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االت   ام مـ  الفقه وأصوله و المعامالت المالية ،االقتصاد اإلسالمي،  االه

الشركات، األحوال الشخصية ، القضايا المعاصرة ، الفقه 
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راه ان ومل رسالة ال     ع

  

ان و    ود ع راه (في ح ة) ١٥٠مل رسالة ال   ل

 اإلسالمي) عنوان الرسالة (الشركة القابضة و أحكامها في الفقه  
  ملخص الرسالة

ان تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما من مواضيع المعامالت ؛ هادفة إلى بي
  موقف الفقه اإلسالمي من الشركة القابضة وما يتعلق بها من أحكام .

 وقد أظهرت الرسالة أن الشركة القابضة صورة جديدة من صور الشركات وهي
 المالية و اإلدارية على شركة أو عبارة عن شركة مساهمة تقوم بالسيطرة

و شركات أخرى تدعى الشركات التابعة إما بتملك أكثر من نصف رأس مالها أ
  أن تسيطر على تأليف مجلس إدارتها .

 وقد توصل الباحث إلى أن الشركة القابضة يمكن أن تخّرج على أنها شركة
 لهالعامة ، فعنان ؛ لما بينهما من التشابه والقرب في األصول و األركان ا

يها و مة فشخصيتها المعنوية وذمتها المالية الخاصة بها ، وبالتالي تجوز المساه
ة ،  ناميموالً التعامل بأسهمها بيعا و شراًء ، وتجب الزكاة في أموالها باعتبارها أ

وتخضع جميع تصرفات الشركة لنظرية التعسف في الشريعة اإلسالمية ، 
ه  حرم امل بالربا أخذاً وإعطاًء أو العمل فيماويحرم على هذه الشركة أن تتع

   تعالى من األعمال .
  

  
  
  

في  ل ال     ال
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ان  ة والل ال اإلدار     األع
  

هام   ان وال / الل ل اإلدار ى الع خ  م ار   ال

  ٢٠١٧/٢٠١٨  مساعد عميد كلية الشريعة لشؤون الطلبة / الجامعة األردنية .١  

  ٢٠١١/٢٠١٠  األردنية كلية الشريعة / الجامعة –رئيس قسم الفقه و أصوله  -٢  
١٧/٩/٢٠١٧ -٧/٢/٢٠١٧  

  ٢٠١٤/٢٠١٥   نائب عميد كلية الشريعة للشؤون اإلدارية / الجامعة األردنية -٣  

 )٢٠٠٨ -٢٠٠٧(  عضو مجلس الكلية -٤  
 )٢٠١١/٢٠١٠(  
)٢٠١٥ -٢٠١٤(  

  ٢٠١٠/٢٠١١  رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الفقه -٥  

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  مقرر لجنة متابعة الطلبة غير الناطقين باللغة العربية -٦  

  ٢٠١٣/٢٠١٤  الدراسي البرنامج لجنة مقرر .-٧  
٢٠١٤/٢٠١٥  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  الرعاية و التوجيه لجنة مقرر .٨  
٢٠١٠-٢٠٠٩  

فة   انها  ال ل وع خ  جهة الع ار   ال

  محاضر متفرغ  
  في كلية الشريعة

  ٢١/١٠/٢٠٠٣  ة.المملكة األردنية الهاشمي –الجامعة األردنية 

 أستاذ مساعد/فئة  
  ب/ كلية الشريعة

  م١٩/٩/٢٠٠٤  ة.المملكة األردنية الهاشمي –عة األردنية الجام

 أستاذ مساعد/فئة أ  
  كلية الشريعة /

  ٢٤/١٠/٢٠١٠  ة.المملكة األردنية الهاشمي –الجامعة األردنية 

 أستاذ مشارك  
  كلية الشريعة

  م٢١/٣/٢٠١١  ة.المملكة األردنية الهاشمي –الجامعة األردنية 

المعهد  أستاذ مشارك  
  لألمر بالمعروف العالي

  المنكر و النهي عن

 جامعة أم القرى( تفرغ علمي )
  المملكة العربية السعودية

  هـ٢/٣/١٤٣٣

 أستاذ  
  كلية الشريعة

  م٢٦/٩/٢٠١٦  ة.المملكة األردنية الهاشمي –الجامعة األردنية 
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  )٢٠١٦ -٢٠١٥(٢ف  التدريس هيئة أعضاء تقييم على اإلشراف لجنة عضو -٩  

