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في كتاب »التشريعات المصرفية اإلسالمية« للدكتور عبدالحميد البعلي الخاص باالقتصاد اإلسالمي

إعداد تشريع نموذجي للشركات والبنوك اإلسالمية أصبح مطلبًا مهمًا
وقال ان املؤسسة تنقضي في 
حال اندماجها مع مؤسسة مالية 
اخرى بناء على قرار من اجلمعية 
العامة غير العادية وحسبما ينص 
عليه النظام األساس���ي، وكذلك 
صدور قانون باالنقضاء في نفس 
التشريعية الصادرة  األداة  قوة 

بالتأسيس.
وفي الباب التاسع واالخير من 
القانون والذي يتضمن احكاما 
عامة، أوضح البعلي ان املؤسسات 
املالي���ة تعفى من اخلضوع ألي 
قوانني او اع���راف تتعارض مع 
احكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 
كما اش���ار ف���ي امل���ادة 54 من 
القانون الى ان املؤسسات املالية 
اإلسالمية تقوم بتطبيق معايير 
احملاسبة واملراجعة والضوابط 
للمؤسسات املالية التي وضعتها 
هيئة احملاسبة واملراجعة وكذلك 
معايير احملاسبة الدولية التي ال 
تتعارض او تخالف احكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية.
وفي القسم الثاني من اجلزء 
الثان���ي من الكتاب اس���تعرض 
البعلي في مقترح منوذج اطار 
موحد للتقريب بني الفتاوى مداخل 
توحيد اإلطار املؤدي الى التقريب 
بني الفتاوى في املؤسسات املالية 
اإلسالمية، ومن بني تلك املداخل، 
املدخ���ل االول الذي يتمثل في 5 
مبادئ من التمثيل الكافي لهيئات 
الرقابة الشرعية، ووضع اطار من 
قبل تلك الهيئات في اعداد احلكم 
الشرعي وكذلك ارتضاء الهيئات 
إلى املجلس  اللجوء  الش���رعية 
الش���رعي في هيئة احملاس���بة 

واملراجعة.
وفي بيان الوحدات األساسية 
لتطبيق النموذج املقترح، اوضح 
البعلي ان محفظة األوراق املالية 
تدخل كصيغة استثمار ولتدويرها 
وهي تتنوع في مجاالت اقتصادية 
تشتمل على: الزراعة والصناعة 
والتجارة واخلدمات والنش���اط 
العقاري ونشاط املقاوالت، وأخرى 

مثل النشاط العائلي.
وتتضم���ن احملفظة كذلك ما 
يشتمل عليه كل مجال من انواع 
الزراعي  النش���اطني  عديدة من 

والصناعي.
وف���ي كتاب���ه »الش���خصية 
االعتباري���ة واحكامها الفقهية« 
النتائج ان  ف���ي  البعلي  اوضح 
الذمة املالية هي األس���اس األول 
في بناء الش���خصية االعتبارية 
وهذا األساس يس���تتبع اإلقرار 

باألهلية القانونية.
وأوضح ان الفقه اإلسالمي يضم 
منطني من الشخصية االعتبارية 
من الوجود املوضوعي واالعتبار 
التنظيمي الذي يستوجب تصرفا 
من التصرفات كقرار او عقد مثل 
جهة بيت امل���ال وديوان املظالم 

واألوقاف والشركات.

توصيات البحث
خلص د.البعلي الى 4 توصيات للبحث هي:

1 ـ عمدت الى اتباع التسلس��ل التاريخ��ي والزمني في أقوال 
الفقه��اء ألثبت عظمة فقهنا اإلس��امي )القدمي وبعض احلديث او 
اجلديد( واننا يجب ان نحس��ن التعامل مع ه��ذه الثروة النادرة. 
وأثبتنا من خال التتبع والتسلس��ل التاريخي ان الفقه اإلسامي 
يأخذ بفكرة الش��خصية املعنوية في أصوله وفروعه بالقدر الذي 
تقتضيه املصلحة الواقعية واحلاجة العملية وإن لم يرد فيه مصطلح 
بعينه كالشخصية االعتبارية، فقد صاغ مصطلحات أخرى كثيرة 

