلفتـــاء بدائـــرة الشـــؤون اإلســـامية 
ــارات  ــي باإلمـ ــارة دبـ ــري بإمـ ــل الخـ والعمـ
ــد  ــور عبـ ــة الدكتـ ــدة، وفضيلـ ــة املتحـ العربيـ
اللطيـــف آل محمـــود، مـــن مملكـــة البحريـــن، 

ـــد الغفـــار  ـــور محمـــد عب ـــة  األســـتاذ الدكت وفضيل
ـــة الدكتـــور  ـــة الكويـــت، وفضيل الرشيـــف مـــن دول
عبـــد البـــاري مشـــعل مـــن الواليـــات املتحـــدة 
ـــذر  ـــور من ـــتاذ الدكت ـــة، وفضيلـــة األس األمريكي
ــة الســـورية،  ــة العربيَـّ قحـــف مـــن الجمهوريَـّ
ــرم  ــد أكـ ــور محمـ ــتاذ الدكتـ ــة األسـ وفضيلـ
الل الديـــن، مـــن ماليزيـــا، وفضيلـــة الدكتـــور 
مملكـــة  مـــن  عربونـــة  برهـــان  محمـــد 
البحريـــن، وفضيلـــة الدكتـــورة َخولـــة فريـــز 
النوبانـــي مـــن اململكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، 
ــادة محمـــد الحســـن  وفضيلـــة الدكتـــورة ميّـ
ـــة  ـــوريَّة، وفضيل ـــة الس ـــة العربيَّ ـــن الجمهوريَّ م
ـــلطنة  ـــن س ـــدي م ـــد الكن ـــد محم ـــور ماج الدكت
ــادة  ــد عيـ ــور محمـ ــة الدكتـ ــان، وفضيلـ ُعمـ
الكبيـــي مـــن جمهوريـــة العـــراق، وفضيلـــة 
ـــت،  ـــة الكوي ـــن دول ـــارس م ـــق الج ـــور ُمطَل الدكت
ــف  ــدي الرشيـ ــد مهـ ــور أحمـ ــة الدكتـ وفضيلـ
ـــد  ـــور محم ـــعادة الدكت ـــر،  وس ـــن الجزائ ـــوايف م بْل
ـــس  ـــام املجل ـــن ع ـــا، وأم ـــن فرنس ـــاري م البش
العاملـــي للمجتمعـــات املســـلمة، وســـعادة 
ـــارات  ـــة اإلم ـــن دول ـــي م ـــن املرزوق ـــتاذ حس األس
ـــو  ـــز أب ـــور معت ـــعادة الدكت ـــدة، وس ـــة املتح العربي
ــة الســـوريَّة،  ــة العربيَـّ جيـــب مـــن الجمهوريَـّ
وغرهـــم مـــن العلمـــاء والباحثـــن املتميزيـــن.



أخبار الَمجمع  نشرة إخبارية شهرية تصدر عن َمجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 ربيع الثاني / 1443هـ - نوفمبر 2021م

العدد الثالث عشر

2

كلمة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهلل ابن حميد، رئيس مجمع الفقه 
اإلسالمي الدولي، يف افتتاح ندوة العمالت الرقميَّة املشفرة

الحمـد للـه ربِّ العاملـن، والصـاة والسـام عـى 
محمـد  نبيِّنـا  املرسـلن،  وسـيِّد  النبيـن،  خاتـم 
األمـن، وعـى آلـه الطاهريـن، وأصحابـه الطيبن، 
معـايل  الديـن.  يـوم  إىل  بإحسـان  لهـم  والتابعـن 
األسـتاذ الدكتـور قطـب مصطفـى سـانو األمـن 
سـعادة  الـدويلِّ،  اإلسـامي  الفقـه  ملجمـع  العـام 
الدكتـور حمـد بـن الشـيخ أحمـد الشـيباني املدير 
العـام لدائـرة الشـؤون اإلسـاميَّة والعمـل الخريِّ 
ة،  املتحـدَّ ة  العربيَـّ اإلمـارات  بدولـة  دبـي  بإمـارة 
الحضـور  املعـايل والفضيلـة والسـعادة،  أصحـاب 
الكرام، سـام الله تعـاىل عليكم ورحمتـه وبركاته، 
ة  ممـا ال شـكَّ فيـه أنَّ موضـوع العمـات الرقميَـّ
رة خصوًصا يعدُّ  عموًمـا، والعمـات الرقميَّة املشـفَّ
أحـد أهـمِّ نـوازل العر الشـائكة التي شـهدت وال 
تزال تشـهد يوًمـا بعد يـوٍم اختاًفـا يف االجتهادات، 
ه ما  وتضاربًـا يف الفتـاوى، وتبايُّنًـا يف اآلراء، بـل إنَـّ
مـن يـوم تطلـع فيـه الشـمس إال ويُفاَجـأ العالـُم 
بمعرفـة خفايـا وخبايـا متصلـة بهـذه العمـات 
تتضمـن  خفايـا  والتشـابك..  التعقيـد  البالغـة 
ـدة لـم تكـن واضحَة من  معلومـاٍت غامضـًة ومعقَّ
قبـُل.. وخبايا تكشـف للقـايص والداني عـن غايات 
إىل عهـٍد قريـٍب مضنونـًة وغـر  وحقائـق كانـت 
معروفـة مـن ذي قبـل. ولهـذا، فليـس مـن عجٍب 
الحكـم  وبيـان  اإلفتـاء  يف  والتمعـن  ث  الريُـّ مـن 
الرشعـيِّ املناسـب لهذه النازلـة اسـتناًدا إىل اجتهاٍد 
أصيـٍل فاعـٍل متكامـل األركان، بل ليس مـن غرابٍة 
يف يشء يف أن يتكامـل أهـل العلـم بالرشيعـة مـع 
ة مـن أجـل دراسـة  أهـل العلـم باالقتصـاد واملاليَـّ
إمعانًـا  وعميقـة،  دقيقـة  دراسـة  النازلـة  هـذه 
للوصـول  وضمانًـا  والتأمـل،  والتـؤدة  الـروِّي  يف 
إىل ذلـك الحكـم الرشعـّي الـذي يغلـب عـى الظـنِّ 
كونـه الحكم املـراد للـرشع الحكيم يف هـذه النازلة 
ه ملن  ـدة. الحضـور األفاضـل، إنَـّ املتشـابكة واملعقَّ
املعلـوم لكـم جميًعـا أنَّ النقـود شـهدت تطـّورات 
عديـدة عر التاريخ منـذ أن اتخذها الناس وسـيطا 
للتبـادل بـن السـلع واملنافـع والحقـوق، ومعيـاًرا 
العقـود  لقيـم األشـياء، وقـد اسـتقرَّ األمـر عـر 
ـة والقـرون والدهـور عـى اعتبـار الذهـب والفضَّ

النقديـن األساسـن للتعامـل والتبـادل؛ ومع مرور 
الزمـن تـراىض البرش عـى اعتبار املـروب منهما 
الذهـب  مقـام  يقومـان  نقديـن  ودراهـم  دنانـر 
والفضـة؛ ومـا انفـك التطـور والتغـر يطـرآن عى 
النقدين واملروب منهما حتـى ابتكر الناس أوراًقا

ة لتحـلَّ محـلَّ  ة، واملعدنيَـّ وها األوراق النقديَـّ سـمَّ
ة  الدنانـر والدراهـم التي حلَّت محـلَّ الذهب والفضَّ
ة املسـتحدثة يف  عـى أن تظـلَّ تلـك األوراق النقديَـّ
امللَّـة تسـتمدُّ قوتهـا االقتصاديَّة وقدرتهـا الرشائيَّة 
مـن ارتباطهـا الوثيـق بالنقدين األساسـن، الذهب 
باألقطـار  فـإذا  دورتهـا،  األيـام  ودارت  ـة.  والفضَّ
تها عماٍت  واألمصـار تسـتحدث أوراًقـا نقديًَّة سـمَّ
ة بها، لتغـدو تلك العمات بعُد الوسـيط امللزم  خاصَّ
للتبـادل واملعيـار األلـزم للقيـم؛ وباتـت لـكل بلـٍد 
عملـٌة يتعامـل بهـا أهلهـا، ويتبادل بها مـع غرها 
ر الحثيـث  مـن البلـدان واألقطـار. إنَّ هـذا التطـوُّ
والتغـرُّ الدائـب يف سـرة النقود ووظائفهـا ما كان 
ة  لهمـا ليقفـا عنـد ابتـكار البـرش األوراق النقديَـّ
ة،  ة الخاصَّ ة واملعدنيَـّ ة، فالعمـات الورقيَـّ واملعدنيَـّ
ن يُاحقان النقـود تطويًرا  بـل إنَّهما ظـاَّ وسـيظاَّ
ووسـائل  وسـائط  عـن  بحثًـا  وتعديـاً،  وتغيـرًا 
للتبـادل والتعامـل، تحسـبه األجيـال أخـفَّ وأقدر، 
الحديثـة  االتصـال  وسـائل  نعمـة  مـن  اسـتفادًة 
وتقنيـة املعلومـات التـي مـنَّ اللـه بها عـى العباد 
والبـاد يف هـذا العـر. ومـن هنـا، فـإنَّ موضوع 
ـاة(، محلَّ ندوتكم  رة )املعمَّ العمـات الرقميَّة املشـفَّ
املباركـة، ال يعدو أن يكـون مندرًجـا بامتياز ضمن 
سـنَّة التطـور الطبيعـيِّ للنقـود، والتغر املسـتمر 
قـادم  يف  والتعامـل  التبـادل  ووسـائط  وسـائل  يف 
األيـام. ونظـًرا ملـا يحظى بـه اجتهـادات مجمعكم 
مـن مكانـة ومنزلة لـدى الـدول األعضـاء بمنظمة 
، وتقديًرا ملـا دأب عليـه املجمع  التعـاون اإلسـاميِّ
التخصصـات  مـن  العلـم  بأهـل  االسـتئناس  مـن 
املطروحـة  باملوضوعـات  العاقـة  ذات  املختلفـة 
للدراسـة والنقـاش، فـإنَّ الحكم الرشعيَّ املناسـب 
الـذي سـتتوصلون إليـه يف هـذه النـدوة سـيكون 
لـه تأثـر مبـارش وغر مبـارش عـى حيـاة الناس 
كمـا  واألعمـال،  باملـال  منهـم  املهتمـن  ـة  خاصَّ

سـيكون له تأثـرٌ أوثق وأكـر عى الصناعـة املاليَّة
مجمعكـم  مـن  روَّادهـا  ينتظـر  التـي  اإلسـاميَّة 
املوقر الـرأي الرصن املتماسـك املنبثق عـن اجتهاد 
جماعـيٍّ أصيـٍل متماسـك ومتكامـل. ولهـذا، فـإنَّ 
املناسـبة تحتِّم علينا، أصحاب الفضيلة والسـعادة، 
إمعـان النظـر يف سـائر القضايـا واملسـائل املتصلة 
م علينـا مسـؤوليَّة بيـان الحكـم  بهـا، كمـا تحتِـّ
وأن  جهدنـا،  قصـار  نبـذل  أن  للنـاس  الرشعـي 
التمعـن يف حقيقتهـا  نسـتفرغ أقـى وسـعنا يف 
حكمهـا يف  البـتِّ  قبـل  ومآالتهـا  ومقاصدهـا 

الرشعـيِّ حـاًّ أو تحريًمـا. أيهـا الحضـور الكـرام، 
ه من أعظم الواجبـات، وأقدس القربـات أن يبذل  إنَـّ
أهل العلم وسـعهم، ويسـتفرغوا طاقتهـم من أجل 
توجيـه النوازل التي تنزل بسـاحة الناس، وتسـديد 
وترشـيد  حياتهـم،  عـى  تطـرأ  التـي  املسـتجدات 
التغـّرات التي تؤثِّر عـى توجهاتهـم تحقيًقا لقوله 
ه للنـاس وال تكتمونـه(( ولقولـهـ   تعـاىل )) لتبيِّنُنَـّ
صـىَّ اللـه عليـه وعـى آلـه وسـّلم ـ خركـم مـن 
تعلَّـم القـرآن وعلَّمـه. ومن ثمَّ، فـإنَّ املرجـوَّ منكم 
رة أن  ة املشـفَّ يف هـذه النـدوة عـن العمـات الرقميَـّ
وأن  الرشـيد يف ضبـط حقيقتهـا،  النظـر  تمعنـوا 
قـوا  تجـدُّوا يف الكشـف عـن مقاصدهـا، وأن تتحقَّ
الحكـم  املرتبـة عـى  اآلثـار  تلكـم  وتتبيَّنـوا مـن 
الرشعـيِّ املناسـب لهـا إن حـاًّ أو تحريًمـا، راجن 
قكم  من اللـه أن يمنَّ عليكـم بفيض رحمتـه، ويوفِّ
يف نيـل األجريـن اللذين رصدهمـا للمجتهديـن، إنَّه 
البحـث والنظـر والفحـص، وأجـر اإلصابـة  أجـر 
املناسـبة  تعـاىل. وال يفوتنـي يف هـذه  اللـه  بـإذن 
أن أجـزل لكـم الشـكر عـى مشـاركتكم، وأخـصَّ 
والسـعادة  والفضيلـة  املعـايل  أصحـاب  بالذكـر 
الذيـن أتـوا من خـارج اململكـة العربيَّة السـعوديَّة، 
سـائلن اللـه أن يجزيهـم عنـا خـر الجـزاء. كمـا 
أعظـم الشـكر والتقديـر لألمانـة العامـة للمجمع 
عـى تنظيمهـا لهـذه النـدوة الحضوريـة األوىل منذ 
قهـم الله ملـا فيه خر  ظهـور جائحـة كورونـا، وفَّ
والفضيلـة  املعـايل  أصحـاب  واملسـلمن.  اإلسـام 
والسـعادة، ِسـروا عـى بركـة اللـه، واخلصـوا له 
م  مكم كما فهَّ النيـة، وسـلوه ـ جلَّ يف عـاه ـ أن يفهِّ
ه ويلُّ ذلـك، وعليـه قديـر. هـذا وصى  سـليمان، إنَـّ
اللـه وسـلم وبارك عـى نبينـا محمد وآلـه وصحبه 
أجمعـن. والسـام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه
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كلمة معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمين العام ملجمع الفقه 
اإلسالمي الدولي، يف افتتاح ندوة العمالت الرقميَّة املشفرة

