
البحث التاسع
التكييف الفقهي لأ�سهم �سركات امل�ساهمة 

إعداد
د. حسني حامد حسان



التكييف الفقهي ألسهم رشكات املساهمة 142



143د. حسني حامد حسان

موضوع البحث وحدوده ومجاله:
التي  املساهمة،  الرشكات  الرشعية ألسهم  الصفة  أو  الفقهي  بالتكييف  يتعلق  البحث  هذا 
استوفت الضوابط الرشعية لجواز إنشاء ومتلك وتداول أسهمها، ولذلك فإن محل البحث ليس 
هو الحصة يف رشكة العنان الرشعية، وال يف الرشكة املساهمة التي ال يجوز إنشاؤها وال تداول 
التي أصل نشاطها حالل  الرشكات  أسهم  املختلطة وال  باألسهم  التي تسمى  أسهمها، وهي 
ولكنها تقرض أو تقرتض بالربا، أو تتعامل بعقود مل تستوف الضوابط الرشعية، أو التي يزيد 

دخلها املحرم عن نسبة معينة والتي حددها معيار أيويف بخمسة يف املائة. 

غرض البحث: 
غرض هذا البحث هو الوصول إىل فهم فقهي دقيق لطبيعة وصفة السهم الرشعية يٌعني عىل 
معرفة متلكه وتداوله، والرشوط الواجب توافرها يف هذا التملك والتداول ويف العقود والصيغ 
الرشعية التي يتم بها، ورشوط محل عقد التملك بالبيع هي أن يكون ماالً متقوماً يف عرف 
الرشع معلوماً للعاقدين، ومقدوراً عىل تسليمه، ومملوكاً للبائع، وموجوداً عىل الصفة التي 

تم عليها التعاقد، وهذه هي الرشوط العامة يف عقد البيع. 
وهناك رشوط خاصة يف محل عقد البيع إذا كان املبيع نقداً أو ديناً، فالنقود إذا بيعت مبثلها 
وجب التساوي يف املقدار يف مجلس العقد، وإذا بيعت بغري مثلها وجب التقابض يف مجلس 
العقد، والديون ال تباع إال بقيمتها االسمية وبثمن حال حتى ال تدخل تحت النهي عن بيع 
الكالئ بالكالئ، ويف الترصف يف الدين خالف ومذاهب تفرق بني بيعه للمدين نفسه وبني 

بيعه لغريه. 
كام أنه يشرتط يف محل بعض عقود التملك بعوض كالسلم أو بغري عوض، كالهبة والصدقة 

والوقف، وعقود التوثق مثل الرهن بعض الرشوط الخاصة. 
وعىل  املساهمة،  الرشكة  سهم  تكييف  عىل  بالرضورة  يعتمد  الرشوط  هذه  توافر  ومعرفة 
الصفة الرشعية لهذا السهم، خصوًصا بعد إشهار الرشكة وحصولها عىل الشخصية املعنوية 
املالية املستقلة وبعد االكتتاب يف أسهم الرشكة وتخصيص األسهم للمكتتبني وقبل  والذمة 
والحصص  النقود  من  مالها  رأس  دفع  بعد  ثم  منهم،  فيه  املكتتب  املال  رأس  دفع  اكتامل 
العينية املقومة بالنقود وقبل بدء نشاطها، ثم بعد بدء هذا النشاط وتحويل رأس املال أو 
املادية  املالية  والحقوق  والديون  واملنافع  األعيان  تشمل  موجودات  إىل  النقود  من  بعضه 

واملعنوية، والرشكة املساهمة متر مبراحل أربع: 
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1- املرحلة األوىل: مرحلة التأسيس والحصول عىل املوافقات املطلوبة لهذا التأسيس واشهارها 
ومنحها الشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة عن ذمة وشخصية املؤسسني لها أو 
املساهمني فيها، ثم االكتتاب يف أسهمها وتخصيص األسهم للمكتتبني وقبل دفع رأس املال 

كامالً. 
2- املرحلة الثانية: مرحلة االكتتاب يف أسهم الرشكة املساهمة بعد تخصيصها ودفع رأساملها 
من النقود أو الحصص العينيّة، وقبل بدء النشاط واالستثامر، وذلك بتحويل النقود إىل 

موجودات تشمل األعيان واملنافع والحقوق املالية، املادية واملعنوية. 
ومنافع  أعيان  إىل  بعضها  أو  النقود  وتحويل  الرشكة  نشاط  بدء  مرحلة  الثالثة:  املرحلة   -3

وحقوق مالية أخرى. 
4-  املرحلة الرابعة: مرحلة تصفية الرشكة بيع موجوداتها وتحويلها إىل نقود وديون. 

وحكم تداول أسهم الرشكة بالبيع أو الرشاء وغريهام، يف كل مرحلة من هذه املراحل يتوقف 
العامة فيه،  عىل معرفة طبيعة السهم وصفته الرشعية ومدى توافر رشوط محل الترصف 
من حيث كونه )ما ال يجوز التعامل فيه رشعاً(، ومن حيث العلم به، والقدرة عىل تسليمه، 
ووجوده عىل الصفة التي تم عليها التعاقد، وثبوت ملكيته للمترصف وقت الترصف، ذلك أنه 
من القواعد املسلمة يف الفقه اإلسالمي أن محل التعاقد يجب أن يكون مام يقبل حكمه، كام 

أنه يتوقف عىل الرشوط الخاصة يف الترصف يف الديون ورشوط رصف النقود. 