  )٢٠٠٧/٢٠٠٨)و(٢٠٠٥(  الكلية في التحقيق لجنة عضو . ١٠  
) و ٢٠٠٨/٢٠٠٩(
)٢٠١٠-٢٠٠٩(  
  ٢٠٠٩  عضو لجنة اإلشراف على انتخابات مجلس كلية الشريعة -١١    )٢٠١٤)و(٢٠١٠/٢٠١١(

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  المجتمع و عةالجام خدمة لجنة عضو -١٢  

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  عضو لجنة التخريج لطلبة كلية الشريعة -١٣  
٢٠٠٨/٢٠٠٩  

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  عضو لجنة النشاطات -١٤  

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  عضو لجنة التوجيه والرعاية. -١٥  
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  عضو لجنة المسابقات -١٦  

 )٢٠٠٥/٢٠٠٦(   عضو لجنة البرنامج. -١٧  
)٢٠٠٩/٢٠٠٨(  
)٢٠٠٩/٢٠١٠(  
)٢٠١٥/٢٠١٦(  

  شريعةكليةال –قسم الفقه  –البكالوريوس  عضو لجنة معادلة المواد على مستوى -١٨  
  

)٢٠٠٨-٢٠٠٧(  
)٢٠٠٩-٢٠٠٨(  

  ٢٠٠٥  عضو لجنة تحديث موقع الجامعة االلكتروني  -١٩  

  ٢٠٠٦  الجامعة األردنية –عضو لجنة تحليل الخطة الخمسية لكلية الشريعة  -٢٠  

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  نة اإلجتماعية.عضو اللج -٢١  
٢٠٠٩/٢٠١٠  

  عضو لجنة تدقيق كشوف العالمات لنظام اإلسالم. -٢٢  
  

  م.٢٠٠٥

  ٢٠٠٦                   عضو لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة عن قسم الفقه وأصوله   -٢٣  

  ٢٠١٥/٢٠١٦  عضو لجنة البحث العلمي في كلية الشريعة  -٢٤  

  ٢٠١٦  عديل صندوق اإلدخار على مستوى الجامعة.عضو لجنة ت -٢٥  

  ٢٠١٥  في.عضو لجنة توعية الطلبة حول المبادئ الرئيسية المتحان الكفاءة المعر -٢٦  

  ٢٠١٦  عضو لجنة النظر في خطة البكالوريس لقسم الفقه. -٢٧  

  ٢٠١٠/٢٠١١  عضو لجنة استقبال الطلبة الجدد. -٢٨  

  ٢٠١٥  بات الترقية في كلية الشريعة.عضو لجنة دراسة ومراجعة طل -٢٩  
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ستوى لى مععضو لجنة متابعة قضايا وأحوال طلبة الشعوب اإلسالمية من غير العرب  -٣٠  
  كلية الشريعة.

٢٠١٥.  

  ٢٠١٣/٢٠١٤  عضو لجنة النشاطات والمؤتمرات على مستوى كلية الشريعة. -٣١  

  ٢٠١٠/٢٠١١  القضاء الشرعي مقرر لجنة الكفاءة المعرفة لطلبة الدكتوراة/ تخصص -٣٢  

  ٢٠١٠/٢٠١١  مقرر لجنة الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراة/ تخصص الفقه وأصوله. -٣٣  

  ٢٠١٤/٢٠١٥  االمتحانات ات عضو لجنة مراجعة أوراق  إجاب -٣٤  
  

  .٢٠١٤/٢٠١٥  عضو لجنة تحديد حاجة القسم للتعيين -٣٥  

  .٢٠١٤  اتها إلذاعة الجامعة األردنيةضابط ارتباط نقل نشاطات الكلية وفعالي -٣٦  

  ٢٠١٤ -٢٠١٠من   عضو قسم المصارف اإلسالمية. -٣٧  

  ٢٠١٤  عضو لجنة دراسة خطتي البكالوريس في قسمي أصول الدين والفقه وأصوله -٣٨  

  ٢٠١٥  سريعضو لجنة وضع تصور الستحداث تخصص الماجستر في االصالح والتوافق األ -٣٩  

ضاء ميع اعفعاليات الكلية ومتابعة مواقع ج الصور وملخصات جميع عضو لجنة ادخال -٤٠  
  .الكلية

٢٠١٣  

  ٢٠٠٨  االسالم في العالم المعاصر عضو لجنة النظر في مشروع معهد دراسات -٤١  

  
رة ة ال اث العل ات األ     آخ خ س

  

  ( اح اح (ال خ   اس ال ار اش وال ان ال وال   ع

 لصيفيد.عبدهللا ا  
  د.موسى القضاة.