تتفق في املعنى احلكمي.
2ـ  نظرية الشخصية احلكمية او التقديرية او االفتراضية صناعة 
أصيلة في الفقه اإلسامي القدمي والعظيم وإن أُسيء استخدامها في 
السيطرة والهيمنة واالستغال حني أطلقت على شركات متارس ذلك 
في النظم الوضعية، وسار أبناء هذا الفقه العظيم اجلديد على ذلك من 
س��وء االستخدام حني أطلقوا عليها: انها صناعة قانونية مستحدثة 

لم يعرفها الفقه اإلسامي.
3 ـ الش��خصية االعتبارية عند التدقيق والتحقيق والتحليل في 
البح��ث الفقهي تش��كل نظاما متكاما في الفقه اإلس��امي العظيم 
طبق��ت مقوماتها وعناصر وجودها ونتائج ثبوتها على ما عرف في 
عصورهم من جهات ومنشآت مثل: الوقف وبيت املال واملستشفيات 
ودور التعليم واملساجد وأهل القرية وأهل السوق ونحو ذلك، ومن 

ثم نوصي مجددا مبا يلي:
أ ـ ضرورة مراعاة النطاق الزمني لكام الفقهاء ونصوصهم وأال 
حتشر النصوص حشرا دون مراعاة التسلسل التاريخي والزمني.

ب ـ نوصي بض��رورة مراعاة الترتيب التاريخي لعلماء املذاهب 
الفقهية وأال يأتي الاحق قبل السابق لضرورة ماحظة التغير الطارئ 
والتطور احلاصل في عب��ارات الفقهاء وكامهم واملوضوعات التي 

تصدوا لها واألمثلة التي استخدموها.
جـ  ماحظة الس��ابقة والاحق في البحث الفقهي الش��رعي عند 

املقارنة او املوازنة بالفكر الوضعي.
4ـ  العمل على تقنني أحكام الفقه اإلس��امي في بابي الش��ركات 
والتجارة فضا عن غيرهما حتى يكتمل عنصر »التنظيم« في وجود 
الشخصية االعتبارية للشركات ونظائرها من اجلهات واملؤسسات 
إلى جانب عنصر »العقد« أيضا، فتتكامل عناصر ونظام الشخصية 
االعتبارية في الفقه اإلس��امي، إذ لو قدر لهذا الفقه اإلس��امي ان 
يكون حاكما لس��لوك وعاقات األش��خاص حقيقية وحكمية لكان 
نورا يهتدي به أولئك القانونيون في بحوثهم ويصطرعون أحيانا، 
فمرة ينكرون الش��خصية االعتبارية وأخرى يسيئون استخدامها 

وثالثة يقدرونها.

تناول د.عبداحلميد البعلي في 
كتابه الثان����ي الذي يحمل عنوان 
»التشريعات املصرفية اإلسالمية« 
دراسة حتليلية مقارنة وآلية إعداد 
تش����ريع منوذجي متكامل »رصد 
معالم حركة البنوك واملؤسسات 
املالية اإلسالمية من خالل القوانني 
والتشريعات املنظمة لها، وقدرة 
هذه املؤسسات وتشريعاتها على 
حتقيق أهدافها ورسالتها ودورها 
املنش����ور في التغيي����ر والتنمية 

والتطوير«.
وأوضح البعلي في مقدمة البحث 
بالكتاب ان اللجنة االستش����ارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
احكام الش����ريعة اإلس����المية في 
الكوي����ت جعل����ت التقنني ضمن 
سياستها الشرعية تنشئه إنشاء 
وتنقحه تنقيحا، مش����يرا الى ان 
إعداد تشريع منوذجي للمؤسسات 
املالية والبنوك اإلسالمية أصبح 
مطلب����ا مهما ينادي به العديد من 

املسؤولني.
البعل����ي ان املصلحة  وذك����ر 
الشرعية الراجحة أصبحت تفرض 
االجتاه نحو التقنني وضرورة األخذ 
به في هذا الزمان الذي سادت فيه 
العوملة كتنظيم قانوني ومؤسسي 

عاملي جديد.