لذا وجب علينا تفصيل آراء علامء العرص يف تكييف السهم وأدلتهم وبيان ما ورد عىل هذه 
األدلة من اعرتاضات وردهم عليها، وبيان رأينا يف تكييف سهم الرشكة املساهمة. 

أحكام  ورتبوا  الرشعية،  صفته  تحديد  يف  أو  السهم  تكييف  يف  العرص  فقهاء  اختلف  وقد 
التداول تختلف عىل هذا االختالف يف التكييف، فمن قال أن السهم ميثل حصة شائعة يف 
الرشكة نفسها, أي يف الشخصية املعنوية، أو أن السهم سلعة أو غرض، فإنه ال يربط أحكام 
أو كانت خليطًا منهام مع  أو ديونًا،  التداول مبوجودات الرشكة حتى لو كانت كلها نقوًدا 

األعيان واملنافع. 

ومن رأى أن السهم هو حصة يف موجودات الرشكة فإنه ينظر إىل طبيعة هذه املوجودات 
وعنارصها يف حالة كونها نقوًدا فقط أو ديونًا فقط أو هام مًعا أو خليطًا من النقود والديون 

واألعيان واملنافع والحقوق املالية املادية واملعنوية.
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الحكم  إن  قائل  ومن  للغالب،  الحكم  إن  قائل  فمن  الحالة،  هذه  يف  االجتهادات  وتتعدد 
األعيان  أو  املوجودات،  كامل  هو  واملتبوع،  والديون  النقود  هو  والتابع  التابع،  ال  للمتبوع 

واملنافع والحقوق املالية منها أو النشاط نفسه. 
التجاري  كاالسم  املعنوية  املوجودات  أن  يرى  العرص  فقهاء  بعض  أن  كذلك  نرى  وسوف 
والعالمة التجارية وبراءات االخرتاع وغريها من الحقوق املعنوية تعد موجودات عينية وتأخذ 

حكمها إذا اجتمعت مع النقود أو الديون، دون حاجة إىل موجودات مادية.

ونحن نرى أن موجودات الرشكة مملوكة للمساهمني، وأن هذه الرشكة تحتفظ بهذه امللكية 
بصفتها أميناً للمساهمني، وتترصف فيها وتديرها وتستثمرها نيابة عنهم وفق نرشة إصدار 
األسهم وما اشتملت عليه من رشوط وضوابط وقيود، وليست الرشكة املساهمة مالكة عىل 
التحقيق لهذه املوجودات وفقاً لقواعد امللكية يف الرشيعة اإلسالمية، بحيث يحرم املساهمون 
من ملكية رأس مال دفعوه وموجودات اشرتيت برأس املال، وال يقال أن امللكية ثابتة للرشكة 

وملاليك أسهمها يف نفس الوقت، ألن املال الواحد ال يكون مملوكاً ملكية كاملة ملالكني.

وهذا هو الواقع يف الرشكة ذات الغرض الخاص التي تستخدم يف إصدار الصكوك، فإنها متلك 
موجودات الصكوك بصفتها أميناً لحملة الصكوك وتدير هذه املوجودات وتستثمرها وتدخل 
يف عقود إدارة واستثامر مع غريها بصفتها وكيالً عن حملة الصكوك املالكني الحقيقيني لهذه 

املوجودات.

ملكية  عىل  أمينة   SPV الخاص  الغرض  ذات  والرشكة  املساهمة  الرشكة  فإن  الحالني  ويف 
املوجودات ووكيالً يف إدارتها واستثامرها بالنيابة عن املساهمني أو حملة الصكوك، وعندما 
مالكيها  إىل  تعود  املوجودات  فإن هذه  منها  الغرض  وتستنفذ  واألمانة  العهدة  تنهي هذه 
الحقيقيني، أو ينفذ عليها دائنوهم أو يبيعونها لطرف ثالث ويقبضون مثنها إطفاء صكوك وال 

يصبح لهذه الرشكة وجود.  
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املبحث الثاين: التكييف الفقهي ألسهم رشكة املساهمة 

اختلف فقهاء العرص يف الوصف الرشعي أو التكييف الفقهي للسهم عىل ثالثة أقوال:
القول األول: وهو ألكرث فقهاء العرص، هو أن السهم ميثل حصة شائعة يف ملكية موجودات 
الرشكة التي تشمل األعيان واملنافع والديون والنقود والحقوق املالية املادية واملعنوية، فاملك 
السهم ميلك يف الحقيقة حصة شائعة من هذه املوجودات، بنسبة ما ميلكه يف الرشكة من 
أسهم، فإذا كان ميلك خمس أسهم الرشكة فإنه ميلك يف الحقيقة حصة شائعة يف موجودات 
الرشكة تساوي الخمس، فاملك السهم مالك يف موجودات الرشكة عىل الشيوع بنسبة أسهمه 
فيها، وما السهم إال وثيقة هذا الحق، أو دليل إثبات فقط، وليس ماالً متقوًما يف ذاته وإمنا 
باعتبار ما ميثله أو يثبته من حقوق ملكيته يف املوجودات وال يختلف السهم يف ذلك عن 
الوثيقة التي تثبت حصة الرشيك يف رشكة العنان، مثل عقد الرشكة نفسه أو نسخة منه أو 
الشهادة التي تعطي لرشيك العنان إلثبات حصته فيها، والحصة أو النصيب موجود حقيقة، 
ولو مل تكن هناك وثيقة مكتوبة أو هلكت وميكن إثبات هذه الحصة بكافة طرق اإلثبات 
إثبات حصة  فدليل  موجودات،  للرشكة  يكن  مل  إذا  الورقة  لهذه  قيمة  ال  إنه  بل  الرشعية، 
املساهمة يف موجودات املساهمة مثل دليل إثبات حصة رشيك العنان يف موجوداتها، إال أن 