اح العليـم، وصاًة  حمـًدا كثـرًا طيِّبًا مبـارًكا للفتَـّ
وسـاًما دائمـن متازمـن عى خـر الهـدى، ونور 
األطهـار،  آلـه  وعـى  املجتبـى،  محمـد  الدجـى، 
وصحبـه األخيـار، والسـائرين عـى دربهـم إىل يوم 
القـرار، وبعـد، فمن نافلـة القول أنَّ مجمـع الفقه 
اإلسـاميِّ الـدويلَّ دأب ـ منذ تأسيسـه ـ عى تنظيم 
املؤتمـرات، وعقـد النـدوات، وإقامـة ورش العمـل 
بغيـة بيان األحـكام الرشعيَّة املناسـبة القادرة عى 
ة  توجيـه النـوازل التـي ال تفتـأ تنـزل بسـاحة األمَّ
تـرى، وقْصـَد القيـام بواجـب االجتهـاد األصيل يف 
تسـديد املسـتجدات التي مـا انفكت تداهـم الحياة 
بـن الفينة واألخـرى،، ومن أجـل ترشـيد العاِلمن 
فيما يلتبـس عى العاَلمـن من أفـكاٍر وآراٍء ورؤَى، 
أمـاً يف املحافظـة عـى مقصـود الـرشع الكريـم 
مـن الخلـق املتمثـل يف أن يحفـظ عليهـم دينهـم، 
ونفسـهم، وعقلهم، ونسـلهم، ومالهم، مستصحبًا 
ـ يف خضـم ذلـك ـ مـا َدَرَج عليـه السـلُف الصالـُح  
مـن األصحـاب، رضـوان اللـه عليهم، وأئمـة الفقه 
رحمهـم  وتابعيهـم،  التابعـن  مـن  واالجتهـاد 
اللـه، مـن االعتصـام الواعـي بذلـك املنهـج القويم 
الرصـن يف التوجيـه والتسـديد والرشـيد، املنبثـق 
وسـنَّة  املبـن،  الكتـاب  إىل  املكـن  االسـتناد  عـن 
النبـيِّ األمـن، واالعتصـام املتن باملقاصد السـنيَّة، 
ة،  الكليَـّ والقواعـد  باألصـول  املكـن  واالسـتئناس 
مـآالت  اعتبـار  إىل  الرزيـن  االلتفـات  عـن  فضـا 
األفعـال. وتحقيًقـا لهـذا، التـزم مجمعكـم املوقـر 
ة االجتهـاد  عـر السـنن التزامـا صارًمـا بمنهجيَـّ
الجماعـيِّ الحكيـم املنبثق عـن التعاون بـن فقهاء 
ـة ومفكِّريهـا مـن أجـل تحقيـق ذاك التكامـل  األمَّ
املنشـود، وذلـك التوافـق املرجـوِّ بـن فهـم الواقع 
والفقـه فيـه، وفهـم الواجـب يف الواقـع، وذلك عند 
وترشـيد  املسـتجدات،  وتسـديد  النـوازل،  توجيـه 
التـي  القـرارات  تلكـم  جعـل  ممـا  املسـتحدثاث، 
أصدرهـا عـى مـدار أربعة عقـود تحظـى بالقبول 
الحسـن، كما جعل توصياته وبياناتـه تنال التقدير 
واإلجـال واالحرام يف جميع أنحاء البسـيطة. وعى 
هـدي من هـذا النهـج الرشـيد، يأتـي انعقـاد هذه 
ة مـن أجل بيـان حكم  ة االقتصاديَـّ النـدوة الفقهيَـّ
الـرشع الكريـم املناسـب واملائـم يف النازلـة املاليَّة 
رة بحسـبانها  املوسـومة بالعمـات الرقميَّة املشـفَّ
ة يف العر  أهـمَّ نازلـٍة مـن نـوازل املعامـات املاليَـّ

الحديـث، وبوصفها أحدث مسـتجد من مسـتجدات 
املـال واألعمـال، إذ إنَّ االهتمام بها، فكـًرا وتطبيًقا، 
بـات يتعاظـم يوًما بعد يـوٍم، كمـا أنَّ الحديث عنها 
غـدا يجتـاز الحـدود، والقيـود، والسـدود، بـل إنَّ 
التحكـم فيها يوشـك أن يمي مسـتعصيًّا ومتعذًرا 
يف العاجـل القريـب، مما يسـتدعي البـدار كلَّ البدار 
مـن أهـل العلـم الراسـخن إىل االجتهـاد يف شـأنها 
اجتهـاًدا أصيـاً ينبثـق عن فهـم دقيـٍق لحقيقتها 
ومقاصدهـا ومراميهـا ومآالتها، وينـم عن فحص 
إىل  وصـوالً  وتحريـر  وتحقيـق  وسـر  وتمحيـص 
تحديـد أمٍن رصٍن للمـراد اإللهيِّ من هـذه النازلة. 
، إنَّ الغايـة املرجوَّة من هـذه الندوة  إْي لعمـر الحـقِّ
صـة واملركَّـزة هـي تحقيـق القول السـديد  املتخصِّ
وتحريـر الـرأي الحصيـف يف جملـة مـن املسـائل 
ة املتعلقـة بهذا املسـتجد املايلِّ املسـتحدث  الجوهريَـّ
يف امللَّـة، بـدًءا بالتعريف به، وبيان نشـأته، وأنواعه، 
وتداولـه وانتشـاره، ومـروًرا ببيـان ماهيَّتـه مـن 
حيـث كونـه سـلعة أو منفعـة، ومـن حيـث كونه 
ا، ومـن حيـث كونـه  ا، أو أصـا رقميًـّ أصـاً ماليًـّ
مقوًَّمـا، أو متمـوَّال، وعروًجـا عى بيان مـدى تأثر 
ة املشـفرة يف  ة للعمـات الرقميَـّ الخصائـص الذاتيَـّ
ة املعروفـة يف الرشيعـة  ة املاليَـّ خصائصهـا النقديَـّ
تتضمـن  توصيـة  بإصـدار  وانتهـاء  اإلسـاميَّة، 
بيـان الحكـم الرشعـيِّ املناسـب لـه، يتم رفـع تلك 
والعرشيـن  الخامسـة  الـدورة  إىل  بعـد  التوصيـة 
املقـرَّر  الـدويلِّ  اإلسـاميِّ  الفقـه  مجمـع  ملجلـس 
انعقـاده يف العاجـل القريـب بـإذن الله تعـاىل. عى 
أمـٍل أن يمـنَّ العليم الحكيـم علينا بفيـض رحمته، 
ملجمـع  ـة  العامَّ األمانـة  تغتنـم  توفيقـه،  وفضـل 
الطيِّبـة  السـانحة  الـدويلِّ هـذه  اإلسـاميِّ  الفقـه 
لتعـرب عـن شـكرها الجليـل، وعرفانهـا الجليـل 
لألمـن العـام ملنظمـة التعـاون اإلسـاميِّ معـايل 
الدكتـور يوسـف بـن أحمـد العثيمـن عـى دعمـه 
املتواصـل للمجمـع، ولتعـرِّ عـن فائـق امتنانهـا، 
وعظيـم تقديرهـا لرئيـس املجمـع معـايل الشـيخ 
صالـح بـن عبـد الله بـن حميـد، عضو هيئـة كبار 
العلمـاء، إمـام وخطيـب املسـجد الحـرام، حفظـه 
ة،  اللـه، عى مـا يخصُّ بـه املجمع من رعايـة خاصَّ

ــز  ــا تنته ــم.  كم ــم دائ ــة، ودع ــة عظيم وعناي
ــة هــذه املناســبة لتعــرب عــن وافــر  األمانــة العامَّ
ــعادة  ــة والس ــايل والفضيل ــاب املع ــكرها ألصح ش
الباحثــن والباحثــات الكــرام الذيــن أعــدُّوا بحوثـًـا 
قيِّمــًة تُجيــب باقتــدار عــن ســائر املســائل اآلنــف 
ــى  ــاركات ع ــاركن واملش ــادة املش ــا، وللس ذكره
ــاء الســفر، وقطعهــم الفيــايف مــن  ــمهم عن تجشُّ
ــم  ــدوة بفكره ــذه الن ــراء ه ــاركة يف إث ــل املش أج
تفــوت  وال  جميًعــا.  اللــه  أثابهــم  وعلمهــم، 
ــة أن تجــزل يف هــذه املناســبة  األمانــة العامَّ
ــة  ــر للرشاك ــان والتقدي ــم العرف ــكر، وتُعظ الش
ــاميَّة  ــؤون اإلس ــرة الش ــع دائ ــراتيجيَّة م اإلس
ــارات  ــة اإلم ــيِّ بدول ــارة دب ــريِّ بإم ــل الخ والعم
ــا  ــنًدا قويًّ ــا س ــت له ــي كان ة الت ــدَّ ــة املتح العربيَّ
ــا ملموًســا، فجــزى  لصــرورة هــذه النــدوة واقًع
اللــه القائمــن عليهــا، وبــارك يف جهودهــم. 
ــة  ــة العامَّ ــتغلُّ األمان ــرا، تس ــس آخ ــرًا ولي وأخ
د الشــكر الوافــر،  للمجمــع هــذه الســانحة لتجــدِّ
ــة  ــل لدول ــان الجلي ــم، والعرف ــان العظي واالمتن
ــًة  ــع، رئاس ــدِّم للمجم ــت تق ــا َفِتئَ ــي م ــر الت املق
ــًة، كلَّ الدعــم، وكلَّ الرعايــة وكلَّ  وأمانــًة عامَّ
ــه  ــى الل ــر، فع ــهيل والتيس ــة، وكلَّ التس العناي
 ، أن يديــم عــى قيادتهــا الرشــيدة، وشــعبها األبــيِّ
األمــن، واألمــان، واالســتقرار، والرخــاء، ويجزيهم 
ــزاء.  ــر الج ــلمن خ ــام واملس ــن اإلس ــا وع عنَّ
وختاًمــا، الشــكر الوفــر، والتقديــر العميــم 
لــكلِّ مــن أســهم مــن قريــب أو بعيــد مــن أجــل 
ــويَّ  ــيَّ الق ــأل الع ــي نس ــدوة الت ــذه الن ــاح ه نج
ــة  ــة مرحل ــر وبداي ــة خ ــا فاتح ــن أن يجعله املت
ــه  ــتجد. والل ــا املس ــة كورون ــد جائح ــدة بع جدي
يقــول الحــق، ويهــدي إىل الــراط القويــم، 
ومــا  اســتطعنا،  مــا  اإلصــاح  إال  نريــد  إن 
ــب. ــه نني ــا، وإلي ــه توكلن ــه، علي ــا إال بالل توفيقن
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كلمة سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني املدير العام لدائرة الشؤون 
اإلسالميَّة والعمل الخيريِّ بإمارة دبي يف افتتاح ندوة العمالت الرقميَّة املشفرة

الرحيـــم الرحمـــن  اللـــه  بســـم 
الحمـــد للـــه حمـــد الشـــاكرين، والصـــاة 
األمـــن واألنبيـــاء  نبينـــا  والســـام عـــى 
ــن.  ــر امليامـ ــه الغـ ــه وأصحابـ ــن وآلـ أجمعـ
ـــيدات  ـــعادة الس ـــاب الس ـــايل أصح ـــاب املع أصح
ــر  ــي القديـ ــه العـ ــن اللـ ــة مـ ــادة تحيـ والسـ
الســـام عليكـــم ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه

صبـــاح مـــودة وأخـــوة خالصـــة أنقلهـــا مـــن 
ـــة  ـــدة حكوم ـــة املتح ـــارات العربي ـــة االم أرض دول
ـــن،  ـــن الرشيف ـــادم الحرم ـــام خ ـــعباً إىل مق وش
امللـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود وإىل 
ـــلمان  ـــن س ـــد ب ـــن محم ـــده األم ـــام ويل عه مق
ـــعب  ـــا وإىل ش ـــه ورعاهم ـــا الل ـــعود حفظهم آل س
ـــم  ـــقيقة. ولك ـــعودية الش ـــة الس ـــة العربي اململك
أنتـــم يامـــن يحملـــون كل يـــوم أمانـــة هـــذه 
ـــل  ـــل العم ـــم بني ـــي رشفت ـــامية الت ـــة اإلس األم
تحـــت مظلتهـــا. مـــن هـــذا املنطلـــق العظيـــم 
دعونـــي اســـتعرض بعـــض مامـــح تغـــرات 
أملتهـــا ظـــروف العوملـــة يف أهـــم مكـــون مـــن 
مكونـــات قيامهـــا أال وهـــو االقتصـــاد عصـــب 
هـــذه الحيـــاة. ولنـــا أن نســـتذكر معهـــا 
مـــا مـــر بـــه العالـــم مـــن أزمـــة اقتصاديـــة 
استشـــعرنا صعوبـــة مـــا تركتـــه مـــن آثـــار 
ـــراد  ـــعوب واألف ـــم والش ـــرات األم ـــى مدخ ـــت ع أت
ــك  ــاوز تلـ ــاص لتجـ ــون خـ ــن يكـ ــم ولـ ولـ
ـــاد  ـــون لاقتص ـــم مك ـــوع إىل أه ـــات إال الرج األزم
ــرة  ــامي. وكان لدائـ ــاد اإلسـ ــو االقتصـ أال وهـ
الشـــؤون اإلســـامية والعمـــل الخـــري بدبـــي 
ـــبق يف  ـــدة، الس ـــة املتح ـــارات العربي ـــة اإلم – دول
ـــات  ـــا العم ـــن أهمه ـــوازل م ـــا الن ـــاول قضاي تن
ـــوث  ـــرح البح ـــم ط ـــث ت ـــفرة حي ـــة املش الرقمي
التـــي تعرضـــت لهـــذه النازلـــة وغرهـــا 
وحيـــث ترشفـــت الدائـــرة باســـتضافة النـــدوة

ــامي  ــاد اإلسـ ــه االقتصـ ــدى فقـ ــة ملنتـ الرابعـ
ــل 2018م  ــن 22 - 23 ابريـ ــرة مـ ــال الفـ خـ
وكان مـــن توصيـــات املنتـــدى مـــا يـــي:- 

• الدعـــوة إىل تنســـيق دويل لوضـــع األطـــر والقوانـــن 
ـــة  ـــات االفراضي ـــدار العم ـــط إص ـــة بضب الكفيل
ــا. ــن بهـ ــة املتعاملـ ــا وحمايـ ــات تداولهـ وآليـ