القسم األول

وتناول البعلي في القسم األول 
من الكتاب اإلطار الفكري والفقهي 
للتش����ريع النموذجي للمصارف 
واملؤسس����ات املالية اإلس����المية، 
حيث قسمه الى 3 أقسام رئيسية 
هي: مفاهيم أساسية تشكل جوهر 
النموذج، معايير ومقاييس تشكل 
أدوات في النموذج واس����تاق أطر 

ومكونات املصرف.
وعّرف البعلي البنك اإلسالمي أو 
املؤسسة املالية اإلسالمية على انها 
تعمل وفق أساس عقائدي وتلتزم 
الش����ريعة والعمل طبقا  بأحكام 
ملقاصد الشريعة والبعد التنموي 
واالس����تثماري ف����ي النش����اطات 

واألعمال.
وعن أطر ومكونات البنك الذي 
يعمل وفق الشريعة اإلسالمية قال 
البعلي ان النظام اإلداري والعملية 
اإلدارية ومعايير كفاءتها حتتوي 
عل����ى 4 عناصر ه����ي التخطيط 

والتنظيم والتوجيه والرقابة.
وبنّي البعلي ان القوى العاملة 

وقبول الودائع بأنواعها وممارسة 
اعمال التمويل واالستثمار واصدار 
الصكوك الش���رعية املش���تركة 
ومباش���رة عمليات االس���تثمار 
املباشر واملالي وتطوير وسائل 
جذب االموال واملدخرات ومتلك 
االم���وال املنقولة وغير املنقولة 

وانشاء صنادق التأمني الذاتي.
ولفت � وحس���ب املادة )14( 
م���ن القانون � الى انه في جميع 
االح���وال يجب عل���ى املصارف 
اخلاضعة الحكام القانون اتباع 
سياسة اس���تثمارية تتالءم مع 

طبيعة مصادر اموالها.
وفي مواد القانون التي تتضمن 
من امل���ادة 15 الى املادة 41 فصل 
البعلي اإلدارة وطبيعتها في البابني 
اخلامس والسادس، حيث أشار الى 
طبيعة عمل اجلمعية العمومية 
واختصاصاتها، وكذلك مجلس 
اإلدارة وطبيعة املهمة املكلف بها 
املهيمنة على  باعتباره السلطة 
املؤسسة املالية وتصرفاتها، مبينا 
ف���ي املواد من 33 الى 40 طبيعة 
الرقابة والتفتيش واإلشراف على 
ان  البنوك اإلسالمية حيث رأى 
البنك املركزي او مؤسسة النقد هي 
الكفيلة بوضع القواعد واالحكام 
الت���ي تتبع ف���ي الرقاب���ة على 
املالية اإلسالمية في  املؤسسات 
شأن سيولتها ومالءتها وانتظام 
العمل بها وعلى وجه اخلصوص 
نظام السيولة وعناصره ومعايير 
كفاءة رأس املال وقواعد حساب 

املخصصات.
وفي الباب السابع من القانون 
التحول والتكامل  والذي تناول 
واالندماج، اشار البعلي الى انه 
يجوز للمؤسسات املالية التقليدية 
القائمة عند صدور هذا القانون 
والراغبة في التحول الى تطبيق 
احكام الشريعة اإلسالمية ان تعدل 
من نظامها األساسي وفقا الحكام 
القانون ومبا ال يتعارض مع احكام 

ومبادئ الشريعة.
وبني ان االندماج بني املؤسسات 
املالية اإلس���المية يكون بطريق 
الضم او امل���زج، ويكون الدمج 
بقرار تصدره اجلمعية العامة غير 
العادية بناء على اقتراح مجلس 
اإلدارة وموافقة السلطات النقدية 