القانون سامه سهامً.

أدلة هذا القول: 
الرشع، وهي موجودة يف ملك  أموال حقيقة يف عرف  املوجودات  أن  الرأي هو  ودليل هذا 
املساهم وميكن العلم بها من املركز املايل للرشكة، وإمنا امتنع املساهم من إطالق الترصف فيها، 
ألن امللك الشائع يف الرشيعة اإلسالمية يقيد صاحبه يف استعامله والترصف فيه مبا ال يرض بقية 
الرشكاء، ومن جهة أخرى فإنه ميكن تسليمه بتسليم وثيقة إثباته، وهي التي يسميها املالكية 
»ذكر الحق« ويرون أن رشط قبض الرهان الذي أوجبه الله يف لزوم الرهن أو صحته يتحقق إذا 
سلم املدين الراهن الدائن املرتهن هذه الوثيقة وأشهد إن مل يكن هناك وثيقة، أو جمع بينهام 
عىل قول، واشرتط بعضهم الجمع بني املدين بالدين املرهون والدائن املرتهن له، فالدين محل 
عقد الرهن مال حكمي ميكن تسليمه ويتأىت قبضه مبا يناسب طبيعته، وقد قال الشافعي 

ريض الله عنه: القبض معنى عام يكون يف كل يشء بحسبه. 
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يدل عىل  ال  املساهمة  الرشكة  موجودات  الرشيك يف  الترصف يف حصة  القدرة عىل  فعدم 
عدم ملكية املساهم لحصته التي تناسب سهمه يف موجوداتها، وأن محل امللكية هو هذه 
املوجودات، ألنها التي تتوافر فيها رشوط محل التملك. وعىل القول بأن املال املوقوف يبقى 
عىل ملك واقفه، فإن الواقف ميلك ولكنه ال يترصف ترصف املالك يف ملكه غري املوقوف، بل 
يترصف وفق رشوط الوقف، وليس له أن يبيع ما وقفه وال أن يستثمره لنفسه، بل قد يكون 

هناك ناظر للوقف يترصف ملصلحة املوقوف عليهم.

مناقشة هذا القول
وقد نوقش هذا الرأي بأن مالك السهم لو كان مالًكا عىل الشيوع يف موجودات الرشكة بنسبة 
ما ميلكه فيها من أسهم لجاز له الترصف يف حصته من هذه املوجودات، وال خالف يف قوانني 
الرشكات املساهمة يف عدم جواز ترصف الرشيك فيام يقابل أسهمه من موجودات الرشكة 
أنه غري مالك لهذه املوجودات ألن امللك يفيد جواز  ألنها مملوكة للرشكة، فدل ذلك عىل 

الترصف.
 

الرد عىل مناقشة هذا الرأي: 
حرية  مالكه  متنح  أنها  األصل  كان  وإن  معني  مال  ملكية  بأن  املناقشة  هذه  عىل  رد  وقد 
الترصف فيه إال أن الرشيعة ال تربط بينهام، فالراهن مالك للرهن وليس مطلق الترصف فيه 
حامية لحق املرتهن، وقد يجعل املالك حق الترصف لغريه كاملضارب، واملالك عىل الشيوع 
ملن  ويجوز  بل  الرشكاء،  من  غريه  بحقوق  ال يرض  مبا  الشائع  امللك  يتقيد ترصفه يف حصة 
ميلكون أمواالً االتفاق عىل وضعها لدى أمني يحتفظ لهم بامللكية عىل سبيل األمانة، ويترصف 
وحده فيها عىل سبيل الوكالة، ويكون غنم هذه األموال لهم بنسبة مشاركتهم فيه أو حسب 
اتفاقهم، وغرمه عليهم بهذه النسبة، كام يفعل حملة الصكوك مع الرشكة ذات الغرض الخاص 
)SPV( التي يحتفظ مبلكية حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من موجودات بوصفها 
أميًنا لهم، وتتوىل إدارتها واستثامرها والترصف فيها نيابة عنهم، دون أن يكون ألحدهم حق 
الترصف يف هذه األموال، وال مانع من استخدام هذه الفكرة يف الرشكة املساهمة ومن املسلم 
به أن امللكية الشائعة ال تطلق يد الرشيك عىل الشيوع يف الترصف يف امللك الشائع، وقد دخل 
الرشكاء يف الرشكة املساهمة وهم يعلمون أنه ال يجوز للمساهم أن ينفرد بالترصف يف حصته 
منها، بل إن الرشيعة وضعت أحكاًما خاصة لترصف الرشيك يف امللك الشائع يف حصته منه، 