• إنشـــاء مراصـــد االســـترشاف االقتصـــادي 
لتتبـــع املتغـــرات وتقديـــم رؤى اقتصاديـــة 
وتحديـــات  فـــرص  ودراســـة  مســـتقبلية 
االقتصـــاد الرقمـــي والعمـــات االفراضيـــة. 
وجـــدول  برنامـــج  ضمـــن  كانـــت  كمـــا 
مؤتمـــر مجمـــع الفقـــه اإلســـامي يف دورتـــه 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  املنعقـــدة يف   24
املتحـــدة، بإمـــارة دبـــي خـــال الفـــرة مـــن 
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نوفمـــر 2019، حيـــث أصـــدر املجمـــع قـــراره 
رقـــم 237 ونختـــزل مـــن الديباجـــة مـــا يـــي:

ـــات  ـــة واملناقش ـــاث املعروض ـــال األبح ـــن خ • م
التـــي دارت تبـــن أن ثمـــة قضايـــا مؤثـــرة يف

ـــا: ـــر منه ـــل نظ ـــزال مح ـــي ال ت ـــم الرشع الحك
)املشـــفرة(  املعمـــاة  العملـــة  ماهيـــة   •
أم هـــي  أم منفعـــة،  هـــل هـــي ســـلعة، 
أصـــل مـــايل اســـتثماري أم أصـــل رقمـــي؟

املشـــفرة  العملـــة  هـــل   •
رشًعـــا؟ ومتمولـــة  متقومـــة 

ـــات  ـــذه العم ـــف ه ـــا يكتن ـــبق ومل ـــا س ـــًرا مل • نظ
ـــل  ـــتقرار التعام ـــدم اس ـــة وع ـــر عظيم ـــن مخاط م
ــن  ــد مـ ــويص بمزيـ ــس يـ ــإن املجلـ ــا؛ فـ بهـ
ـــم. ـــرة يف الحك ـــا املؤث ـــة للقضاي ـــث والدراس البح

ــع  ــرار املجمـ ــة قـ ــي بتوصيـ ــن نفـ ــا نحـ وهـ
ــد  ــتبحث بجـ ــي سـ ــدوة التـ ــذه النـ ــد هـ بعقـ
وتركيـــز متخصـــص الحكـــم الرشعـــي ليكـــون 
ـــدور  ـــون ص ـــن يرقب ـــلمن الذي ـــل املس ـــل عم مح
ـــاب  ـــد ب ـــه يس ـــر لعل ـــم املوق ـــن مجمعه ـــرار م ق
ـــع  ـــيما م ـــا، ال س ـــن حكمه ـــر ع ـــاؤل الكث التس
ــن  ــأنها بـ ــم بشـ ــاوى يف العالـ ــارب الفتـ تضـ
ـــاىل  ـــبحانه وتع ـــه س ـــأل الل ـــح. نس ـــرم ومبي مح
ـــة  ـــة مقنع ـــول إىل نتيج ـــع للوص ـــق الجمي أن يوف
ــبحانه  ــه سـ ــة إنـ ــة جامعـ ــوى مجمعيـ وفتـ
وتعـــاىل عـــى مـــا يشـــاء قديـــر وصـــى اللـــه 
ـــه  ـــى آل ـــد وع ـــيدنا محم ـــى س ـــارك ع ـــلم وب وس
وصحبـــه أجمعـــن .وال يســـعني إال أن أقـــدم نيابـــة 
ـــامية  ـــؤون اإلس ـــرة الش ـــد دائ ـــي وف ـــن أخوت ع
والعمـــل الخـــري بدبـــي كل شـــكر وتقديـــر إىل 
ـــه  ـــن عبدالل ـــح ب ـــور صال ـــيخ الدكت ـــايل الش مع
ـــامي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــس مجم ـــد، رئي ـــن حمي ب
ــب  ــور قطـ ــتاذ الدكتـ ـــايل األسـ ــدويل، ومع الـ
ــع،  ــام للمجمـ ــن العـ ــانو، األمـ ــى سـ مصطفـ
ومعـــايل الدكتـــور محمـــد بـــن ســـليمان 
ــة، ــامي للتنميـ ــك اإلسـ ــس البنـ ــارس رئيـ الجـ

وإدارة املجمـــع وإىل كل املنتســـبن إليـــه وإىل 
وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الـــدويل ممثلـــًة 
بقنصليـــة الدولـــة يف جـــدة باململكـــة العربيـــة 
ــه ــة اللـ ــم ورحمـ ــام عليكـ ــعودية. والسـ السـ
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سعادة املندوب الدائم لجمهورية مصر العربية يوّدع معالي األمين العام
الدائم  املندوب  نجم  محمد  السفر  سعادة  قام 
التعاون  منظمة  لدى  العربية  مر  لجمهورية 
حسنن  مصطفى  السيد  سعادة  برفقة  اإلسامي 
ملعايل  مجاملة  بزيارة  العامة  بالقنصلية  املستشار 
العام  األمن  الدكتور قطب مصطفى سانو  األستاذ 
13 من  الخميس  يوم  الدويل  اإلسامي  الفقه  ملجمع 
شهر  من   18 املوافق  1443ه   الثاني  ربيع  شهر 
للمجمع. هذا،  العامة  األمانة  بمقر  2021م  نوفمر 
وتقديره  الجزيل،  شكره  عن  سعادته  أعرب  وقد 
وحسن  الرحيب  حفاوة  عى  ملعاليه  العظيم 
الزيارة  هذه  بأن  الصدد  هذا  يف  منوِّها   ، االستقبال 
ستكون آخر زيارة له لألمانة العامة للمجمع، إذ إنه 
يف نهاية خدمته الرسمية بصفته مندوبا دائما لباده 
معاليه،  لتوديع  خصيصا  جاء  وقد  املنظمة،  لدى 
األمانة  تشهده  بما  وإعجابه  تقديره  عن  وللتعبر 
العامة للمجمع من تغرات نوعية، وتطورات واضحة 
العلمي  املستوى  أم  اإلداري  املستوى  عى  سواء 
والفكري منذ تويل معاليه مهامه أمينا عاما للمجمع 
جمع  عى  الكبر  معاليه  بحرص  مشيدا  سنة،  قبل 
قيم  وتعزيز  الصحيحة،  املفاهيم  ونرش  األمة  كلمة 
الوسطية واالعتدال. واختتم سعادته حديثه بالتعبر 
عن تطلعه إىل تعزيز عاقات التعاون والتواصل بن 
األمانة العامة للمجمع وبن جمهورية مر العربية 
الذي املنظمة  لدى  الجديد  الدائم  املندوب  خال  من 

ملعاليه  متمنيا  قريبا،  جدة  مدينة  إىل  سيصل 
ما  تحقيق  يف  والتوفيق  النجاح  من  وللمجمع 
أنشطة  من  اإلسراتيجية  املجمع  خطة  تتضمنه 
لتقديم التام  استعداده  عى  ومؤكدا  وبرامج 

لنجاح  الرورية  والخدمات  التسهيات  كافة 
جانبه،  ومن  املختلفة.  املجمع  ومشاريع  برامج 
الزيارة  هذه  عى  وشكره  بسعادته،  معاليه  رحب 
سعادته  يكنه  الذي  التقدير  ذلك  عى  تدل  التي 
عى  تؤكد  أنها  كما  للمجمع،  املرية  واملندوبية 
الرغبة الصادقة يف توطيد عاقات التعاون والتواصل 
العلمية  واملؤسسات  للمجمع  العامة  األمانة  بن 
هذه  يف  مشيدا  العربية،  مر  بجمهورية  والدينية 
الرسمية زيارته  خال  معاليه  ملسه  بما  األثناء 

توثيق  عى  كبر  حرص  من  املرية  للجمهورية 
واملؤسسات  املجمع  بن  والتنسيق  التعاون  عرى 
املعنية باملسائل والقضايا التي يعالجها املجمع عر 
ودار  األزهر،  مشيخة  رأسها  وعى  وندواته،  قراراته 
املناسبة  األزهر. وعرَّ معاليه بهذه  اإلفتاء وجامعة 
عن تقديره العميق وامتنانه الكبر لسعادته ملا قدمه

مندوبا  عمله  فرة  أثناء  للمجمع  ورعاية  دعم  من 

الجم  املنظمة، كما عر عن تقديره  لبلده لدى  دائما 
مما  عمله،  طيلة  بها  قام  التي  الجليلة  للخدمات 
من  كل  لدى  الحسن  والذكر  الطيب  األثر  له  كان 
التوفيق  له  وتمنى  معه،  تعامل  أو  سعادته،  عرف 
معاليه  وختم  مر.  يف  الجديدة  مهامه  يف  والنجاح 
يف  قدما  سيميض  املجمع  أن  عى  بالتأكيد  حديثه 
الذي  الجديد  الدائم  املندوب  مع  والتواصل  العمل 
واملراكز  املؤسسات  كافة  ومع  سعادته،  سيخلف 
واملحاور  بالقضايا  املعنية  املرية  العلمية 
عى  قريبا  سيميض  املجمع  إن  حيث  املشركة، 
املرية  األوقاف  وزارة  مع  وتعاون  رشاكة  اتفاقية 
جمهورية  مع  الثنائية  العاقات  متانة  عى  تأكيدا 
البارزة  العلمية  ملساهماتها  وتقديرا  العربية  مر 
مع  االجتماع  حر  وقد  هذا  اإلسامي.  العالم  يف 
مدير  الشوك،  منذر  محمد  األستاذ  من  كل  معاليه 
سارة  والسيدة  باملجمع،  واملراسم  الديوان  شؤون 
أمجد مديرة شؤون األرسة واملرأة باملجمع، واألستاذ 
للمجمع. العام  األمن  معايل  مستشار  التليي  مراد 

وزير األوقاف األردني يزور مقر األمانة العامة للمجمع بجدة

اســتقبل معــايل األســتاذ الدكتــور قطــب مصطفى 
ــامي  ــه اإلس ــع الفق ــام ملجم ــن الع ــانو، األم س
ــة،  ــد الخايل ــد أحم ــور محم ــايل الدكت ــدويل، مع ال
وزيــر األوقــاف والشــؤون واملقدَّســات اإلســامية 
باململكــة األردنيــة الهاشــمية، والوفــد املرافــق لــه 
يــوم الثاثــاء 04 من شــهر ربيــع الثانــي 1443هـ 
املوافــق 09 نوفمــر 2021م، بمقــر األمانــة العامة 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــدة، باململك ــع بج للمجم
وقــد رّحــب معــايل األمــن العــام بضيفــه الكريــم، 
ــن  ًا ع ــرِّ ــة، مع ــارة املهم ــذه الزي ــه ه ــاكًرا ل ش
ــمية  ــة الهاش ــة األردني ــره للمملك ــكره وتقدي ش
ــه  ــذ تأسيس ــع من ــا للمجم ــا ورعايته ــى دعمه ع
إىل يومنــا هــذا. كمــا قــدَّم معاليــه مْلحــًة تعريفيــة 
للضيــف ومرافقيــه عــن هيكلــة املجمــع وأهدافــه 
ــازات  ــطة واإلنج ــا، واألنش ــن أجله ــث م ــي بُِع الت

األخــرة،  الفــرة  خــال  بهــا  قــام  التــي 
ــَدد  ــذا الص ــا به ــهدها منوًِّه ــي ش ــّورات الت والتط
الــذي  الكبــر  والتقديــر  املرموقــة  باملكانــة 
األعضــاء  الــدول  املجمــع مــن  بــه  يحظــى 
ومشــيًدا  اإلســامي،  التعــاون  بمنظمــة 
ــة ــات العلمي ــا املؤسس ــوم به ــي تق ــود الت بالجه

األردنيــة يف مجــال تعزيز ِقيَــم االعتدال والوســطية 
ــذ العنــف. كمــا أعــرب عــن تطّلعــه إىل مزيــد  ونبْ
مــن الــرشاكات اإلســراتيجية بــن املجمــع والدول 
ــرك  ــم املش ــال التنظي ــة يف مج ــاء، خاص األعض
حــول  العمــل  وِورش  واملؤتمــرات  للنــدوات 
النــوازل واملســتجدات، فضــاً عــن رغبــة املجمــع 
ــل  ــن أج ــمية م ــات الرس ــع الجه ــاون م يف التع
اســتكتاب أبــرز علمائهــا وباحثيهــا يف املؤتمــرات 
التــي ينّظمهــا. مــن جانبــه، عــّر معــايل الدكتــور 
ــه  ــعادته وامتنان ــن س ــة ع ــد الخايل ــد أحم محم
ــتقبال  ــن االس ــى ُحس ــام ع ــن الع ــايل األم ملع
وحفــاوة اللقــاء، وأشــاد بمــا يشــهده املجمــع من 
تطــورات نوعيــة عــى جميــع املســتويات، خاصــة 
ــع  ــتمر م ــارش واملس ــل املب ــق بالتواص ــا يتعل فيم
ــدة  ــة الرائ ــات العلمي ــاء واملؤسس ــدول األعض ال
ــم  ــد واملحَك ــم الجي ــه بالتنظي ــاد معالي ــا. وأش به
ــى  ــّهل ع ــا يس ــع، مم ــرات املجم ــدوات ومؤتم لن
العلمــاء والباحثــن القيــام بَدورهــم العلمــي عــى

يف  خاصــة  ذلــك  ويتجــّى  وجــه،  أكمــل 

ــا  ــي أصدره ــة الت ــات القيّم ــرارات والتوصي الق
أصبحــت  والتــي  تأسيســه،  منــذ  املجمــع 
ــم  ــاء يف العال ــع ُدور اإلفت ــميًّا لجمي ــا رس مرجًع
حــر  وقــد  هــذا،  وخارجــه.  اإلســامي 
محمــد جعفــر  الســفر  ســعادة  االجتمــاع 