 مجلة مؤته /٩/٧/٢٠١٥بيع العينة عند الشافعية/
  للبحوث والدراسات

معاصرة "/  تنمية واستثمارأموال الصدقات"رؤية شرعية تطبيقية  أ.د. عبدهللا الصيفي  
  للدراسات م/ مجلة الجامعة اإلسالمية٣٢/٥/٢٠١٦

 الفقهية/ قوة داللة الخاص على األحكام عند الحنفية وتطبيقاته  أ.د. عبدهللا الصيفي.  

  .اإلسالمية المجلة األردنية في الدراسات /٢٨/٦/٢٠١٦
  

 أ. د. عبدهللا الصيفي.  
  أ.د. زياد العبادي.

  تطبيقات حديثية عند اإلمام الشافعي "الحديث المرسل
        ISLAMIC QUARTE RLYم/ ٢/٨/٢٠١٦نموذجاً"/ 

 القضاة. د.حنان  
  أ.د.عبدهللا الصيفي.

م/ ٣/٥/٢٠١٦القواعد الفقهية المنظمة لتفسير العقد في الفقه اإلسالمي/ 
  مجلة الدراسات.

 أ.د. عبدهللا الصيفي.  
  د. عبدالرحمن بن حاج عمران

 مجلة مؤته /٩/١٠/٢٠١٦حكم تناول قهوة لواك/ 
  للبحوث والدراسات
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 أ.د. عبدهللا الصيفي.  
  اعي.أ.د.ردينة الرف

  د.محمد الطوالبة

ام  امعةالتصرف واالنتفاع باألضحية الواجبة دراسة فقهية مقارنة/ مجلة ج
  م.٢/٢/٢٠١٧القرى لعلوم الشريعة و الدراسات اإلسالمية/ 

 د. حسني الضالعين.  
  أ.د.عبدهللا الصيفي.

 أسباب النزاعات الفقهية في عقود حق الخيار من حيث اللزوم/
  لجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالميةمجلة ا م/٢٨/٣/٢٠١٧

 تنمية واستثمار أموال الصدقات" رؤية شرعية تطبيقية معاصرة"/  أ.د. عبدهللا الصيفي  
  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية /٢٠١٧

 د. كامل محمد حسين.  
  أ.د. عبدهللا الصيفي.

مي/ ساللفقه اإلقاعدة التابع تبع وتطبيقاتها على منع فسخ العقد في ا
  م/مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية.٢٠١٩

 د.آمنة زكريا معابدة.  
  أ.د. عبدهللا الصيفي.

حكم مؤسسات ضمان القروض في الفقه اإلسالمي)الشركة األردنية 
ت مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسا /٢٠١٩لضمان القروض نموذجا/ 

  .الشرعية والقانونية
 .عبدالفتاح عكاشة.د  

  أ.د.عبدهللا الصيفي
جلة م /٢٠١٩فائض السيولة في المصرفية اإلسالمية وتأصيله الفقهي/ 

  الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية.

  
  
  
  

ة وات العل ات وال ت ة في ال ار     ال
  

ة    هة ال ت وال خ انعقاده  اس ال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

 المؤتمر الثالث لكلية الشريعة  
  في جامعة مؤته بعنوان :"
  العنف المجتمعي ماهيته و

  أسبابه وسبل معالجته في ضوء الشريعة "

 األردن –جامعة مؤته 
  ١١-١٣م / ٢٠١١

تقديم ورقة عمل بعنوان:" 
 دور

المسجد و رسالة عمان في 
  معالجة

  ". العنف المجتمعي
 الدراسات اإلسالمية و االلتزام  

  اخالقية المجتمعي و البيئي مقاربة
 المانيا –جامعة مونستر 

  م.٢/٤/٢٠١٦-١
تقديم بحث بعنوان: " ملكية 

المياه في الشريعة 

  اإلسالمية"
 -األردن -جامعة العلوم التطبيقية  المنهج النبوي في تعزيز القيم  

 م.٢٩/٢٠١٥-٢٨

  

ة. ة ت   ل

 فهم الحديث النبوي في ضوء  
  يةالمقاصد الشرع

ة ال البيت +جمعية الحديث جامع
 م.٢٢/٣/٢٠١٦الشريف، 

  

اث   تعق على األ

ة المصرفيالمؤتمر الدولي الثاني للمالية  و  
السيولة في المصارف  اإلسالمية " إدارة

  اإلسالمية.

 الجامعة األردنية
  م.٣٠/٧/٢٠١٥-٢٩

ت ر ال   ح
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  ٧  

ل الثاني " تموي المؤتمر االقتصادي الدولي  
  األلفية الجديدة استشراف ياتاقتصاد

  الفرص و التحديات "

الجمعية االردنية للبحث العلمي/ 

  .م١٦/٤/٢٠١٦األردن
ل  ان ال ع تق  

  اإلسالمي.