املختصة على شروطه.
وفي الباب الثامن اشار البعلي 
في كتابه »التشريعات املصرفية 
اإلس���المية وكيفية وآلية اعداد 
تش���ريع منوذج���ي متكامل عن 
إلى  احلل واإللغاء والتصفية«، 
ان خس���ارة نسبة ثلث او ثالثة 
ارباع أو نصف رأس املال مع عدم 
وجود احتياطيات لتغطيتها جتيز 
العادية  العامة غي���ر  للجمعية 
للمؤسس���ة املالي���ة تغيير هذه 
او اس���تمرار املؤسسة  النسبة 
وعدم حلها اذا قدرت ان مصلحة 

املؤسسة املالية في ذلك.

على ان البنوك اإلسالمية هي التي 
تزاول أعمال املهنة املصرفية وما 
ينص عليه���ا قانون التجارة أو 

يقضي به العرف.
وأوض���ح البعلي ان احلاجة 
باتت ملحة الى مساعدة املؤسسات 
املالية اإلس���المية بش���كل كلي 
وجزئ���ي في حتوي���ل وجودها 
ونظامها وأغراضها وكل ما يتعلق 
بشؤونها الى نظام قانوني يقنن 
لهذه املؤسسات بأنواعها االحكام 
العملية املستمدة من  الشرعية 
األدلة التفصيلية للفقه اإلسالمي 

برمته.
وقال في املادة الس���ابعة من 
القانون املقترح انه يجب ان يكون 
رأس مال الشركة كافيا لتحقيق 
اغراضها وال يجوز ان يقل رأس 
املال املدفوع عن مبلغ معني، وفي 
حالة نقص رأس املال عن هذا احلد 
املعني وجب على املؤسسة املالية 
تغطية النقص خالل مدة ال تزيد 
على )...( وذلك من تاريخ ابالغ 

املؤسسة املالية بهذا النقص.
وفي املادة العاشرة من القانون 
املقترح، أشار البعلي الى ان املوارد 
املالية للمؤسسة تتكون من: رأس 
املال الذي يتكون من احلصص 
النقدية والعينية وكذلك الودائع 
بنوعيها والصكوك اإلس���المية 
بصورها املختلفة واالحتياطيات 
القانون���ي  الثالث���ة  بأنواعه���ا 

والنظامي واالختياري.
وحول األصل أوضح البعلي 
ان رأس املال املرخص به واملصّدر 
يجب ان يكون مسددا وحاضرا، 
مع جواز تأجيل ما ال يزيد على 
25% يدفع وفقا ملا يقرره مجلس 

اإلدارة.
وفي املادة )12( يوضح القانون 
ان التعامل مع اصحاب الودائع 
االستثمارية في االرباح واخلسائر 
التي تتحقق من النشاط بنسبة 
اموالهم يأتي وفقا للعقود املبرمة 

معهم واحكام القانون.
وفي بي���ان لطبيعة االعمال 
واالغراض التي متارسها املصارف 
اإلسالمية اوضح البعلي في املادة 
)13( من القانون املقترح انها تهدف 
لتحقيق عدد من االغراض تشمل: 
مزاولة اعم���ال املهنة املصرفية 
وما تنص عليه قوانني التجارة 

خامسـا: القانون االحتادي رقم 
6 لس����نة 1985 في شأن املصارف 
واملؤسس����ات املالية والش����ركات 
العربية  اإلس����المية في اإلمارات 
املتحدة، ويقع في هذا القانون 10 
مواد تتركز في تعريف املصارف 
اإلسالمية ونطاق السريان والشكل 
القانوني والترخيص وتش����كيل 
الهيئة العليا الشرعية وقصر عمل 
ديوان احملاسبة على الرقابة الالحقة 