فقد فرضت قيوًدا ال تفرض عىل ترصف املالك يف ملكه املفرز.
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ولقد حدد قانون الرشكات طرق مشاركة املساهم يف إدارة الرشكة ويف ترصفه يف حصته من 
موجوداتها، وهي بيع سهمه يف السوق الثانوية املنظمة، واملشاركة والتصويت يف الجمعية 
لهم،  اململوكة  موجوداتها  يف  الرشكة  بترصفات  تتعلق  التي  القرارات  عىل  للرشكة  العامة 
بالترصف يف موجوداتها عن  تقوم  األسايس  الرشكات ولنظامها  لقانون  نفسها وفًقا  والرشكة 
طريق مجلس إدارتها املنتخب من املساهمني واإلدارة التنفيذية التي يعينها هذا املجلس، 
فحق ترصف الرشيك قائم ال محالة، ولكن الرشيك مقيد يف مامرسة هذا الحق بقيود ارتضاها 
وقانون  الرشكة ورشوطها  نظام  املساهم  قبل  وقد  الشائع،  امللك  طبيعة  واقتضتها  الرشكاء 
الرشكات جزء من عقد الرشكة فيام مل ينص عليه يف عقد الرشكة ونظامها األساس، وتلك هي 
نفسها خصائص رشكة العنان الرشعية التي تقتيض اشرتاك أطراف الرشكة يف املال، ويف اإلدارة 
بأنفسهم أو باختيار واحد منهم أو من غريهم لهذه اإلدارة، ويف تحمل الخسارة ويف قسمة 
الربح، والفرق يتمثل يف أن رشيك العنان يضمن ديون الرشكة بنسبة حصته، يف كامل عنارص 
ذمته املالية، أما املساهم فإن مسئوليته محددة بنسبة حصته يف رأس مال الرشكة املساهمة، 
أي بنسبة ما ميلكه من أسهم، وليس يف كامل عنارص ذمته املالية، وأن اتخاذ القرارات التي 
تقوم بها الرشكة بصفتها أميناً للمساهمني يف اإلحتفاظ لهم مبلكية موجودات الرشكة ووكيالً 
عنهم يف استثامرها وإدارتها عىل مسئوليتهم وملصلحتهم، فاملساهمون أصحاب حقوق ملكية 
كام يطلق عليهم علامء املحاسبة، ولكنها ملكية نفعية مللكية حملة صكوك االستثامر، ويف 
جميع ميزانينات الرشكات املساهمة يذكر يف جانب املطلوبات بند )أصحاب حقوق امللكية( 

ثم يذكر أمامه ما يقابله من موجودات بقيمها. 

ويرتتب عىل هذا القول وجوب النظر إىل عنارص ونوع موجودات الرشكة عند الحكم عىل 
تداول السهم. 

القول الثاين: ويرى أصحابه أن السهم يف ذاته عرض، أي سلعة كبقية العروض و السلع مثل 
الثياب وغريها، فهو مال يف نفسه، وال ميثل حصة شائعة يف الرشكة وال يف موجوداتها، وإن 

كانت قيمته املالية تنبع من كونه ميثل حقوقًا يف موجودات مالية. 
النظر عن نوع وطبيعة  السهم مبجرد صدوره برصف  الرأي جواز تداول  ويرتتب عىل هذا 

موجودات الرشكة التي ميثل السهم حصة شائعة فيها. 
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أدلة هذا الرأي: 
وقد أيد أصحاب هذا الرأي رأيهم بأن فقهاء العرص قد أفتوا بأن السهم إذا اشرتى بقصد 
السهم يف  ميثله  ما  إىل  نظر  دون  التجارة،  عروض  زكاة  السوقية  بقيمته  يزىك  فإنه  التجارة 
موجودات الرشكة حتى تكون الزكاة واجبة عىل أساسها، بحيث تكون هي وعاء الزكاة، بل 
القيمة السوقية للسهم هي الوعاء ويدفع مالك األسهم ربع العرش من هذه القيمة السوقية، 
لها قيمة مالية يف  املالية  الورقة  ولو كانت قيمة املوجودات أقل من ذلك، وهذا يؤكد أن 
ذاتها مستقلة عن قيمة موجودات الرشكة، وقد تزيد هذه القيمة أو تنقص عن قيمة هذه 

املوجودات السوقية ألسباب أخرى غري مجرد العرض والطلب. 