جعفــر، القنصــل العــام األردنــي ، واألســتاذ 
زيــاد حمــدان البيــك، مديــر مكتــب معــايل 
ــن:  ــع كل م ــن املجم ــي، وم ــاف األردن ــر األوق وزي
األســتاذة ســارة أمجــد حســن، مديــرة إدارة 
شــؤون األرسة واملــرأة باملجمــع، واألســتاذ محمــد 
وليــد اإلدريــي، مديــر إدارة اإلعــام وتقنيــة 
ــي،  ــراد التلي ــتاذ م ــع، واألس ــات باملجم املعلوم
العاقــات  لشــؤون  العــام  األمــن  مستشــار 
العامــة واإلعــام باملجمــع، واألســتاذ أمجــد 
إبراهيــم املنــي، رئيــس قســم املراســم باملجمــع.
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مجمع  بن  اإلسراتيجية  الرشاكة  تعزيز  إطار  يف 
دول  أنباء  وكاالت  واتحاد  الدويل  اإلسامي  الفقه 
للدور  وتجسيدا  )يونا(،  اإلسامي  التعاون  منظمة 
القضايا  دعم  يف  للطرفن  والدويل  اإلقليمي  الريادي 
نبذ  يف  بينهما  املشركة  للرؤية  وتعزيزا  اإلسامية، 
قيم  نرش  عر  اإلرهاب  ومكافحة  والعنف  التطرف 
الدكتور  األستاذ  معايل  وقع  والوسطية،  التسامح 
للمجمع،  العام  األمن  سانو،  مصطفى  قطب 
مدير  اليامي،  ربه  عبد  بن  محمد  األستاذ  وسعادة 
ربيع  شهر  من   06 الخميس  يوم  املكلف،  يونا  عام 
نوفمر  شهر  من   11 املوافق  1443هـ  الثاني 
بمقر وذلك  املؤسستن  بن  تفاهم  مذكرة  2021م، 

وتهدف  السعودية.  العربية  اململكة  بجّدة،  املجمع 
الطرفن  بن  والتعاون  التنسيق  إىل  االتفاقية  هذه 
خدمة ومنتظم  دوري  وبشكل  علمية  بطريقة 

كل  وتخصصات  مجاالت  وضمن  العامة  للمصلحة 
املشرك  التنظيم  إىل  االتفاقية  تهدف  كما  طرف. 
للمؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل والتدريب،

يف  الجهتن  وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات  وتبادل 
كل  بمعرفة  تعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال 

وتهدف  بينهما.  املشرك  االهتمام  مجال  يف  منهما 
وتوزيع  إلنتاج  الطرفن  بن  التنسيق  دعم  إىل  أيضا 
بأنشطة  يعرف  الذي  اإلعامي  املحتوى  أنواع  جميع 
االتفاقية،  عى  التوقيع  وإثر  ومشاريعه.  طرف  كل 
األمن  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  معايل  أعرب 
سعادته  عن  الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام 
والبناء بن مؤسسات املثمر  التعاون  بهذا  وترحيبه 

عن  عر  كما  اإلسامي،  التعاون  منظمة  وأجهزة 
االتفاقية ونطاق  بنود  جميع  تنفيذ  إىل  تطلعه 

والدويل  اإلقليمي  اإلشعاع  من  مزيد  يف  يسهم  مما 
تضافر  أن  معاليه  وأكد  املجمع.  ومشاريع  ألنشطة 
الجهود والتنسيق والتعاون املستمر بن املؤسسات 
يرفع  أن  شأنه  من  املنظمة  مظلة  تحت  املنضوية 
من  ويمكنها  املؤسسات  هذه  وكفاءة  جدوى  من 
رسمته  الذي  النحو  عى  وبرامجها  أهدافها  تحقيق 
عى  الطرفان  وافق  املذكرة،  لبنود  وتنفيذا  لنفسها. 
الحاجة  حسب  تجتمع  متخصصة  لجنة  تشكيل 
الوارد  التصور  حسب  التنفيذ  وآليات  طرق  لتحديد 
التوقيع  مراسم  حر  وقد  هذا  نفسها.  املذكرة  يف 
عى االتفاقية، األستاذ يونس عنايت، مدير العاقات 
والتطوير االسراتيجي بيونا، واألستاذ صاح مراد، 
مدير التسويق والتمويل بيونا، كما حر من جانب 
مدير  الشوك،  منذر  محمد  األستاذ  من  كل  املجمع 
إدارة شؤون الديوان واملراسم، والدكتور عبد الفتاح 
أبنعوف، مدير إدارة التخطيط والعاقات الخارجية، 
اإلعام  إدارة  مدير  اإلدريي،  محمد  واألستاذ 
مستشار  التليي،  مراد  واألستاذ  املعلومات،  وتقنية 
واإلعام. العامة  العاقات  لشؤون  العام  األمن 

املجمع واتحاد وكاالت أنباء دول املنظمة )يونا( يوقعان مذكرة تفاهم

معالي وزير الخارجية الغيني يستقبل معالي األمين العام يف كوناكري
اسـتقبل معايل الدكتـور موريسـاندا كوياتي، وزير 
األفريقـي  والتكامـل  الـدويل  والتعـاون  الخارجيـة 
 19 األربعـاء  يـوم  صبـاح  بالخـارج،  والغينيـن 
مـن شـهر ربيـع الثانـي لعـام 1443 املوافـق 24 
مـن شـهر نوفمـر لعـام 2021م، معـايل األسـتاذ 
العـام  األمـن  سـانو،  مصطفـى  قطـب  الدكتـور 
الـوزارة  بمقـر  الـدويل،  اإلسـامي  الفقـه  ملجمـع 
بكوناكـري بجمهوريـة غينيـا. هـذا، وقـد رحـب 
يقـوم  مـا  عـى  أه  وهنَـّ بضيفـه،  الوزيـر  معـايل 
خـال  مـن  البلـد  سـمعة  رفعـة  يف  دور  مـن  بـه 
أدائـه املتميـز يف إدارة املجمـع، ثـم أعـرب لـه عـن 
التزامـه والتـزام الحكومـة الغينية بتعزيـز عاقات 
التعـاون مـع منظمـة التعـاون اإلسـامي وجميع

هيئاتهـا، خاصـة مجمـع الفقـه اإلسـامي الدويل 
الـذي يتـوىل أمانتـه العامـة مواطن غينـي ممثا يف 
شـخص معاليه. كمـا أعرب له عن اسـتعداد وزارته 
لدعـم مختلف مشـاريع وبرامج املجمـع الهادفة إىل
تعزيز السام والتسـامح يف العالم. من جانبه، شكر

عـى  الوزيـر  معـايل  سـانو  الروفيسـور  معـايل 
االسـتقبال الحار املـيء بمشـاعر املحبـة والتقدير 
الفرصـة  هـذه  معاليـه  انتهـز  كمـا  واإلخـاء. 
الفائـق  وتقديـره  العظيـم  امتنانـه  عـن  للتعبـر 
لجمهوريـة غينيـا عـى دعمهـا املسـتمر للمجمع. 
تطلعـه  عـن  باإلعـراب  حديثـه  معاليـه  وختـم 
املجمـع  بـن  إسـراتيجية  رشاكات  إقامـة  إىل 
واملؤسسـات العلميـة والدينية يف جمهوريـة غينيا. 

معالي وزير املالية ووزير الخزانة يرحبان بمعالي األمين العام بكوناكري

وزير  الدكتور النسينى كوندي،  ب كل من معايل  رحَّ
السيد ومعايل  الغيني،  واملالية  واالقتصاد  التخطيط 

موىس سيى، وزير الخزانة واملوازنة، بمعايل األستاذ 
ملجمع  العام  األمن  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 
ربيع شهر  من   20 الخميس  يوم  اإلسامي،  الفقه 

األمن  معايل  شكر  جانبه،  ومن  غينيا.  جمهورية 
عى  الخزانة  وزير  ومعايل  املالية  وزير  معايل  العام 
تعيينهما  عى  إياهما  مهنئا  االستقبال،  حفاوة 
وزيرين شابن يف الحكومة االنتقالية، ومتمنيا لهما 
املرحلة  هذه  يف  مهامهما  يف  والنجاح  التوفيق  كل 
الحساسة التي تمر بها الباد؛ كما انتهز معاليه هذه 
الفرصة للتعبر عن امتنانه العظيم وتقديره الفائق 
منذ  للمجمع  املستمر  دعمها  عى  غينيا  لجمهورية 
تأسيسه، مبديا تطلعه إىل دعم وزارتي املالية والخزانة 
لتنويع  مؤخرا  أنشئ  الذي  املجمع  وقف  لصندوق 
موارد املجمع، واستعداد املجمع التام لتقديم الدعم 
داخل  الوقفية  املشاريع  ملختلف  والتقني  الفكري 
ألساليب  وتحديثا  ألدائها،  تطويرا  غينيا  جمهورية 
العر. ومتطلبات  الرشيعة  أحكام  وفق  عملها 

نوفمر  شهر  من   25 املوافق  1443هـ  لعام  الثاني 
2021م، بمقر وزارة التخطيط واملالية بمدينة  لعام 
الوزيران  عّر  وقد  هذا  غينيا.  بجمهورية  كوناكري 
عن شكرهما وتقديرهما لزيارة معاليه للوزارة، كما 
نوَّها يف هذه املناسبة بأن تويل معاليه األمانة العامة 
ألكر مرجعية دينية عاملية يف العالم يعد مفخرة لكل 
مواطن غيني، بل لكل مواطن أفريقي اعتبارا بكون 
اإلفريقية  الدول  من  أفريقي  عام  أمن  أول  معاليه 
غر الناطقة بالعربية، فضا عن أن أداء معاليه عى 
واعتزاز تقدير  محل  للمجمع  العامة  األمانة  رأس 

وسعادة. ثم أكد معايل وزير املالية عى التزام حكومة 
عاقات  وتعزيز  املجمع  بدعم  غينيا  جمهورية 
التعاون مع جميع أجهزة منظمة التعاون اإلسامي، 
خاصة البنك اإلسامي للتنمية، مشيدا يف هذا الصدد 
املشاريع  ملختلف  املختلفة  وأجهزتها  املنظمة  بدعم 
الفقر داخل إىل مكافحة  الهادفة  التنموية  والرامج 
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معالي األمين العام يشارك يف االجتماع الدوري ملجلس حكماء املسلمين

الشيخ  األكر  اإلمام  فضيلة  من  كريمة  بدعوة 
رئيس  الرشيف،  األزهر  الطيب، شيخ  أحمد  الدكتور 
األستاذ  معايل  شارك  املسلمن،  حكماء  مجلس 
ملجمع  العام  األمن  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 
شهر  من   25 الثاثاء  يوم  الدويل،  اإلسامي  الفقه 
شهر  من   30 املوافق   ،1443 لعام  الثاني  ربيع 
الخامس  الدوري  االجتماع  يف  2021م  لعام  نوفمر 
العربية  باإلمارات  ظبي  أبو  بإمارة  للمجلس  عرش 
املتحدة. استهل فضيلة اإلمام األكر االجتماع بكلمة 
وتقديره  الجزيل  شكره  عن  فيها  عر  افتتاحية 
الفائق ألعضاء املجلس عى حضورهم، كما عر عن 
للمجلس  نشطة  ومشاركة  فاعل  حضور  إىل  تطلعه 
العالم،  يف  والتسامح  والتعايش  السلم  قضايا  يف 

املجلس  دور  تفعيل  بأهمية  الصدد  هذا  يف  منوها 
الوجه  عى  برسالته  لينهض  األصعدة  كافة  عى 
األمثل، كما دعا فضيلته األمانة العامة للمجلس إىل 
أجل  من  وتجاربهم  األعضاء  خرات  من  االستفادة 
األمن  من  فضيلته  طلب  ثم  املجلس.  بأداء  االرتقاء 
الرميثي  سلطان  الدكتور  سعادة  للمجلس  العام 
خال  املجلس  أنشطة  عن  مفصل  تقرير  تقديم 
للمجلس.  املستقبلية  املشاريع  املاضية، وعن  الفرة 
فضيلته  دعا  للتقرير،  مستفيض  استعراض  وبعد 
عليه،  ملحوظاتهم  وإبداء  مناقشته،  إىل  األعضاء 
متتالية،  ساعات  أربع  مدار  وعى  ومقرحاتهم. 
ناقش األعضاء العديد من الرامج واملشاريع املهمة 
التي ينبغي أن ينفذها وينجزها املجلس خال الفرة 
الله تعاىل. هذا، وقد أصدر املجلس  القادمة بمشيئة 
واملجتمعات  للدول  مناشدة  متضمنا  ختاميا  بيانا 
املسلمة إىل التعاون والتضامن والتساند، والتسامح، 
ورجال  للعلماء  ومناشدة  واالعتدال،  السلم  وتعزيز 
باآلثار  الوعي  تعزيز  يف  فعال  بدور  القيام  إىل  الدين 
الوخيمة للتغر املناخي، وأهمية املحافظة عى البيئة، 
كما تضمن بيان املجلس إعانا عن عزمه عى عقد 
النسخة القادمة من مبادرته املسماة “حوار الرشق 
والغرب 2022” يف مملكة البحرين خال الفصل األول

من العام القادم. والجدير بالذكر املسِلمة أن مجلس 
ُحَكماء امُلسلمن هيئٌة دوليٌَّة مستقلِّة، هدُفها تعزيُز 
عوامَل  وتجنيبُها  املسِلمة،  املجتمعات  يف  لم  السِّ
شؤونه  إدارة  يف  مستقلٌّ  وهو  واالنقسام،  اع  الرِّ
لها،  يتصدى  التي  القضايا  يف  رأِيه  عن  والتعبر 
اإلساميِّ  الدِّين  علماء  من  مجموعٍة  من  ُن  ويتكوَّ
والوسطيَِّة،  والعدالة واالستقاِل  بالحِكمة  يتميَّزون 
املجتمعات  يف  البَْنِ  ذاِت  إصاح  عى  ويعملُون 
أْن يُصبَح ساحًة  العاَلِم اإلساميِّ  املسِلمة، وتجنيِب 
اعاِت. والرِّ والتقسيماِت  األجنبيَِّة  اِت  للتَّدخُّ