على هذه املؤسسات.
سادسـا: قان����ون تنظيم العمل 
املصرفي لسنة 1991 في السودان، 
وقال البعلي ان هذا القانون يقع 
في 51 مادة غطت اس����م القانون 
وبدء العمل به والترخيص ووضع 
املص����ارف القائم����ة وترخي����ص 
املص����ارف اجلديدة واإلش����راف 
والرقابة على املصارف، باإلضافة 
الى رأس املال واالحتياطي ونسبة 

القروض والتسهيالت.
سـابعا: قان����ون رقم 21 لس����نة 
1996 بش����أن املصارف اإلسالمية 
في اجلمهورية اليمنية، ويقع هذا 
القانون في 28 مادة بينها البعلي 
في 8 فصول حسب نوعية املادة 

القانونية.
ثامنـا: قانون البن����وك رقم 28 
لس����نة 2000 في اململكة األردنية 
الهاش����مية وهو قانون مش����ترك 
التقليدية واإلس����المية،  للبنوك 
حيث قال البعلي ان هذا القانون 

يقع في 102 مادة.
القانون رقم 30 لسنة  تاسـعا: 
2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك 
اإلس����المية الى الباب الثالث من 
القانون رقم 32 لس����نة 1968 في 
شأن النقد وبنك الكويت املركزي 
وتنظيم املهن����ة املصرفية، حيث 
قال البعلي ان ه����ذا القانون يقع 
في 15 م����ادة نصت امل����ادة 86/2 
البنوك اإلس����المية  على تعريف 
املادة 87/2 يج����وز للبنوك  وفي 
الكويتية تأسيس شركات تابعة 
تزاول النشاط التي تزاوله البنوك 
اإلسالمية طبقا ألحكام الشريعة 
القانون،  اإلسالمية والحكام هذا 
وتعتبر هذه الشركة التابعة بنكا 
اسالميا مستقال بخصوص تطبق 

احكام هذا القانون.
الكويتي  القان����ون  وتط����رق 
كذلك الى شروط تسجيل البنوك 

في املؤسسات املالية اإلسالمية البد 
ان يتوافر فيها 5 عناصر رئيسية 
هي: تق����ومي األداء ومدى تطوره 
نحو األخ����ذ باملعطيات األخالقية 
اإلسالمية، منهج التقومي والتسجيل 
املنتظم في تعظيم أداء العامل طوال 
العام، منهج االختيار وأولوياته، 
التهيئة والتدريب وخامسا نظام 
األج����ور وارتباط����ه بتوصي����ف 
الوظائ����ف وبنظ����ام األداء ونظم 

التحفيز األخرى.

القسم الثاني

وتن����اول البعلي في القس����م 
الثاني من الكتاب بعض القوانني 
والتشريعات للمصارف اإلسالمية 
املعم����ول به����ا في بع����ض الدول 
اإلس����المية حيث تناولها حسب 

التسلسل التاريخي لصدورها:
أوال: القانون رقم 66 لسنة 1971 
بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر 
االجتماعي، حيث يقع في القانون 
املنظم له 18 مادة حتدد اسم الهيئة 
والغرض منها ورأسمالها وصدور 
الالئحة التنفيذي����ة لها بقرار من 

وزير اخلزانة.
ثانيـا: القانون رقم 28 لس����نة 
1977 بإنشاء بنك فيصل اإلسالمي 
املصري، ويتضمن 21 مادة حتتوي 
البن����ك والترخيص  على غرض 
بتأسيس شركة مساهمة مصرية 
تسمى بنك فيصل اإلسالمي املصري، 
وكذلك حتديد الشخصية االعتبارية 
للبنك وع����دم ج����واز التأميم أو 
املصادرة أو فرض احلراسة على 
أموال البنك وكذلك ال تسري على 
البنك القوانني املنظمة للرقابة على 

النقد األجنبي.
ثالثا: قانون املصارف اإلسالمية 
املاليزي رقم 276 لسنة 1983، ويقع 
في هذا القانون 60 مادة حتتوي 
على 7 أجزاء تناولها البعلي باملواد 
التفصيلية لها حيث قال ان املادة 1 
من القانون تهتم بتعريف القانون 
وبدء سريانه وتطبيقه واملادة 2 
تهتم بالتفسيرات القانونية للقانون 

ومصطلحاته.
رابعا: قانون العمليات املصرفية 
اخلالية م����ن الفوائد »الالربوية« 
أغس����طس 1983 ف����ي اجلمهورية 
اإلس����المية اإليراني����ة، ويقع هذا 
القانون في 27 مادة أوجزها البعلي 
في خمس����ة فصول طبقا للمواد 

املنظمة لعمل البنوك اإلسالمية.