قها في    ق ل ت عة وس مقاص ال
ة. عاص عات ال   ال

 –العالمية  -الجامعة االسالمية
  م.١٠/٨/٢٠٠٦-٨ماليزيا 

وضع تقديم بحث بعنوان " ال
الراهن لدراسة المقاصد في 
 كليات الشريعة في الجامعات

  األردنية عامة وكلية الشريعة

نهضة األردن  علماء الشريعة و دورهم في    
  وبنائه

 األردن -رابطة علماء األردن
  م.١٦/٤/٢٠١٥-١٤

ة ة ت   ل

 " مشارك ببحث عنوانه  م.١٤/١٢/٢٠٠٨-١٣-١٢  قضايا معاصرة في الشريعة والقانون  
  المتأخرات المالية " +عضو

  
  

ة ر ورات ال     ال
  

ة   هة ال ورة وال   اس ال
  

خ ار   ال

  ٤/١/٢٠١٦  الجامعة األردنية -E- LEARNINIG – دورة التعليم اإللكتروني -١  

لدولي اون ادورة إدارة شبكات التواصل االجتماعي الوكالة األلمانية للتع -٢  

GIZ  األردنيةبالتعاون مع الجامعة  

٩/١٢/٢٠١٥  

 لتربويةمؤسسة رسوخ لالستشارات و الدورات ا –دورة المهارات الفقهية  -٣  

  .و التعليمية +مؤسسة المربي
١٥/٥/٢٠١٥-١٤  

م العلو جامعة –دورة تطبيق القيم و المثل اإلسالمية في مدارس امتياز  -٤  

  ماليزيا. –التطبيقية +مدارس امتياز 
٢٨/١٠/٢٠١٥  

جموعة مجامعة العلوم التطبيقية ( االردن)+  –القيم على األرض دورة  -٥  

  الرواد العالمية (السعودية ).
٢٧/١٠/٢٠١٥  

  ٩/٨/٢٠١٠-١  .الردنيةاالجامعة  –مركز تنمية القوى البشرية  –دورة الخرائط الذهنية  -٦  

  ٩/٨/٢٠١٠-١  يةة االردنالجامع –مركز تنمية القوى البشرية  –دورة التعلم اإللكتروني  -٧  

  ٩/٨/٢٠١٠-١  .ةاالردني الجامعة –مركز تنمية القوى البشرية  –دورة القياس و التقويم  -٨  

 –م ٦/٤/٢٠٠٨  .ساعة تدريبية ٧٠دورة اإلعداد المتحان التوفل بواقع  -٩  
 م.٢٢/٥/٢٠٠٨

  
  COMPREHENSIVE ENGLISH LANGUAGEدورة  -١٠  

COURSE " beginner, intermediate , advanced  

  

 
٢٢/١٠/٢٠٠٨- 

  م.٢/٢/٢٠٠٩



دة  ان ال اد وض ة                 م االع ات ة ال ذج ال ة            ن امعة األردن  ال

 

  ٨  

  
  

ة ر ة ال     األن
  

رات   ق اد ال ة وال راس ي  ال   ال
هاب قام   ر

س ر ال راسات   ال   ال
ا   العل

ة. -١   ا الفقه ا      الق

ة في اإلسالم. -٢         ال

عامالت. -٣         فقه ال

ة. -٤   اع الفقه       الق

ار في اإل -٥   غ االس       سالم.ص

ات. -٦   ار عاوضات وال       فقه ال
ة. -٧   اب وال     فقه ال
ام اإلسالم. -٨       ن
الة. -٩   هارة وال     فقه ال
ة. -١٠   قافة اإلسالم     ال
خل الى الفقه اإلسالمي. -١١       ال
قارن. -١٢       الفقه ال
ج. -١٣   اة وال     فقه ال

  
  

ة في اله ةالع ه ة ال ات العل ع     ات وال
  

انها   ة وم ه ة ال ة العل ع ة وال   اس اله
  

خ ار   ال

  م٢٠١١  عضو هيئة إدارية في رابطة علماء األردن  
  م.٢٠١٣  عضو جمعية الحديث النبوي وإحياء التراث  
  م.٢٠٠٥  عضو جمعية موظفي الجامعات التعاونية لإلسكان  
  
  
 
  
  



دة  ان ال اد وض ة                 م االع ات ة ال ذج ال ة            ن امعة األردن  ال

 

  ٩  

  
  
 