األمين العامِّ يشارك يف ندوة مشكالت العاملين يف مجاالت أمراض النساء
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ألقى 
يف  تأصيليَّة  كلمة  للمجمع،  العام  األمن  سانو، 
العاملن  مشكات  عن   طبية  فقهية  ندوة  افتتاح 
وطفل  والوالدة،  النساء  أمراض  مجاالت  يف 
السبت  يوم  صباح  أخاقي،  منظور  من  األنابيب 
 6 املوافق   ،1443 لعام  الثاني  ربيع  شهر  من   1
زوم.  تقنيات  عر  2021م  لعام  نوفمر  شهر  من 
الجليل  شكره  عن  بالتعبر  كلمته  معاليه  استهل 
اإلسامية  املنظمة  عى  للقائمن  العظيم  وتقديره 
للعلوم الطبية عى ما يبذلونه من جهود مقدرة من 
أجل توجيه النوازل واملستجدات الطبية وفق أحكام 
بتخصيص  رسوره  عن  أعرب  كما  الغراء.  الرشيعة 
التي  اإلشكاالت  عى  لإلجابة  الندوة  هذه  املنظمة 
وقطاع  عامة  الصحة  قطاع  يف  العاملن  تواجه 
معاليه  دعا  ثم  خاصة؛  والوالدة  النساء  أمراض 
األحكام  بيان  “إنَّ  قائا:  واملفتن  الفقهاء  السادة 
العاملن  تواجه  التي  باملشكات  املتعلقة  الرشعيَّة 
األنابيب  وطفل  والوالدة  النساء  أمراض  مجاالت  يف 
ينبغي أن ينطلق من قواعد كلية، وضوابط رشعية، 
له  فتنر  خالها،  من  وينطلق  املفتي،  عليها  يتكأ 
الطريق، وتمكنه – بإذنه تعاىل - من تحديد األحكام 
الكلية،  القواعد  تلكم  ومن  املناسبة..  الرشعيَّة 
تلكم  ونعني  الغرَّاء،  للرشيعة  ة  العامَّ األصول  أوال: 
التي  الرشيفة  النبويَّة  واألحاديث  الكريمات  اآليات 
وحمايتها  النفس،  عى  بالحفاظ  األمر  يف  وردت 
عن  وبالنهي  الطهارة،  ووجوب  التداوي،  بوجوب 
النصوص  فهذه  وغرها..  التهلكة،  إىل  األيدي  إلقاء 
النفاذ  ينبغي  ة  عامَّ أصوالً  تمثِّل  والحديثيَّة  القرآنيَّة 
والحلول  الرشعيَّة،  األحكام  تقرير  أجل  من  منها 
الناجعة ملا يواجهنا من مشكات، اعتباًرا بأنَّ العموم 
واملكان،  الزمان،  يف  عموٌم  النصوص  تلك  يف  الوارد 
عر، يف  ينحر  فا  والوضع،  والحال،  واإلنسان، 

ولكل  األجيال،  لكل  خطابًا  يعد  وإنَّما  مر،  يف  أو   
الكليَّة،  الرشع  مقاصد  وثانيًا:  واألمصار.  األعصار، 

والعناية بمراتبها، إذ إنه من املتفق عليه أنَّ مصادر
من  وما  الصحيحة،  والسنَّة  الكتاب  هي  الترشيع 
نازلة صغرت أو كرت إال ولها حكم فيهما، إما نًصا 
رصيًحا، أو إشارًة، أو داللًة، أو اقتضاًء، ويعرف ذلك 
أهل العلم الثقات، قال جل وعا: } َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر 
الرَُّسوِل  إىَِل  َردُّوُه  َوَلْو  ِبِه  أَذَاُعوا  اْلَخْوِف  أَِو  اأْلَْمِن  ِمَن 
ِمنُْهْم  الَِّذيَن يَْستَنِْبُطونَُه  َلَعِلَمُه  ِمنُْهْم  اأْلَْمِر  أُويِل  َوإىَِل 
{ النساء: 83، ومعلوم أيضا بأنَّ ثمة مقاصد وحكما 
وراء كل ترشيع، ولذلك، فإن معرفة األرسار والِحكم 
واملقاصد الثاوية بن جنبات النصوص الرشعية من 
باألحكام  واالمتثال  التمثل  من  املكلَّف  تمكن  شأنه 
واستقرار  وراحة  طمأنينة  مع  سلسلة،  بصورة 
الرشعيَّة  األحكام  أن  عليه  املتفق  من  كان  وإذا   .
مقاصد  خمسة  عى  الحفاظ  أجل  من  كلها  رشعت 
الدين،  وحفظ  النفس،  حفظ  وهي  رضوريًّة،  
فإنَّ  املال،  وحفظ  العقل،  وحفظ  النسل،  وحفظ 
السواد األعظم من أهل العلم باألصول يعّدون حفظ 
فإنَّه  ولذلك،  املقاصد،  بقية  عى  مقدَّما  النفس 
النفس،  حفظ  أجل  من  كلها  بها  التضحية  يمكن 
وباملال  بالدين  والتمثل  االمتثال  يرك  أنَّه  يعني  مما 
تفويت  إىل  يا  مؤدِّ ذلك  كان  إذا  وبالعقل  وبالنسل 
اإلكراه  حاالت  يف  الحال  هو  كما  وإزهاقه  النفس 
امللجيء عى الكفر، واملرض الشديد، والجوع الشديد

وغر ذلك من الطوارئ والجوائح. وثالثا: االستئناس 
تمثِّل  الفقهيَّة  فالقواعد  الكرى:  الفقهيَّة  بالقواعد 
هة  املوجِّ واملواد  واملقاصد،  النصوص  خاصات 
حياة  يف  تستجد  التي  والقضايا  املسائل  ملختلف 
اإلنسان، ولذلك، فإنَّ هذه الخاصات تمثِّل أجوبة عن 
الزمان  بها  يجود  التي  واملتجدِّدة  املستجدَّة  األسئلة 
الفطن  الفقيه  بها  يلوذ  إذ  واألخرى،  الفينة  بن 
النوازل،  وتسديد  املستجدات،  توجيه  يف  لتوظيفها 
ألفاظه  وقدرة  الكريم،  الرشع  شموليَّة  وإبراز 
وافد. كل  وترقيع  جديٍد،  كل  مواكبة  عى  ومبانيه 

عى  قادرة  نحسبها  فقهيَّة  قواعد  ة  ثمَّ عليه،  وبناء 
ومن  وحادث،  مستجد  لكل  الرشعيَّة  األحكام  بيان 
ها: قاعدة ال رضر وال رضار، وقاعدة الرورات  أهمِّ
تبيح املحظورات، وقاعدة ترف اإلمام عى الرعية 
عى  مقدَّم  املفاسد  درء  وقاعدة  باملصلحة،  منوط 
جلب املصالح، وقاعدة الرر يزال، وقاعدة املشقة 
األمور بمقاصدها.. ورابًعا:  التيسر، وقاعدة  تجلب 
اعتبار مآالت األفعال، فاالعتداد باملآالت مبدأ رشعّي 
من  جملة  يف  الرشع  عن  معهود  وترف  مبارك، 
أهميَّته  وتكمن  والسنَّة،  الكتاب  يف  الواردة  األحكام 
أجل  من  الفقيه  إليه  يحتكم  الذي  املعيار  كونه  يف 
عى  بناء  فعل  عن  إحجام  أو  فعل  عى  إقدام  تقرير 
واملفسدة.  املنفعة  حيث  من  ذلك  عى  املرتبة  اآلثار 
ال  الرشعي  بمدركه  الحكم  ثبوت  أنَّ  يعني  مما 
يصح  وإنَّما  عنه،  االمتناع  أو  االمتثال  وجوب  يعني 
االمتثال به أو االمتناع عنه حسبما يرتب عليه من 
قصدنا  متواضعة  ومضات  هذه  ومفسدة.  منفعة 
العاملن  ربِّ  عن  عن  املوقِّ تمكن  يف  اإلسهام  منها 
يف  واالجتهاد  لإلفتاء  منهجية  مرتكزات  معرفة  من 
مستجدات املسائل والقضايا طبية كانت أو أخاقية 
يف ضوء األصول واملقاصد واملآالت، والعلم عند الله”. 
الندوة لفيف من علماء الرشيعة  هذا، وقد شارك يف 
الصحيِّن. واملمارسن  األطباء  من  وعدد  األجاء، 
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معالي وزير الشؤون الدينية الغيني يرحب بمعالي األمين العام بكوناكري
وزيـر  جـاورا  كارامـو  السـيد  معـايل  اسـتقبل 
معـايل  غينيـا  بجمهوريـة  الدينيـة  الشـؤون 
األسـتاذ الدكتـور قطـب مصطفـى سـانو األمـن 
يـوم  الـدويل  اإلسـامي  الفقـه  ملجمـع  العـام 
1443هــ  الثانـي  ربيـع  شـهر  مـن   22 السـبت 
بمقـر  2021م  نوفمـر  شـهر  مـن   27 املوافـق 
الـوزارة بالعاصمـة كوناكـري بجمهوريـة غينيـا.

الجزيـل ملعـايل  الوزيـر عـن شـكره  وعـر معـايل 
األمن العـام عى زيارتـه للوزارة ولقائـه بأصحاب 
السـعادة املديرين العامن ملختلـف اإلدارات العامة، 
كمـا أعـرب عـن تقديـره الفائـق ورسوره البالغ ملا 
يشـهده مجمع الفقه اإلسـامي الدويل من تطورات 
نوعيـة وتغـرات جذريـة منذ تـويل أحد أبنـاء غينيا 
باإلنجـازات  مشـيدا  للمجمـع،  العامـة  األمانـة 
التاريخيـة واللمسـات الشـاهدة التـي تركها معايل 
الـوزارة  إبـان توليـه مقاليـد هـذه  العـام  األمـن 
الـوزارة  شـهدت  حيـث  عامـا،  عـرش  اثنـي  قبـل 
آنـذاك أكـر تطـور وأعمـق تغيـر يف عملهـا منـذ 
اسـتقال غينيـا. ونـوه معاليـه بهذا الصـدد تطلع 
الـوزارة إىل االسـتفادة القصـوى من خـرات معايل 
األمن العـام املعروفـة، وعاقاتـه املتميـزة بالعالم
الخارجـي خاصـة الـدول األعضـاء باملنظمـة بغية

اإلسـامية  الشـؤون  بـوزارات  عاقاتهـا  تعزيـز 
التعـاون  بمنظمـة  األعضـاء  بالـدول  والدينيـة 
مـرة  بالـوزارة  النهـوض  أجـل  ومـن  اإلسـامي، 
أدائهـا، وأجهزتهـا تمكينـا لهـا  أخـرى، وتطويـر 
مـن القيـام باملهـام املنوطـة بهـا يف نـرش منهـج

االعتـدال والوسـطية، والتسـامح والتعايـش بـن 
أتبـاع األديـان. ثـم تطـرق معـايل الوزيـر إىل رغبـة 
الـوزارة األكيـدة يف بنـاء عاقة رشاكة إسـراتيجية 
يتصـل  فيمـا  خاصـة  واملجمـع،  الـوزارة  بـن 
بالعمـل مـع املجمـع مـن أجـل تمكن املؤسسـات 
الدينيـة بغينيـا  واملنظمـات والجمعيـات واملراكـز 
املجمـع،  دورات  مخرجـات  مـن  االسـتفادة  مـن 
عـن  فضـا  ومنشـوراته،  وتوصياتـه،  وقراراتـه، 
مختلـف  يف  غينيـا  علمـاء  مشـاركة  إىل  تطلعهـا 
التـي  العمـل  وورش  وندواتـه  املجمـع  مؤتمـرات 
ينظمهـا. ومـن جانبـه، أعرب معـايل األمـن العام 
للمجمـع عـن شـكره البالـغ وامتنانه الكبـر ملعايل 
الوزيـر ومعاونيـه عى حسـن االسـتقبال وحفاوة 
الرحيـب والثنـاء العطر الذي سـمعه مـن معاليه، 
مهنئا معاليـه عى تعيينـه وزيرا للشـؤون الدينية،

مشـرا إىل أن معايل الوزير يستحق هذه الثقة الغالية 
ملسـتواه العلمي املتميز وخرتـه الطويلة مع الوزارة

فضـا عمـا يتحـى بـه مـن أخـاق طيبة وسـلوك 
واألنـاة  واإلخـاص  االعتـدال  خاصـة  قويـم 
شـكره  عـن  معاليـه  أعـرب  كمـا  والتواضـع. 
بـه  يحظـى  مـا  عـى  الرشـيدة  للقيـادة  الجزيـل 
إىل  تأسيسـه  منـذ  ورعايـة  دعـم  مـن  املجمـع 
القيـادة  بـه  تعهـدت  بمـا  منوهـا  هـذا،  يومنـا 
الجديـدة للبـاد عـى مواصلـة دعمهـا ورعايتهـا 
للمجمـع مـن خـال وزارتـي الخارجية والشـؤون 
الدينيـة. ومـن جهـة أخـرى أعـرب معاليـه عـن 
اسـتعداده التـام لتقديـم املشـورة الازمـة والدعم 
مـا  لتحقيـق  ومعاونيـه  الوزيـر  ملعـايل  املرجـو 
عـى  مؤكـدا  وإنجـاز،  نجـاح  مـن  إليـه  يصبـون 
نموذجيـة  رشاكـة  بنـاء  عـى  املجمـع  حـرص 
فـإن  لهـذا،  وتحقيقـا  الـوزارة.  مـع  إسـراتيجية 
لتوقيـع  اسـتعداد  للمجمـع عـى  العامـة  األمانـة 
اتفاقيـة تعـاون مع الـوزارة خـال األيـام القادمة 
مـن أجـل تلبيـة كل مـا تتطلـع إليـه الـوزارة مـن 
دعـم وتنسـيق وتواصـل. ثـم ختـم معـايل األمـن 
العـام حديثـه بدعوة معـايل الوزيـر إىل زيـارة مقر 
األمانـة العامـة للمجمع بجـدة يف العاجـل القريب. 
الدينيـة  الشـؤون  بالذكـر تسـمى وزارة  والجديـر 
الدينيـة،  للشـؤون  العامـة  باألمانـة  بجمهوريـة 
وتتمتـع  مبـارشة،  الجمهوريـة  رئاسـة  وتتبـع 
بعضويـة مجلـس الـوزراء. وتعـد جمهوريـة غينيا 
وزارة  أنشـأت  عربيـة  غـر  أفريقيـة  دولـة  أول 
عـى  السـبعينات  نهايـة  يف  اإلسـامية  للشـؤون 
الرغم مـن كونها حسـب الدسـتور دولـة علمانية.