حيث قال ان األبواب املشتركة بني 
التشريعات املنظمة للمؤسسات 
املالية اإلسالمية حتتوي على اسم 
املؤسسة وأغراضها وترخيصها 
ورأس����مالها والرقابة الش����رعية 

عليها.

القسم الرابع

واستعرض البعلي في القسم 
الرابع من الكتاب األبواب اخلاصة 
بالتشريعات السابقة والتي تشكل 
نقاط اخت���الف بينها والتعقيب 
عليها، حيث قال ان تعريف البنوك 
اإلسالمية اختلفت عليه قوانني 
البنوك في الدول ولكنها اجتمعت 

اإلسالمية وشروط تسجيل فروع 
البنوك اإلسالمية األجنبية ورأسمال 

البنك اإلسالمي.
عاشـرا: القانون رقم 575 لسنة 
2004 إنشاء املصارف اإلسالمية 

في لبنان.
حادي عشر: املرسوم رقم 18112 
بتاريخ 1983/7/22 اخلاص بتأسيس 

البنوك في تركيا.

القسم الثالث

تناول البعلي في القسم الثالث 
الكتاب األبواب املشتركة بني  من 
القوانني والتشريعات محل الدراسة 
والتي تش����كل نقاط التقاء بينها، 

البعلي في سطور
1ـ  حاص��ل على درجة العاملية )الدكتوراه( في الفقه املقارن 
من كلية الش��ريعة � جامعة األزهر بامتياز مع مرتبة الش��رف 

األولى.
2- حاص��ل على الدكت��وراه الفخرية م��ن جامعة محمود 
قشقاري للدراسات الشرقية � القرقيزية الكويتية � بجمهورية 

قرغيزستان.
3- حاصل على درجة التخصص في الفقه املقارن من كلية 

الشريعة � جامعة األزهر.
4- حاصل على درجة املاجس��تير في القانون العام )دبلوم 
الدراس��ات العليا في الش��ريعة اإلس��امية من كلية احلقوق � 
جامعة القاهرة + دبلوم الدراس��ات العليا في القانون العام من 

كلية احلقوق � جامعة عني شمس(.
5- عضو املجلس العلمي جلامعة محمود قشقاري للدراسات 

الشرقية � القرقيزية الكويتية � بجمهورية قرغيزستان.
6- وضع أول صياغة ملقترح مشروع قانون للبنوك اإلسامية 
واشترك في مناقشته في اللجنة االستشارية العليا الستكمال 

تطبيق الشريعة اإلسامية في الكويت.
7- وضع أول صياغة ملقترح مشروع قانون منوذجي عاملي 
للزكاة ف��ي الهيئة الرعية العاملية للزكاة في الكويت واش��ترك 

في مناقشته.
8- حاليا املستش��ار باللجنة االستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الش��ريعة اإلسامية بالديوان األميري 

� الكويت.