مناقشة أدلة هذا القول:
نوقش دليل هذا القول بأن فتوى بعض فقهاء العرص بأن السهم يزىك بقيمته السوقية هو 
به عىل  االجتهادي ال يستدل  والرأي  قياساً،  أو  أو إجامعاً  نصاً  اجتهاد فقهي، وليس  مجرد 
حكم فقهي، فرأي املجتهد ال يكون حجة أو دليالً يف حق مجتهد آخر، فاألمئة مختلفون يف 
اجتهادهم ومل يدِع أحد منهم أن اجتهاده هو الحق وأنه ال حق يف غريه، بل كانوا يرصحون 
بأن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غرينا خطأ يحتمل الصواب، ومن جهة أخرى فقد رأى 

بعض فقهاء العرص بأن وعاء زكاة السهم هو املوجودات الزكوية. 
كام نوقش هذا الرأي بأن وجوب الزكاة كان يف موجودات الرشكة ألنها تجب يف املال وليس 
يف السهم نفسه، ألنه ليس يف ذاته ماالً متقوًما، وال تدفع الزكاة منه، واملساهم نوى التجارة 
يف موجودات الرشكة وليس يف األسهم من حيث هي، ألن السهم وثيقة متثل وتثبت مقدار ما 
ميلكه املساهم يف موجودات الرشكة، ومعيار حساب قيمة املوجودات التي ميثلها، والغالب 
أن  املال ومام يدل عىل  والزكاة تجب يف  تعادل ما ميلكه من موجودات،  السهم  قيمة  أن 
السهم ليس ماالً متقوًما يف عرف الرشع، بل هو دليل إثبات حصة املساهم يف الرشكة أنه إذا 
هلك أو رسق أو ضاع فإن املساهم تبقى له حقوق املساهم يف موجودات الرشكة، وله أن 
يطلب وثيقة بدل الوثيقة الهالكة أو الضائعة، ليثبت بها أسهمه يف الرشكة، ولو كان السهم له 
قيمة مالية يف ذاته دون نظر إىل ما ميثله من موجودات ملا كان ملن هلكت أو ضاعت أسهمه 
حق يف أرباح الرشكة وناتج تصفيتها، ومثل السهم يف ذلك مثل أي وثيقة إلثبات الحق، فإن 
الوثيقة بالحق ليست هي الحق، وقد تصدر وثيقة إلثبات حق رشيك العنان يف الرشكة، بل 
قد تصدرها جهة رسمية باعتبارها حجة يف إثبات حصة رشيك العنان ومع ذلك يبقى مجرد 
دليل وال يعد ماالً، وإال كان مالك حصة العنان مالًكا ألمرين أحدهام الحصة يف موجودات 
رشكة العنان، وثانيهام الوثيقة املثبتة لهذه الحصة، وإذا قيل بأن السهم هو عرض أو سلعة 
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وهي مال مملوك لصاحبه ويجوز تداوله وأخذ العوض عنه، فمن ميلك موجودات الرشكة 
إذن؟ وإذا قيل بأن الرشكة متلك هذه املوجودات وليس املساهم، وأن حق املساهم إمنا هو 

يف السهم، قيل فإن الرشكة نفسها مملوكة للمساهمني فتتعدد امللكية، للمحل الواحد.
والخالصة هي أن السهم ال يقصد به املعنى املادي وهو الورقة أو الوثيقة املثبتة لسهم أو 
حصة الرشيك يف الرشكة املساهمة، بل يقصد الحصة الشائعة يف موجودات الرشكة، فيقال 
إن فالنًا ميلك أسهامً يف الرشكة ولكنه ال يحمل ورقة تثبت هذه األسهم، بل إن القانون أقر 
رشكات يسهم الرشكاء يف رأس مالها، ولكل رشيك حصة يف موجوداتها ولكنها ال تصدر أسهامً 

أي وثائق متساوية القيمة.
 

الجواب عن هذه املناقشة:  
واألعيان  ونقود  ديون  املساهمة  الرشكة  موجودات  أغلب  بأن  املناقشة  هذه  عن  أجيب 
األعيان  عىل  واجبة  التجارة  عروض  زكاة  كانت  فلو  نسبيًا،  قليلة  املالية  والحقوق  واملنافع 
وحدها لكانت أقل من الزكاة عىل القيمة السوقية للسهم ومع ذلك فإن فتوى فقهاء العرص 
بالنسبة لألسهم التي اشرتيت بقصد التجارة، أنها تزىك بقيمتها السوقية ال مبكوناتها، وجريان 

الحكم يف باب الزكاة والربا واحد.

وميكن أن يرد عىل هذا الجواب بأن القيمة السوقية للسهم إمنا تتحدد مبا لدى الرشكة من 
موجودات مختلطة، إذا كانت الديون والنقود تابعة لألعيان ومل تقل األعيان عن نسبة معينة. 
عىل  الزكاة  فتكون  الرشكة  موجودات  قيمة  عن  تقل  قد  للسهم  السوقية  القيمة  إن  ثم 
املايل  املركز  فيها  يؤخذ  السوقية  السهم  قيمة  إن  ثم  الزكاة،  ملستحقي  أفضل  املوجودات 
للرشكة ومقدار ما عليها ومالها من ديون عىل الغري، ثم ما العالقة بني الصفة الرشعية للسهم 
وما يرتتب عليها من أحكام التداول، وبني الزكاة، ومن املقطوع به أن الزكاة تجب يف األموال 
لقوله تعاىل: »والذين يف أموالهم حق معلوم« وقوله تعاىل »خذ من أموالهم صدقة« فهل 
يتصور أن محل الزكاة هو هذه الوثائق يف ذاتها وأن الزكاة تجب فيها وتدفع منها برصف 
النظر عن املوجودات املالية التي تثبتها، وقد أحسن الباحثون الذين يرون أن الزكاة تجب يف 

موجودات الرشكة املالية وتدفع منها.  