 معالي األمين العام يتحدث عن “التمويل األخضر” يف املؤتمر اإلسالمي
الحواري عن تكنولوجيا املالية اإلسالمية بكواالملبور

شارك معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
يوم  الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمن 
األربعاء 12 من شهر ربيع الثاني 1443هـ املوافق 17 
من شهر نوفمر 2021م، يف أعمال املؤتمر اإلسامي 
الذي  اإلسامية  املالية  لتكنولوجيا  الرابع  الحواري 
نّظمته األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية يف املالية 
الجامعة  مع  بالرشاكة  )إرسا(  بماليزيا  اإلسامية 
هذا،  )إنساف(.  بماليزيا  اإلسامية  للمالية  العاملية 
الجلسة  خال  الرئيسية  الكلمة  معاليه  ألقى  وقد 
متجددة  رؤية  فيها  تناول  التي  للمؤتمر  الثالثة 
لتلبية  الناشئة  التقنيات  من  االستفادة  أهمية  عن 
“التمويل يسمى  ما  مجال  يف  الرشيعة  مقاصد 

سعادته  عن  معاليه  عّر  كما  واملستدام”،  األخر 
باملشاركة يف هذا املؤتمر الهاّم من حيث املوضوعات 
والقضايا التي يعالجها ارتقاًء بأداء املالية اإلسامية 
التطورات مواكبة  من  بتمكينها  الراهن  العر  يف 

املهم،  الحيوي  القطاع  هذا  التي يشهدها  والتغّرات 
ناجعة  حلول  من  املالية  هذه  تتضّمنه  ما  وبإبراز 
وتقريًرا  واملالية.  االقتصادية  والنوازل  لألزمات 
معاليه  أّكد  اإلسامية  للمالية  امُلرتَجى  الدور  لهذا 
القصوى  االستفادة  عى  اإلسامية  الرشيعة  انفتاح 
إلنجاز  بتوظيفها  الحديثة  والتقنيات  الوسائل  من 
االقتصادية  واملشاريع  والرامج  األنشطة  مختلف 
مجال  يف  والباحثن  العلماء  ودعا  املعارصة،  واملالية 
موضوع  يعطوا  أن  إىل  اإلسامي  واالقتصاد  املالية 
التكنولوجيا املالية ما يستحّقه من بحث وتمحيص 
ملا له من تأثر مبارش وقوي عى مستقبل الصناعة 
أن  إىل  معاليه  أشار  ثم  املعارصة.  اإلسامية  املالية 
متعددة  عموًما  املالية  املعامات  ووسائط  وسائل 
ُمرونة  ومن  والعصور،  األزمنة  بتطّور  وتتطّور 
الترشيع اإلسامي أْن جعل هذه الوسائل مباحًة من 
بَعينها،  باتّباع وسيلة  الناس  يُلزم  حيث األصل، ولم 
واملكان،  الزمان  لظروف  ذلك  تقدير  أمر  ترك  وإنما 
األمكنة  بتغّر  تتغّر  التي  والوقائع  الحاجة  وحسب 
أنه  معاليه  وأضاف  واألحوال.  واألوضاع  واألزمنة 
بباب  الخاصة  الرشيعة  مقاصد  إىل  االحتكام  ينبغي 
الثبات، ومقصد  الرَواج، ومقصد  املعامات كمقصد 
والوسائط الوسائل  اختيار  عند  وغره،  االستقرار، 

اإلسام  لنظر  وبالنسبة  وأفضلها.  أنَْجعها  النتقاء 
هذا أهمية  معاليه  أوضح  األخر”،  “التمويل  إىل 

النوع من التمويل الذي يُروم رصف األموال يف تمويل 
األنشطة والرامج التي تهدف إىل الحفاظ عى البيئة

بالحياة  امُلِرّ  التلّوث  من  وخالية  ونظيفة  نقيّة 
وأشار  األرض.  كوكب  عى  البرشية  وبمستقبل 
معاليه إىل أن اإلسام رَصد أجوًرا عظيمة مَلن يغرس 
طائر.   أو  حيوان  أو  إنسان  منها  فيأكل  األشجار، 
الزكاة،  أموال  من  الرف  رشًعا  يجوز  فإنه  ولهذا، 
الغرض. لهذا  ووصايا  أوقاف  تخصيص  يجوز  كما 

بالرشاكة  رسوره  عن  بالتعبر  كلمته  معاليه  وختم 
التي تجمع بن املجمع واألكاديمية العاملية للبحوث 
التي  )إرسا(  بماليزيا  اإلسامية  املالية  يف  الرشعية 
التعاون  املزيد من  اآلني، متمنّيًا  املؤتمر  نّظمت هذا 
ماليزيا  يف  املختصة  الجهات  جميع  مع  والتنسيق 
وغرها من الدول األعضاء باملنظمة حتى تستفيد من 
خرات املجمع العلمية، وإمكاناته الواسعة؛ لتحقيق 
العالم. أنحاء  جميع  يف  املسلمن  وخدمة  أهدافها 
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األستاذ اإلدريسي يمثل املجمع يف احتفال سفارة اإلمارات بالعيد الوطني
مدير  اإلدريي،  وليد  محمد  األستاذ  سعادة  مثَّل 
املعلومات،  وتقنية  العامة  والعاقات  اإلعام  إدارة 
األربعاء  يوم  مساء  الدويل،  اإلسامي  الفقه  مجمع 
املوافق  1443هـ  لعام  الثاني  ربيع  شهر  من   26
سفارة  احتفاليات  يف  2021م  ديسمر  شهر  من   1
الخمسن،  الوطني  بالعيد  املتحدة  العربية  اإلمارات 
السعودية.  العربية  باململكة  الرياض  بمدينة 
تلبية لدعوة سعادة سفر  وجاءت مشاركة املجمع 
العربية  اململكة  لدى  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
نهيان.  آل  بن سيف  نهيان  الشيخ  السعودية، سمو 

وتريكات  تهاني  اإلدريي  األستاذ  قدم  وقد  هذا، 
إىل  وخراء،  وأعضاء،  عامة،  وأمانة  رئاسة،  املجمع 
دولة اإلمارات قيادة وشعبا، متمنن لهم دوام األمن، 
أن  بالذكر  وجدير  واالزدهار.  واالستقرار،  واألمان، 
مؤسسا  عضوا  تعد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
أكر  إعداد  تكاليف  تحملت  أن  لها  وسبق  للمجمع، 
املسماة  واألصولية  الفقهية  للقواعد  موسوعة 
كما  واألصولية”  الفقهية  للقواعد  زايد  “معلمة 
سبق لها أن استضافت أربع )4( دورات من دورات 
دورة.  )24( وعرشين  أربعا  عددها  البالغ  املجمع 

األستاذ جوزي لرجان يشارك يف املؤتمر االفتراضي ملوسوعة ويكيبيديا العربية
من  ويكيبيديا  عى  املختلفة  اللغات  يف  واألسلوب   
إىل  أجل املساهمة يف مواجهة اإلساموفوبيا، وأشار 
أهمية ضبط وتدقيق املصطلحات واملفاهيم العلمية

والرشعية، وأهمية الرجمة يف إثراء املحتوى العربي 
خاص،  بشكل  وويكيبيديا  عام  بشكل  األنرنت  عى 
كما دعا لجنة املؤتمر إىل نسج رشاكات إسراتيجية 
مع جهات رسمية وغر رسمية مستشهدا بالتجربة 
 الرائدة ملجمع الفقه اإلسامي الدويل يف مجال املعرفة

بالراث  االهتمام  أن  وبن  والفتوى،  الرشعية 
عى  املهتمن  سيشجع  اإلسامية  والحضارة 
أن وخاصة  الوسائل،  بشتى  ويكيبيديا  دعم 
لدى املعرفة  مفهوم  بن  تشابه  أوجه  هناك 
والرقمية العلمية  األوقاف  ومفهوم  ويكيبيديا 

الرجمة  قسم  رئيس  لرجان،  جوزي  األستاذ  شارك 
بمجمع الفقه اإلسامي الدويل، يف املؤتمر االفرايض 
األول لويكبيديا العالم العربي الذي نظمته مؤسسة

بن  تجربتي  عنوان:  تحت  عمل  بورقة  ويكبيديا، 
وعر،  دروس  والفرنسية:  اإلنجليزية  ويكيبيديا 
 15 املوافق   1443 األول  ربيع   9 الجمعة  يوم  ألقاها 
أكتوبر 2021. حيث ناقش القضايا والتحديات التي 
تواجه القارئ واملحرر العربي عى ويكيبيديا وكيفية 
االستفادة من اللغات األخرى إلثراء املحتوى العربي 
العربي من جهة  املحتوى  واالستفادة من  من جهة 
أخرى لتصحيح وتوجيه املحتوى اإلنجليزي والفرني

والثقافة  باإلسام  املتعلقة  باملواضيع  يتعلق  فيما 
املحتوى توحيد  رضورة  إىل  نبه  كما  اإلسامية، 

منها  االستفادة  يمكن  حديثة  وسائل  تشكل  التي 
االفرايض. العالم  يف  املعرفة  وإثراء  تطوير  يف 

االجتماع الدوري الشهري الثالث عشر ملنسوبي املجمع
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
الشهري  الدوري  االجتماع  للمجمع،  العام  األمن 
الثالث عرش ملنسوبي املجمع، يوم األحد 02 من شهر 
2021م.  نوفمر   07 املوافق  هـ   1443 الثاني  ربيع 
بالحارضين،  بالرحيب  االجتماع  معاليه  واستهّل 
مشيًدا بالجهود املحمودة التي بذَلتها جميع اللجان 
“العمات  لندوة  بالتحضر  تعنى  التي  املتخصصة 
التفاصيل  جميع  راجع  كما  املشفرة”،  الرقمية 
رضورة  عى  معاليه  وشدَّد  أعمالها.  بَسر  املتعلقة 
إلنجاح  اإلمكانات  جميع  وتسخر  الجيد  االستعداد 
الزيارة  موضوع  إىل  معاليه  تطّرق  ثّم  الندوة. 
العربية اإلمارات  دولة  إىل  بها  قام  التي  الرسمية 

الزيارة  تفاصيل  عى  الحضور  أطَلع  حيث  املتحدة، 
خالها  املجمع  أمىض  حيث  األهداف  قت  حقَّ التي 
ثاث اتفاقياِت رشاكة وتعاون مع مؤسسات علمية 
ورسمية إماراتية يف كلٍّ من أبوظبي ودبي والشارقة 

 عى التوايل، كما قام معاليه والوفد املرافق له بزيارة 
والجامعات  الحكومية  الدينية  الدوائر  من  عدد 
هذه  تقّدمه  ما  عى  واالطِّاع  باملجمع،  للتعريف 
لخدمة  قيّمة  ومشاريع  خدمات  من  املؤسسات 
من  جملة  عن  االجتماع  أسفر  وقد  هذا،  املسلمن. 
إلعادة  شامل  تصور  تقديم   • أهمها:  من  القرارات، 
واألصولية، الفقهية  للقواعد  زايد  َمعَلمة  طباعة 

للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة  مع  بالتنسيق  وذلك 
القادمة.•  األسابيع  خال  املجمع  لزيارة  اإلنسانية 
للشؤون  العامة  الهيئة  مع  التفاوض  متابعة 
أجل  من  ظبي  أبو  بإمارة  واألوقاف  اإلسامية 
بأبوظبي. القادمة  املجمع  دورات  إحدى  استضافة 

األستاذ محمد املنذر الشوك يمثِّل املجمع يف أعمال االجتماع السادس عشر   
)SMIIC( للجمعية العامة ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية لــ

مثَّل األستاذ محمد املنذر رضا الشوك، مدير شؤون 
يف  الدويل  اإلسامي  الفقه  مجمع  واملراسم  الديوان 
أعمال االجتماع السادس عرش للجمعية العامة ملعهد 

 ،)SMIIC( اإلسامية  للدول  واملقاييس  املواصفات 
يوم الثاثاء 27 من شهر ربيع األول 1443هـ املوافق 
2 من شهر نوفمر 2021م باملدينة املنورة يف اململكة 
معاليه  كلمَة  سعادته  ألقى  وقد  السعودية.  العربية 
بالعاقة  مشيًدا  للمؤتمر،  االفتتاحية  الجلسة  يف 
إنشائه  التي تجَمع بن املجمع واملعهد منذ  املتميّزة 
يف إنجاز املعاير الرشعية لصناعة الحال يف الذبائح 
واملأكوالت واملرشوبات وغر ذلك؛ تحقيًقا آلمال األمة 
باملعاير  املنضبطة  الحال  صناعة  رواج  يف  املسلمة 
املعهد  إنشاء  يف  املنظمة  بَدور  نوََّه  كما  اإلسامية. 
وأربعن  خمًسا  عضويته  يف  يُضم  الذي  “سيميك” 
منظمة   )14( عرشة  وأربع  إسامية،  دولة   )45(
مع  املجمع  تعاون  وقد  مختّصة.  ودولية  إقليمية 
املعاير الرأي الرشعي يف  بيان  إنشائه يف  املعهد منذ 