غاف كتاب التشريعات املصرفية اإلسامية

غاف كتاب الشخصية االعتبارية وأحكامها  الفقهية

د.عبداحلميد البعليد. عصام الفليج

اتساع الفجوات بين الفقه والواقع يزيد من االضطراب وزعزعة الثقة في تقديم الحلول المناسبة
قال البعلي في كتابه الثالث الذي يحمل عنوان »الشخصية 
االعتبارية وأحكامها الفقهية.. دراسة حتليلية مقارنة وموازنة«، 
ان س���د الفجوات التي تباعد بني الفق���ه والواقع يعد من املهام 
األساسية للمجتهدين والعلماء والباحثني، ألن من شأن اتساع هذه 
الفجوات شيوع االضطراب وزعزعة الثقة في الفقه وقدرته على 
تقدمي احللول املالئمة مبا يحقق األمان الالزم الستقرار املعامالت 
وضمان احلقوق وحسن سير املؤسسات املالية وحتى ال يصاب 

املثقف املسلم بانفصام في الشخصية فيما يدع وما يأخذ.
واوضح البعلي ان الشريعة اإلسالمية ظلت حتكم املعامالت 
في البلدان اإلس���المية حتى بدأت حركة نقل القوانني الوضعية 
األجنبي���ة خالل القرن ال� 19 في البل���دان العربية وفي مقدمتها 
مصر وترك العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية في أغلب نواحي 

احلياة.
وب���ني البعلي ان من املوضوعات التي حتتل مكانة مهمة في 
النظام الفقهي اإلس���المي موضوع »الذمة« كنظام متكامل يعبر 
عن الطبيعة الدينية لهذا الفقه وما له من مسلك يتميز باملقدرة 

على االستجابة ملتطلبات الواقع واملصلحة.

الفصل التمهيدي

وذك���ر البعلي في الفصل التمهيدي األول من الكتاب األهمية 
العملية للش���خصية االعتبارية واملصلح���ة فيها، حيث قال ان 
األهمية العملي���ة تبدو في النواحي التالية: مصالح حتتاج الى 
االستقرار واالستمرار، وهناك مصالح ال يستطيع الفرد حتقيقها 
بذاته اما حلاجتها ألموال طائلة أو مجهودات، وأيضا س���هولة 

مقاضاة الشخص االعتباري في شخص من ميثله.
وعن الش���خصية االعتبارية في القوانني املدنية قال البعلي 
ان املادة رقم 53 من القانون املدني املصري رقم 13 لس���نة 1948 
تنص على ان الشخص االعتباري يتمتع بجميع احلقوق إال ما 
كان منها مالزما لصفة اإلنسان الطبيعية وذلك في احلدود التي 
قررها القانون فتكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية في احلدود 
التي يقرها منذ انش���ائه أو التي يقرره���ا القانون وكذلك حق 

التقاضي وموطن مستقل.

الفصل الثاني

وتناول البعلي في الفصل الثاني من الكتاب املقصود بالشخص 
االعتباري وخصائصه وأنواعه، حيث قال ان املقصود بالشخص 
االعتباري هو ان الشخصية القانونية هي تلك الصالحية لتلقي 
احلقوق والتحمل بالواجبات وااللتزامات تثبت لالنسان )الشخص 

الطبيعي( وأيضا لبعض اجلماعات من األشخاص جتمعت بقصد 
حتقيق غرض معني كالشركات واجلمعيات.

وعن عناصر وجود الشخص االعتباري وخصائصه وأسبابه 
وانتمائه قال البعلي انها تنقس���م الى عدة أقس���ام أولها نشوء 
الشخص االعتباري والتي تنقسم الى عنصر موضوعي وشكلي 

وينقسم بدوره الى االعتراف العام واخلاص.

الفصل الثالث

واستعرض البعلي في الفصل الثالث من الكتاب موقف الفقه 
اإلسالمي من الذمة كأساس أول للشخصية االعتبارية وما يبنى 
عليه من أحكام فقهية، حيث قال ان تعريف الذمة في اللغة يعني 
العهد وسمي العهد ذمة، موضحا ان معنى الذمة في الشرع يعني 

وصفا يصير الشخص به أهال لإليجاب عليه وله.
وبني البعلي ان تعريف الذمة له 3 اجتاهات هي: أمر ال معنى 
له وال حاجة في الشرع إليه، وأيضا وصف ال ذات وعليه جمهور 
الفقهاء واختيار احملدثني من الفقهاء وأيضا جمهور من الفقهاء 

اعتبروا لها وجودا حقيقا ولها وجود مادي.
وعن مس���ألة انتهاء الذمة باملوت من عدم���ه قال البعلي ان 
هن���اك عدة مذاهب في هذا األمر، حيث ق���ال ان الذمة تبقى بعد 

املوت حتى تصفى احلقوق املتعلقة بالتركة، وأيضا ان املوت ال 
ينهي الذمة بل يضعفها، والرأي الثالث للحنابلة قالوا ان الذمة 

تنتهي مبجرد املوت.