ويرتتب عىل هذا القول جواز تداول السهم مبجرد صدوره برصف النظر عن مكونات وعنارص 
موجودات الرشكة من الديون والنقود واألعيان واملنافع والحقوق املالية. 
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القول الثالث: هو أن السهم حصة يف الرشكة املساهمة نفسها باعتبارها شخصية اعتبارية 
وذمة مالية مستقلة عن ذمم املساهمني فيها، فاملساهم ميلك حصة يف الشخصية املعنوية 
نفسها بنسبة ما ميلكه فيها من أسهم، وهذه الشخصية املعنوية هي التي متلك موجودات 
الرشكة، ولذلك ال ميلك املساهم أن يستوىل عىل عني من الرشكة وإن كان ميلك نصف أسهمها، 
ألن حقه قارص عىل حصته يف الشخصية املعنوية ال يتعداها، وهذا الحق مينحه حق املشاركة 

يف الربح ويف ناتج التصفية ويف حضور الجمعية العامة والتصويت عىل قراراتها. 

أدلة هذا القول: 
وقد استدل الدكتور محمد القري عىل هذه الرأي بقوله: » أن الرشكاء عندما يكتتبون يف أسهم 
الرشكة ال ينشئون هذه الرشكة، بل إن القانون هو الذي ينشئ الرشكة ومينحها الشخصية 
املعنوية قبل االكتتاب يف أسهمها بعد صدور املوافقة من الجهات الرسمية عىل إنشائها وبعد 
أن متر مبرحلة اإلشهار، وهي سابقة عىل مرحلة االكتتاب يف أسهمها، واملساهمون يشرتون 
ألسهم  واملشرتي  الرشكة،  ينشئون  وال  أسهمها  يف  اكتتابهم  عند  فعالً  قامئة  يف رشكة  أسهاًم 
الرشكة ميلك حصة شائعة يف ملكية الشخص املعنوي نفسه مقابل ما يدفعه من مثن، وال 
يشرتي حصة شائعة يف موجودات هذا الشخص املعنوي ألنه قد ال يعلمها، وإذا تم تداول 
أسهم الرشكة بالبيع والرشاء فإن ذلك يكون للسهم يف الشخصية املعنوية وليس ملوجودات 
الرشكة، وإال وجب العلم بعنارص هذه املوجودات ولوجب توافر رشط القدرة عىل تسليمها 
للمشرتي، ومن جهة أخرى فإنه ليس هناك ارتباط بني قيمة السهم السوقية وبني حصة هذا 
السهم يف موجودات الرشكة، وهذا واقع مشاهد، فقد يرتفع سهم الرشكة يف البورصة عرشين 

يف املائة خالل ساعات مع بقاء املوجودات عىل حالها، بل تكون انخفضت قيمتها.«

وهذا التصور يبنى عىل أدلة ثالثة كلها غري مسلمة وإن سلمت فإنها ال تدل عىل املطلوب. 

أولها: جهالة الحصة الشائعة يف موجودات الرشكة، يربر فضيلة الدكتور/ محمد القري رأيه 
يف أن السهم ميثل حصة شائعة يف ملكية الرشكة املساهمة نفسها أي يف الشخصية االعتبارية 
والذمة املالية املستقلة بأن القول بغري ذلك أي بأن السهم ميثل حصة شائعة يف موجودات 
الرشكة يخالف أحكام الرشيعة يف العلم مبحل عقد البيع، ذلك أن هذه الحصة مجهولة، فدل 

ذلك عىل أن السهم ال ميثل حصة شائعة يف املوجودات، بل يف الشخصية االعتبارية. 
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والرد عىل ذلك أن العلم مبوجودات الرشكة يتم باالطالع عىل مركزها املايل، ومن جهة أخرى 
فإن هذا هو نفس الوضع يف املضاربة الجامعية، إذ أن من يدخل فيها مع غريه من املودعني 
ومع املؤسسة اإلسالمية املضاربة يدخل معهم يف رشكة عنان ضمنية مع املضاربة وهو عند 
الدخول ال يعلم عىل وجه التعيني مبفردات موجودات رشكة العنان التي دخل فيها مع بقية 
املودعني ومع املؤسسة اإلسالمية املضاربة وال مفردات وعاء املضاربة التي دخل فيها مع غريه 
من املودعني يف الوعاء االستثامري املشرتك بصفتهم أرباب مال ومع ذلك صحت املشاركة 
واملضاربة باتفاق فقهاء العرص – وعند تخارج املودع من هذا الوعاء وسحب وديعته فإن 
بيع حصته يف وعاء املشاركة وموجودات املضاربة لباقي املستثمرين معه يف الوعاء دون علم 
بعنارص هذا الوعاء عىل وجه التفصيل بل هناك علم يف الجملة، وهذا القدر من العلم يكفي 

حسب طبيعة محل الترصف.  