واملواصفات الحال وملحقاتها العديدة، داعيا الدول 
ملنتجات  الرشعية  باملعاير  العمل  إىل  اإلسامية 
الحال من األطعمة واألدوية واملابس، وإىل التعاون 
والتكاُمل فيما بينها يف مجال إنتاج وتجارة منتجات 
ومنتجاتها  ودواؤها  غذاؤها  يكون  حتى  الحال، 
ِدينها  ألحكام  ووفًقا  بأيديها  تُنتجه  مّما  األخرى 
املتخصصة  األقسام  فتح  إىل  دعا  كما  ورشيعتها. 
املعاهد  يف  واإلسامي  واالقتصاد  الحال  بتدريس 
والجامعات ملواكبة االحتياجات املتزايدة. وقد ناقَشت 
الجمعية العامة عدًدا من املوضوعات الفنية واملالية 
األمانة  وإنجازات  أداء  تقارير حول  واإلدارية، وعّدة 
العامة للمعهد، وتقارير املجالس الفنية املتخصصة 
البيانات  واعتماد  واملقاييس،  واالعتماد  للتقِييس 
املالية للعام السابق وامليزانية التقديرية للعام التايل.
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االجتماع الدوري الخامس والعشرون لرؤساء األقسام
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
سانو األمن العام ملجمع الفقه اإلسامي الدويل 
ـ   يوم الخميس 06 من شهر ربيع الثاني 1443ه
االجتماع  2021م  نوفمر  شهر  من   11 املوافق 
األقسام  لرؤساء  والعرشين  الخامس  الدوري 
اململكة  بجّدة،  للمجمع  العامة  األمانة  بمقر 
االجتماع  معاليه  واستهل  السعودية.  العربية 
جهودهم  لهم  شاكرا  بالحضور  بالرحيب 
املقدرة يف إنجاح ندوة العمات الرقمية املشفرة 
التي نظمها املجمع يف الثامن من شهر نوفمر 
وتقدير  شكر  للجميع  معاليه  ونقل  الجاري. 
املجمع،  رئيس  حميد،  بن  صالح  الشيخ  معايل 
وأشاد  للندوة  الجيد  التنظيم  عى  أثنى  الذي 
واملضمون،  الشكل  حيث  من  العايل  بمستواها 
خالها  وقدمت  متميزا  الحضور  كان  حيث 
حول  العام  النقاش  أثرت  عميقة  بحثية  أوراق 
معاليه نقل  كما  املشفرة.  العمات  موضوع 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
الخميس  يوم  للمجمع،  العام  األمن  سانو، 
 25 املوافق  1443ه   الثاني  ربيع  شهر  من   20
الدوري  االجتماع  2021م،  نوفمر  شهر  من 
السادس والعرشين لرؤساء األقسام، وذلك عر 
الِغينيّة  بالعاصمة  إقامته  مقر  من  زوم  تقنية 
بالرحيب  االجتماع  معاليه  واستهّل  كوناكري. 
من  الطيبة  جهودهم  لهم  شاكًرا  بالحضور، 
أجل إنجاز وتحقيق أهداف وبرامج املجمع عى 
أكمل وجه. وحّث معاليه الجميع عى بذل أقى 
اإلدارات  جميع  بن  الكامل  والتعاون  الجهود 
واألقسام لتذليل أي عقبات، ولتحقيق األهداف 
املرسومة للجميع من أجل تعزيز مكانة املجمع 
وخارجه.  اإلسامي  العالم  داخل  وُسمعته 
عى تحّصلوا  الذين  املوظفن  معاليه  هنأ  كما 
لهم حافًزا  تكون  أن  متمنّيًا  ًرا،  مؤخَّ ترقيات 

تنظيم  يف  االسراتيجي  الرشيك  وشكر  إشادة 
اإلسامية  الشؤون  دائرة  وهي  الندوة،  هذه 
سعادة  عر  حيث  دبي،  بإمارة  الخري  والعمل 
مدير  الشيباني،  أحمد  الشيخ  حمد  الدكتور 
عام الدائرة عن إعجابه بالتنظيم املحكم للندوة 
الذي شهدته، مهنئا  الرفيع  العلمي  وباملستوى 
من  مزيد  إىل  ومتطلعا  النجاح  هذا  عى  املجمع 
التعاون معه يف تنظيم ندوات أخرى يف املستقبل. 
كما تحدث معاليه عن موضوع الزيارة الرسمية 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  بها  قام  التي 
املجمع  الزيارة حيث وّقع  للحضور نجاح  وأكد 
من  عدد  مع  وتعاون  رشاكة  اتفاقيات  ثاث 
وفد  قام  كما  واألكاديمية،  الدينية  املؤسسات 
والجامعات  الهيئات  بعض  بزيارة  املجمع 
سبل  وبحث  تجاربهم  عى  االطاع  أجل  من 
وقد  وهذا  معها.  والتنسيق  التعاون  تطوير 
واتخذ املوضوعات،  من  عددا  االجتماع  ناقش 

أهمها: من  القرارات،  من  جملة  إزاءها 
املقدمة  األبحاث  من  منقحة  نسخة  إعداد   •
لنرشها  املشفرة  الرقمية  العمات  ندوة  إىل 
املجمع. منشورات  ضمن  كتيب  شكل  يف 

املجمع  موقع  عى  الندوة  فيديو  نرش   •
يوتيوب. موقع  عى  الخاصة  قناته  وعى 

دون  املوقع  يف  القرارات  كتاب  رفع  إعادة   •
العموم. عى  قراءته  لتسهل  املجمع  شعار 

االجتماع الدوري السادس والعشرون لرؤساء األقسام

لدى  بالسعي  ووعد  والبذل،  العطاء  من  ملزيد 
ترقية  أجل  من  باملنظمة  املختصة  الجهات 
كما  ترقيتهم.  تتم  لم  الذين  املوظفن  بقية 
القادمة  الندوات  موضوع  حول  معاليه  تحّدث 
مع  بالرشاكة  تنظيمها  عى  املجمع  يعزم  التي 
الدول  يف  الدينية  واملراكز  املؤسسات  بعض 
األعضاء، ووّجه اإلدارات املعنية بتجهيز تصور 
متكامل عن هذه الفعاليات؛ بُغية دراستها من 

النجاح  الفنية واملاّدية لتحقيق  الجوانب  جميع 
والتميّز لها. كما طلب معاليه من إدارة الشؤون 
املالية تقديم تصور بديل يهدف إىل التعرف عى 
املجمع  ِقبَل  من  َمجمعية  دورة  إقامة  تكاليف 
مع الرشاكة مع عدد من املؤسسات الداعمة من

الِقطاَعن العاّم والخاّص داخل الدول األعضاء. 
هذا، وقد ناقش االجتماع عدًدا من املوضوعات، 
أهمها: من  القرارات،  من  جملة  إزاءها  واتخذ 

 25 الدورة  النعقاد  الكامل  اإلعداد   •
2022م. عام  من  األول  الربع  خال  للمجمع 

املشاركن  بالباحثن  مختر  تعريف  إضافة   •
إصدار  إىل  املشفرة”  الرقمية  “العمات  ندوة  يف 
ونرشه. طباعته  قبل  بالندوة  الخاصة  األبحاث 

موقع  إىل  “الندوات”  أيقونة  إضافة   •
لتحديثها. الازمة  املعلومات  ورفع  املجمع 

االجتماع األسبوعي الحادي والخمسون ملديري اإلدارات

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمن العام ملجمع الفقه اإلسامي الدويل، االجتماع 
إدارات املجمع،  الواحد والخمسن ملديري  األسبوعي 
يوم االثنن 26 من شهر ربيع األول 1443هـ املوافق 
01 من شهر نوفمر 2021م، وذلك عر تقنية زوم من 
املتحدة. العربية  باإلمارات  دبي  بإمارة  إقامته  مقر 

واستهّل معاليه االجتماع مرّحبًا بالحضور، وشاكًرا 
لهم عى االنتظام يف حضور االجتماعات، ثم تحّدث 
عن أهمية اإلعداد الجيد للندوة العلمية التي ستقام 
“العمات  عن  الجاري  نوفمر  شهر  من  الثامن  يف 
املتخّصصة  اللجان  مع  وراَجع  املشفرة”،  الرقمية 
جميع القضايا واملسائل املتعلقة بالندوة، مشّدًدا عى 
أهمية التعاون والتنسيق املستمر بن جميع اللجان 
ونجاحها.وأطَلع  َسرها  ُحسن  لضمان  واإلدارات 
معاليه املديرين عن َسر الزيارة الرسمية التي يقوم 
حيث  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  حاليًّا  بها 
دائرة  مع  تعاون  مذكرة  عى  االثنن  معاليه  وقع 
الشؤون اإلسامية والعمل الخري بدبي، ويتطّلع إىل 
عقد املزيد من الرشاكات اإلسراتيجية مع مؤسسات 
أخرى قبل نهاية األسبوع الحايل. كما أضاف معاليه 
املؤسسات من  عدد  مع  املبدئي  االتفاق  تم  أنه 
لعقد املجمع  مع  املشرك  االهتمام  ذات  اإلماراتية 

ندوات ومؤتمرات مشركة تعالج القضايا التي تهّم 
الصادرة  القرارات  بنود  الحضور  ناقش  الطرفن.ثم 
منها،  إنجازه  تم  ما  السابق، ومتابعة  االجتماع  عن 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  االجتماع  عن  وصدرت 

العمات  ندوة  يف  املشاركن  الباحثن  •مخاطبة 
بصفحة  ملّخص  لتقديم  علمية  بأبحاث  املشفرة 
الندوة. كتيّب  يف  الستخدامه  أبحاثهم؛  عن 

متخصصة  علمية  لندوة  مبدئي  تصّور  •وضع 
تعقد  املسلمة،  املجتمعات  داخل  اإلفتاء  عن 
بالرشاكة  للمجمع،  العامة  األمانة  بمقر 
املسلمة. للمجتمعات  العاملي  املجلس  مع 

مستمرة  بصفة  للمجمع  الجديد  املوقع  •تحديث 
للعموم. تُنرش  التي  املعلومات  وِدّقة  صّحة  لضمان 

األمانة  ملقّر  الرئيي  املدخل  تطوير  لجنة  •حّث 
أقرب  يف  التعديات  إنجاز  عى  بجدة  العامة 
املشّفرة. العمات  ندوة  انعقاد  مع  تزاُمنًا  اآلجال 
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االجتماع األسبوعي الثالث والخمسون ملديري اإلدارات

ــى  ــب مصطف ــور قط ــتاذ الدكت ــايل األس رأس مع
ــامي  ــه اإلس ــع الفق ــام ملجم ــن الع ــانو األم س
ــن  ــث والخمس ــبوعي الثال ــاع األس ــدويل االجتم ال
ملديــري إدارات املجمــع يــوم اإلثنــن 10 مــن 
 15 املوافــق  1443هـــ،  الثانــي  ربيــع  شــهر 
األمانــة 2021م، بمقــر  مــن شــهر نوفمــر 

العامــة بجــدة، اململكــة العربيــة الســعودية.
ــاء  ــه والثن ــد لل ــاع بحم ــه االجتم ــح معالي وافتت
ــى  ــكرهم ع ــور، وش ــب بالحض ــه، والرحي علي
ــدث  ــم تح ــات، ث ــور االجتماع ــام يف حض االنتظ
الفقهيــة  االقتصاديــة  النــدوة  عــن  معاليــه 
للعمــات الرقميــة املشــفرة التــي عقدهــا املجمــع 
ــاح  ــى نج ــع ع ــه للجمي ــّدًدا تهنئت ــرا، مج مؤخ
اجتمــاع  تنظيــم  بأهميــة  ومنوهــا  النــدوة، 
ــا. ــع جوانبه ــن جمي ــدوة م ــم الن ــل لتقوي عاج

كمــا دعــا معاليــه جميــع اإلدارات إىل البــدء 
ــن  ــع وحس ــة للمجم ــدوات القادم ــتعداد للن لاس
التهيــؤ لهــا مبكــرا لضمــان نجاحهــا. ثــم تحــدث 
ــم  ــايل املحك ــط امل ــن رضورة التخطي ــه ع معالي
ألنشــطة وبرامــج املجمــع لضمــان تمويلهــا 
بصفــة جيــدة مــن خــال تفعيــل الــرشاكات التــي 
ــات  ــض املؤسس ــع بع ــرا م ــع مؤخ ــا املجم عقده
اإلقليميــة الفاعلــة يف املجــاالت ذات االهتمــام 

رضورة  عــى  معاليــه  وركــز  املشــرك، 
املجمــع  فعاليــات  عقــد  أماكــن  تنويــع 
حتــى  األعضــاء  الــدول  وخــارج  داخــل 
إىل  وفاعلــة  مبــارشة  بصفــة  املجمــع  يصــل 
العالــم أجمــع. جميــع رشائــح املســلمن يف 

القــرارات  بنــود  االجتمــاع  ناقــش  ثــم   •
الصــادرة عــن االجتمــاع الســابق، ومتابعــة 
عــن  وصــدرت  منهــا،  إنجــازه  تــم  مــا 
أهّمهــا: مــن  قــرارات،  عــدة  االجتمــاع 

يف  اإلفتــاء  نــدوة متخصصــة عــن  تنظيــم   •
املجتمعــات املســلمة: تحديــات وآفــاق خــال 
الجديــد. امليــادي  العــام  مــن  األول  الربــع 

ــداد  ــات إلع ــن والباحث ــتكتاب الباحث ــدء باس • الب
أبحاث حــول نــدوة اإلفتــاء يف املجتمعات املســلمة.

• تأســيس قاعــدة بيانات للمشــاركن واملشــاركات 
يف جميــع فعاليــات املجمــع كل حســب اختصاصه 
ليتــم االســتعانة بهــم يف الرامــج العلميــة القادمة.

االجتماع األسبوعي الثاني والخمسون ملديري اإلدارات
سانو  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
االجتماع  الدويل  اإلسامي  الفقه  العام ملجمع  األمن 
املجمع  إدارات  ملديري  الخمسن  الثاني  األسبوعي 
صباح يوم األربعاء 05 من شهر ربيع الثاني 1443هـ، 
األمانة  بمقر  2021م،  نوفمر  شهر  من   10 املوافق 
العامة بجدة، وبهذا االجتماع يكون قد اكتمل العام 
مهام  معاليه  تويل  منذ  اإلدارية  لاجتماعات  األول 
األمانة العامة للمجمع. وابتدأ معاليه االجتماع بحمد 
لله والثناء عليه، والرحيب بالحضور، وشكرهم عى 
معاليه  تحدث  ثم  االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام 
الرقمية  للعمات  الفقهية  االقتصادية  الندوة  عن 
املشفرة التي عقدت يوم االثنن املوافق 03 من شهر 
08 من شهر نوفمر  املوافق  1443هـ،  الثاني  ربيع 
الندوة ، ومشرًا  2021م ، مهنئًا الجميع عى نجاح 
إىل أهمية العمل الجماعي وروح التعاون بن اللجان

إنجاح  يف  الكبر  األثر  من  له  كان  مما  واملوظفن،   
كما   . مستوياتها  جميع  عى  الندوة  هذه  أعمال 
بن  صالح  الدكتور  الشيخ  معايل  إشادة  معاليه  نقل 
حميد رئيس املجمع عى التنظيم الرائع الذي ساهم 
إىل االستمرار الجميع  ، داعيًا  الندوة  أعمال  يف نجاح 

عى العمل كفريق واحد يف كل أنشطة وبرامج املجمع 
القادمة. ثم ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة 
إنجازه منها،  تم  السابق، ومتابعة ما  عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  االجتماع  عن  وصدرت 

وزارة  فرع  إىل  وتقدير  شكر  خطاب  •توجيه 
الخارجية، وخطاب خاص ملدير عام فرع الوزارة عى 
لهم بتسهيل جميع اإلجراءات املتعلقة بضيوف  تفضُّ
وبرامجه املجمع  أنشطة  وجميع  العلمية،  الندوة 

•جمع كل األبحاث التي تم استعراضها يف ندوة العمات 
الرقمية املشفرة ومراجعتها مع املناقشات العلمية 
ليتم نرشها يف كتيب ضمن أعمال منشورات املجمع، 
وكذلك نرش كلمات االفتتاح يف أخبار موقع املجمع.