الفصل الرابع

واستعرض البعلي في الفصل الرابع من الكتاب توازن وتقارب 
نظريات الشخصية االعتبارية عند رجال القانون مع اجتاهات الفقهاء 
في تعريف الذمة، حيث قال ان الرأي الفقهي يذهب الى وصف أو امر 
مقدر وجوده في اإلنسان، مشيرا الى ان هناك رأيا في الفقه يذهب 
الى ان تقدير الذمة ال حاجة في الشرع والعقل إليه، وان الذمة عند 
الفقهاء ال يراد منها غي����ر معناها اللغوي وهو العهد ومن ثم فإن 

الذمة أمر ال معنى له وال حاجة إليه وهو رأي منتقد بشدة.
 وأش����ار البعلي الى ان عدم االعتراف بالش����خصية االعتبارية 
له����ذه اجلهات يعطل احلياة االقتصادية واالجتماعية أيضا، وحق 
اجلماعات في تكوين املدارس وغيرها من اجلهات واملنشآت الفكرية 

والثقافية والدعوية واخليرية.

الفصل الخامس

تناول البعلي في الفصل اخلامس من الكتاب التفرقة بني الشخصية 
االعتبارية والقانونية وبدء الشخصية االعتبارية وانتهاءها، حيث 
قال ان الش����خصية االعتبارية هي تلك الصالحية لتلقي احلقوق 
والتحمل بالواجبات وااللتزامات وهي امنا تثبت لبعض اجلماعات 
من األش����خاص جتمع����ت بقصد حتقيق غرض معني كالش����ركات 

واجلمعيات.

الفصل السادس

واستعرض البعلي املقومات األساسية للشخصية االعتبارية في 
معنى الشركة في الفقه اإلسالمي، حيث قال ان املسلك املوضوعي 
في الفقه اإلس����المي يحدد نطاق االعتداد بالش����خصية االعتبارية 
للشركة، ومن ثم عدم تبني نظرية عامة للشخصية االعتبارية في 
الفقه اإلس����المي وهو ما يعبر عنه باملسلك املوضوعي الذي يحدد 

نطاق االعتداد بالشخصية االعتبارية.
وقال البعلي ان تعريف الشركة في الفقه اإلسالمي يعني مخالطة 
الش����ريكني او خلط املالني احدهما باآلخ����ر بحيث ال يتمايزان عن 
بعضهما، وعن تعريفها في الفقه أوضح ان املعنى االصطالحي عند 
الفقهاء يختلف الى أنواع عديدة حني عرفها البعض بأنها االجتماع 
في استحقاق او تصرف وعرفها احلنفية بانها عقد بني املتشاركني 

في األصل والربح.

تلقت »األنباء« من مدير إدارة العاقات العامة في اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على اس��تكمال تطبيق أحكام الش��ريعة االس��امية 
د.عص��ام عبداللطيف الفليج نس��خا من 3 اص��دارات جديدة قيمة 
خ��اصة ب� »االقتصاد االسامي« للدكتور عبداحلميد محمود البعلي 
وقد استعرضنا الكتاب األول بعنوان »أدوات  التمويل واالستثمار في 
املؤسسات املالية اإلس��امية« واليوم نعرض الكتابني  الثاني بعنوان 
»التش��ريعات املصرفي��ة االس��امية« والثالث بعنوان »الش��خصية 
االعتبارية وأحكامها الفقهية � دراس��ة حتليلي��ة مقارنة وآلية اعداد 

منوذجي متكامل«.