بعنارص هذه  العلم  لوجب  الرشكة  السهم ميثل حصة شائعة يف موجودات  كان  لو  ثانيها: 
املوجودات ولتوافر رشط القدرة عىل تسليمها للمشرتي فدل ذلك عنده عىل أن السهم ال 
ميثل حصة يف موجودات الرشكة، وهذا الدليل غري منتج أوالً، ألنه إذا كان العمل مبحل البيع 
والقدرة عىل تسليمه رشطني يف صحة البيع لوجب ذلك وال محذور فيه، ويتحقق ذلك بكافة 
اإلسالمي  البنك  مع  املضاربة  املودع يف حساب  فإن  أخرى  ومن جهة  املتاحة،  العلم  طرق 
يدخل يف رشكة عنان مع غريه من املودعني يف هذا الحساب والبنك املضارب، وال يعلم عىل 
وجه اليقني مفردات أو عنارص الوعاء االستثامري املشرتك الذي دخل فيه وملك حصة شائعة 

فيه مع غريه من املودعني ومع املضارب إذا خلط ماله مبال املضاربة. 
وعلل ذلك تكون حجته قارصة عىل البحث عن طرق العلم مبحل التعاقد، وهل إذا تعذر 
العلم مبفردات املال املبيع يكفي العلم بقيمته أو أن هذه الجهالة اليسرية تغتفر للرضورة أو 
الحالة املاسة مثل العلم بجدار الدار املبيعة وحشو الجبة واملاء املستخدم يف الحامم ومدة 
املكث فيه، وليس يف تكييف السهم بأنه حصة يف الشخصية االعتبارية، ألنها ليست ماالً يجوز 

فيه التعامل يف عرف الرشع، وليس محالً للتملك بحال. 

يعلم  الرشكاء وهو ال  بقية  الرشكة مع  العنان ويدخل يف  وقد يشرتي شخص حصة رشيك 
مبفردات موجودات الرشكة من األعيان واملنافع والديون والنقود، وقد يكتفي باالطالع عىل 

املركز املايل للرشكة، أو عىل إقرار البائع تقييم الخبري.
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ثالثها: أن ليس هناك ارتباط بني قيمة السهم السوقية وبني حصة هذا السهم يف موجودات 
السهم ال ميثل حصة شائعة يف  أن  نظره عىل  يدل يف  واقع مشاهد مام  وأن هذا  الرشكة، 

موجودات الرشكة بل يف الرشكة نفسها. 

ويرد عىل هذا: 
القيمة  تستوي  فقد  يثبت خالفه،  قد  العميل  والواقع  إزكان وتخمني،  بأن هذا مجرد  أوال: 
أو تتقارب. وال يجادل أحد يف وجود هذا االرتباط، فمن يشرتي سهم رشكة مساهمة فإن 
املفروض أنه يطلع عىل املركز املايل لهذه الرشكة فيشرتي السهم إذا كانت موجوداتها ذات 

قيمة عالية. 

ثانيًا: أما القول بأنه ليس هناك ارتباط بني القيميتني فعىل فرض تسليمه فهذا خاضع آلليات 
السوق والعرض والطلب وليس لعدم االرتباط الحقيقي. 

فيه رغبة  تدخل  الذي  الثمن  الحقيقية وبني  املال  قيمة  بني  فهناك فرق  وزيادة عىل ذلك 
يرى  السوق ألنه  بسعر  ببيع ملكه  مالك  املال، وقد ال يرىض  الطلب عىل  املشرتي ووجود 
أن السوق غري منتظم وأن قيمة املال أكرث من الثمن املعروض فيه فيمتنع عن البيع حتى 

يتحسن السوق، وينتظم وقد تصدر قرارات رسمية بوقف التعامل يف مثل هذه الحاالت.  

ما يرتتب عىل هذا التكييف من نتائج: 
ينبنى عىل هذا القول عدة نتائج هي: 

1- أن موجودات الرشكة من األعيان واملنافع والحقوق املالية والنقود والديون تكون مملوكة 
أن  للرشكة  يجوز  ولذلك  مجتمعني،  أو  منفردين  للمساهمني  وليس  املساهمة  للرشكة 
تترصف يف هذه املوجودات وال يجوز ذلك للمساهم الواحد وال ملجموعهم، وألن رشط 

الترصف امللك، فكانت الرشكة هي املالكة ملوجوداتها.

وميكن الرد عىل ذلك بأن هذا حكم قانوين فال يحكم به عىل الرشكة الرشعية، وهل يقال أن 
القرض بفائدة يجيزه القانون فهو إذن رشعي؟
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– رأس مال املضاربة مملوك لرب املال وليس مطلق الترصف فيه وذلك لحق املضارب. 
– عىل القول بأن ملك املوقوف يكون للواقف فليس له الترصف فيه خارج أغراض الوقف، 
والرهن مملوك للراهن وليس له الترصف فيه وقاية ملصلحة املرتهن، واملال املؤجر مملوك 
وال ميلك املؤجر حرية الترصف فيه رعاية لحق املستأجر، فليس هناك ربط بني ملكية املال 

وحق أو حرية الترصف غري املحدود أو املقيد فيه. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه ال يتعني أن يقال أن املوجودات مملوكة للرشكة وليس 
مملوكة للمساهمني بحجة أن للرشكة دون املساهم حق الترصف يف موجودات الرشكة، إذ 
يجوز أن يكون املساهمون مالكني للموجودات وإمنا احتفظت الرشكة مبلكية هذه املوجودات 
بصفتها أميًنا لحملة األسهم ووكيالً عنهم يف استثامرها وامارتها والترصف فيها كام هو الوضع 
يف الرشكة ذات الغرض الخاص SPV فإنها أمني لحملة الصكوك يف االحتفاظ بامللكية ووكيالً 

عنهم يف الترصف.