توصيات  مع  العلمية  الندوة  بتفريغ  •البدء 
والحضور،  الباحثن  من  املشاركن 
منها. للتوصيات  ملخص  واستخراج 

االجتماع األسبوعي الرابع والخمسون ملديري اإلدارات
مصطفـى  قطـب  الدكتـور  األسـتاذ  معـايل  رأس 
سـانو األمـن العـام للمجمـع االجتماع األسـبوعي 
يـوم  املجمـع  إدارات  ملديـري  والخمسـن  الرابـع 
األحد 16 من شـهر ربيـع الثاني 1443هــ، املوافق 
األمانـة  بمقـر  2021م  نوفمـر  شـهر  مـن   21
العامـة بجدة. افتتـح معاليـه االجتمـاع بالرحيب 
بالحضـور، معـرا عـن شـكره لجميـع املوظفـن 
القيمـة واملشـكورة يف إصـدار  عـى مسـاهماتهم 
العـدد الثانـي عرش من النـرشة الشـهرية للمجمع، 
مشـيدا بالتطـورات النوعيـة التـي عرفتهـا النرشة 
خـال عام كامل مـن الزمن. ومـا كان ذلك ليتحقق 
لـوال توفيق الله وفضلـه ثم جهـود القائمن عليها، 
منوهـا يف هـذه األثنـاء بأهميـة النـرشة بوصفهـا 
مـرآة املجمـع وحلقـة وصـل بـن األمانـة العامـة 
خالهـا  مـن  إذ  والخـراء،  واألعضـاء  للمجمـع 
ومشـاريع  وبرامـج  أنشـطة  متابعـة  يمكنهـم 
املجمـع بشـكل دوري ومسـتمر، فضـا عـن أنهـا 
تمثل سـجا آمنـا ألنشـطة املجمـع وبرامجـه. ثم

تحـدث معاليـه عـن رضورة وضع خطـة متكاملة 
إلقامـة الدورة الخامسـة والعرشيـن للمجمع خال

الربـع األول مـن السـنة القادمة، حيث أكـد معاليه 
عـى أهميـة الـرشوع يف اإلعـداد إلقامة الـدورة مع 
رشاكـة إسـراتيجية لعدد مـن املؤسسـات العلمية 
واملاليـة التـي وقعت معهـا األمانة العامـة للمجمع 
اتفاقيـات تعاون. وشـدد معاليـه يف هذه املناسـبة 
الـدورة  لتنظيـم  دائمـا  تبقـى  األولويـة  أن  عـى 
بالرشاكـة مـع الـدول األعضـاء، ويف حالـة تعـذر 
ذلـك، ال بد مـن البحث عن رشكاء إسـراتيجين من 
القطـاع الخـاص، ضمانا إلقامة الـدورة يف كل عام. 
ثم ناقـش االجتمـاع بنـود القـرارات الصـادرة عن 
االجتمـاع السـابق، ومتابعـة ما تـم إنجـازه منها، 
وصـدرت عـن االجتماع عـدة قـرارات، مـن أهّمها:

نـدوة  توصيـات  مـرشوع  إنجـاز  يف  اإلرساع   •
عرضهـا  بغيـة  املشـفرة  الرقميـة  العمـات 
أقـرب  يف  واملشـاركات  املشـاركن  عـى 
اعتمادهـا. قبـل  فيهـا  رأيهـم  ألخـذ  اآلجـال 

• البـدء يف اسـتكتاب عارضـن وعارضـات لألبحاث 
املقدمـة إىل الـدورة الخامسـة والعرشيـن للمجمع، 
الجلسـات. ألوقـات  واختصـارا  للوقـت،  ربحـا 
جميـع مـن  ودوريـة  مفصلـة  تقاريـر  إعـداد   •

يف  إليهـا  املوكولـة  املهـام  حـول  املجمـع  إدارات 
للمجمـع. والعرشيـن  الخامسـة  الـدورة  تنظيـم 

علميـة  نـدوة  عـن  متكامـل  تصـور  إعـداد   •
متخصصـة تتنـاول بالدراسـة والتأصيـل والتحرير 
اقتصاديـة  أداة  بوصفهـا  “الوصايـا  موضـوع 
ناجعـة ملكافحـة الفقـر يف املجتمعـات” وسـتعقد 
بالرشاكـة مـع دائـرة الشـؤون اإلسـامية والعمل 
الخـري بدبـي بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

اإلخباريـة  النـرشة  أعـداد  وطباعـة  تصميـم   •
للمجمـع مجتمعـة يف شـكل كتيـب يضـم جميـع 
املاضيـة. عـرش  االثنـي  األشـهر  إصـدارات 
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رة البيان الختامي الصادر عن ندوة العمالت الرقمية امُلشفَّ

بنعمته  الذي  لله  الحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
تتم الصالحات، والصاة والسام عى املبعوث رحمة 
للعاملن سيدنا محمد وعى آله وصحبه أجمعن، وبعد. 
فبتوفيق من الله تعاىل، عقدت األمانة العامة ملجمع 
التعاون  منظمة  عن  املنبثق  الدويل،  اإلسامي  الفقه 
الثاني  ربيع  شهر  من   ٣ االثنن  يوم  اإلسامي، 
لعام  نوفمر  شهر  من   ٨ املوافق  ١٤٤٣هـ  لعام 
السعودية  العربية  باململكة  جدة  بمدينة  ٢٠٢١م 
مع  بالتعاون  السام(  ،)جدة  بلو  راديسون  بفندق 
بدبي  الخري  والعمل  اإلسامية  الشؤون  دائرة 
املتحدة ندوة علمية بعنوان:  العربية  بدولة اإلمارات 
لقرار  تنفيذًا  وذلك  رة”،  امُلشفَّ الرقمية  “العمات 
العمات  بشأن   )٢٤  /٨(  ٢٣٧ الرقم:  ذي  املجمع 
والعرشين  الرابعة  الدورة  عن  والصادر  اإللكرونية، 
املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  بدبي  انعقدت  التي 
يف الفرة الواقعة ما بن ٧ – ٩ من شهر ربيع األول 
نوفمر  شهر  من   ٦  –  ٤ املوافق  ١٤٤١هـ  لعام 
من  توصيًة  القرار  ذلك  تضّمن  حيث  ٢٠١٩م،  عام 
مجلس املجمع تدعو إىل مزيٍد من البحث والدراسات 
الرقمية  العمات  يف  الرشع  حكم  يف  املؤثِّرة  للقضايا 
الرَّقميَّة  بالُعُمات  التعريف  أهُمها:  رة،  امُلشفَّ
واملركزية(. )املستقرة  وأنواعها  نشأتها  رة:  امُلَشفَّ

عى  امُلهيمنة  الرَّقميَّة  الُعمات  ألهم  عرض 
الرَّقميَّة  الُعُمات  إصدار  الُعمات.  سوق 
البتكوين  ماهية  وانتشارها.  وتداولها  رة  امُلَشفَّ
األخرى  رة  امُلَشفَّ الرَّقميَّة  بالُعُمات  ومقارنتها 
التبادلية. والقيمة  السوقيَّة  القيمة  حيث  من 

 )Blockchain( الكتل  وسلسلة  الُعملة  برتوكول 
املستقرة. الرَّقميَّة  بالُعُمات  صلتها  حيث  من 

رة  امُلَشفَّ الرَّقميَّة  للُعُمات  الفقهي  التكييف 
هذه  كون  مدى  بيان  يف  القول  تحقيق  مع 
وامُلثمن(. )الثمن  منفعة  أو  سلعة  الُعُمات 
بيان مدى كون الُعمات الرَّقميَّة ُمتقوَّمة وُمتموَّلة.

للمجمع  العامة  األمانة  استكتبت  هذا،  عى  وبناًء 

عدًدا من علماء االقتصاد، وعلماء الرشيعة البارزين
بالدراسة تتناول  علميّة  أبحاث  إعداد  أجل  من 
آنًفا. إليها  املشار  القضايا  والتحقيق  والتحليل 

املقدَّمة  البحوث  بلغ مجموع  الله وتوفيقه  وبفضل 
اقتصاديًّا  علميًّا  بحثًا   )١٥( عرش  خمسة  الندوة  إىل 
البحوث تلك  ملناقشة  الندوة  وُعقدت  وفقهيًّا، 

والتعقيب عليها بغية الوصول إىل توصياٍت يتم رفُعها 
تعاىل.  الله  بإذن  القادم  املجمع  مجلس  اجتماع  إىل 
وقد اشتملت فعالياُت الندوة عى جلسة افتتاح، وثاث 
بيِّنات  بآيات  الندوة  افتتحت  حيث  علمية،  جلسات 
التميمي.  عبدالله  الشيخ  تاها  الكريم  القرآن  من 
الشيخ  معايل  للندوة  االفتتاحية  الكلمة  ألقى  ثم 
رئيس  حميد،  بن  الله  عبد  ابن  صالح  الدكتور 
معايل  للندوة،  التأطرية  الكلمة  وألقى  املجمع، 
األمن  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ 
بن  حمد  الدكتور  سعادة  ألقى  كما  للمجمع،  العام 
الشؤون  دائرة  عام  مدير  الشيباني  أحمد  الشيخ 
اإلسامية والعمل الخري بدبي كلمًة بهذه املناسبة. 
ثم بدأت جلسات الندوة الثاث، حيث قّدم الباحثون 
والباحثات ملخص أبحاثهم وتوصياتهم يف الجلستن 
صت الجلسة الثالثة ملداخات وتعقيبات  األولين، وُخصِّ
األبحاث  عى  واملشاركات  املشاركن  وتعليقات 
واألوراق املقّدمة للندوة. وبعد مناقشات مستفيضة 
حول مختلف القضايا الفقهية واالقتصادية املتّصلة 
اقرح  وحكًما،  مفهوًما  رة  امُلشفَّ الرقمية  بالعمات 
للمجمع  العامة  األمانة  واملشاركات عى  املشاركون 
التوصيات،  تلك  كثرة  إىل  ونظًرا  متعّددة؛  توصيات 
بشكل  صياغتها  إعادة  يف  رغبًة  بل  وتنوعها، 
العامة  األمانة  قررت  لذلك،  وشمولية،  دقة  أكثر 
الندوة إىل حن  للمجمع تأجيل اإلعان عن توصيات 
عى  وعرضها  وتحريرها،  تنقيحها  من  االنتهاء 
وموافقاتهم  آرائهم  ألخذ  واملشاركات  املشاركن 
املجمع. مجلس  إىل  ورفعها  اعتمادها  قبل  عليها 
وبناًء عليه، فقد ترّجت األمانة العامة من املشاركن

خال  بملحوظاتهم  بتزويدها  التكرم  واملشاركات 
عدم  بأن  علًما  التعديات،  لتَسلُّم  املحددة  الفرة 
األمانة  ستعتره  حة  املنقَّ النسخة  عى  التعليق 
املقرَحة  التوصيات  عى  ِضمنيّة  موافقة  العامة 
لكّن  قوٌل،  ساكت  إىل  يُنسب  »ال  بقاعدة:  عمًا 
بيان«.  البيان  إىل  الحاجة  َمعرض  يف  السكوت 
التوصيات  بإرسال  العامة  األمانة  وعدت  وقد  هذا، 
الله تعاىل. ويف  بإذن  اآلن  املقرحة خال أسبوع من 
خالص  واملشاركات  املشاركون  قّدم  الندوة  ختام 
اململكة   ، املقرِّ دولة  إىل  االمتنان  وجزيل  الشكر 
ما  عى  وشعبًا،  وحكومًة  ملًكا  السعودية،  العربية 
وتقدير  دعم  من  للمجمع  العامة  األمانة  به  تحظى 
الندوة  هذه  إقامة  يف  أسهمت  وتسهيات  ورعاية 
كما  الجزاء،  خر  عنَّا  الله  جزاهم  وجيزة،  فرة  يف 
يف  ممثاً  املجمع  إىل  الجزيل  الشكر  الندوة  قّدمت 
ابن عبد  الدكتور صالح  الشيخ  املجمع معايل  رئيس 
الدكتور  األستاذ  معايل  العام  وأمينه  حميد،  بن  الله 
قطب مصطفى سانو، وإىل دائرة الشؤون اإلسامية 
والعمل الخري بدبي ممثا يف سعادة الدكتور حمد 
بن الشيخ أحمد الشيباني لتعاونهم الكبر يف نجاح 
للمجمع  العامة  األمانة  أجزلت  كما  الندوة.  هذه 
الفضيلة  ألصحاب  الفائق  والتقدير  الوفر  الشكر 
عى  واملشاركات  واملشاركن  والباحثات  الباحثن 
اإلعام  ولوسائل  طيّبة،  علمية  جهود  من  بذلوه  ما 
األوفر  الشكر  العامة  األمانة  وخصت  املختلفة، 
املشاّق  تجّشموا  الذين  والعاملات  العلماء  ألولئكم 
والشكر  الندوة،  هذه  يف  للمشاركة  الفيايف  وقطعوا 
عى  والسكرتارية  الفندق  إدارة  إىل  موصول  كذلك 
اللقاء. هذا  تسهيل  يف  موفقة  جهود  من  بذلوه  ما 

يف  تقصر  أي  عن  العامة  األمانة  وتعتذر 
تكون  أن  يمكن  كان  التي  الخدمات  تقديم 
التوفيق. ويلُّ  والله  لكم.  ُقّدمت  التي  من  أفضل 

وصى الله عى سيدنا محمد، وعى آله وصحبه أجمعن.

املشرف العام:
أ.د. قطب مصطفى سانو

األمين العام ملجمع الفقه اإلسالمي

إدارة التحرير:
د. عبدالفتاح أبنعوف
أ. محمد وليد اإلدري�سي

أ. مراد تليلي

تصوير:
أ. أمجد املن�سي

تصميم:
أ. سعد صالح الدين

www.iifa-aifi.org info@iifa-aifi.org @aifi_org @aifi.org

ملزيد من املعلومات يرجى التفضل بالتواصل 
معنا على العنوان التالي

اململكة العربية السعودية ص.ب 13719 جدة 21414
هاتف: 6980518 / 2575662 / 6900346 / 6900347 )966612+(

فاكس:  6900347 )966612+(