املوجودات ملا جاز  لهذه  مالًكا  الرشكة ولو كان  للمساهم رشاء بعض موجودات  2- يجوز 
له الرشاء، ألن الشخص ال يشرتي مال نفسه، فاملساهم أجنبي عن الرشكة، ولكل منهام 
ذمة مالية مستقلة، وهذا ليس فرقاً فلرشيك العنان أن يشرتي حصة رشيكه، ولرب املال 
واملضارب أن يشرتي ماالً من أموال الرشكة أو املضاربة، مع أن رب املال مالك لرأس املال 

واملوجودات التي اشرتيت به وللمضارب حق يف موجودات املضاربة.

3- إذا عمل املساهم مع الرشكة فإنه يعمل معها بعقد عمل، شأنه يف ذلك شأن غري املساهم، 
وهذا ليس فرقاً فقد أجازت املعايري الرشعية أليويف أن يقوم الرشيك بعمل للرشكة بأجرة 

معلومة، وذلك بعقد عمل مستقل عن عقد الرشكة . 
والواقع أن هذه النتائج وتلك اآلثار من صنع القانون وقررتها نصوص، وهي مخالفة ملا تقرره 
الرشيعة من نتائج وآثار ترتتب عىل رشكة العنان الرشعية، فإذا قبل تكييف السهم بأنه حصة 
يف الرشكة نفسها أي يف الشخصية االعتبارية فهذه نتائج طبيعية، لكن البحث هو يف هل 
السهم ميثل حصة يف الشخص املعنوي نفسه دون نظر إىل عنارص ونوع موجوداته؟ وجمهور 
الفقهاء املعارصين يرفضون هذا التكييف وما يرتتب عليه من نتائج وآثار، وإذا كانت هذه 
النتائج واآلثار هي املطبقة يف الواقع العميل فإنهم يرون أن أساس قبول هذا التطبيق من 
الناحية الرشعية أن هذه رشوط صحيحة أو أنها باطلة ال تبطل العقد، وال يقرون بأنها أحكام 
املعاوضات  ليست من عقود  الرشكة  أن  أساس  الرشعيةعىل  العنان  أحكام رشكة  تتفق مع 

البحتة، بل من املشاركات التي تحتمل مثل هذه الرشوط.
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وكأن الرشكاء قد اتفقوا عىل الدخول يف رشكة برشط أن الرشيك ال ميلك الترصف يف موجوداتها، 
مالية  ذمة  الرشكة  لهذه  أن  أساس  عىل  لها  والبيع  منها  والرشاء  معها  العمل  حق  له  وأن 
وشخصية معنوية مستقلة عن ذمة وشخصية كل رشيك فيها تجيز له الترصف معها كأنه 
شخص أجنبي عنها، فهذه رشوط يف نظر هؤالء الفقهاء املعارصين ميكن تربيرها عىل أنها 
صحيحه أو فاسده ولكنها ال تفسد عقد الرشكة ألنها ليست من عقود املعاوضات املحضة، 

بل هي مشاركات قامئة بذاتها وال تدخل يف غريها، كام أكده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
وما اعرتض به عىل القول بأن السهم ميثل حصة شائعة يف موجودات الرشكة من جهالة هذه 
املوجودات وعدم العلم بعنارصها، والقدرة عىل تسليمها يقال مثله، أو أشد منه يف الشخصية 
املعنوية فهي يشء حكمي ال تعرف قيمته وال يتحقق العلم بها إال من خالل دراسة مركزها 

املايل وموجوداتها. 

أساس  عىل  والترصف  بها  العمل  وأجاز  وتبناها  القانونية  النظرة  الباحثني  بعض  قبل  وقد 
بأن للرشكة  يقرر  الفريق  فإن هذا  بها، ومن هنا  العرف قد جرى  أن  اعتبار  وجودها عىل 
شخصية وذمة مالية مستقلة عن ذمم املساهمني فيها تجيز لهم التعامل معها بالرشاء منها 
والبيع لها بصفتها مالكة ملا تبيعه من موجوداتها، وأن السهم ميثل حصة شائعة يف ملكية 
هذه الشخصية وتلك الذمة املالية وميكن الرد عىل ذلك بأن العرف وإن صلح لقبول التعامل 
بهذه الرشكة، فذلك للرضورة وشدة الحاجة، فإنه ال يربر تكييف السهم بأنه حصة يف ملكية 

الشخصية االعتبارية. 

ال  الرشكة  موجودات  يف  شائعة  حصة  ميثل  السهم  أن  يرون  الذين  األول  القول  وأصحاب 
ينكرون أن هناك فروقًا بني الرشكة املساهمة ورشكة العنان الرشعية، غري أن هذه الفروق 
فال  نظرهم،  يف  مؤثرة  غري  وهي  القانون،  فرضها  بل  الرشيعة  تقررها  مل  إذ  ليست رشعية 
تكفي إلخراج الرشكة املساهمة عن رشكة العنان الرشعية يف أن السهم ميثل حصة شائعة يف 
موجودات الرشكة، ومن ثم فإنه يجب أن تطبق رشوط وأحكام رشكة العنان عليها وتكييف 
أحكام  يناقض  ال  مام  األساسية  ونظمها  الرشكات  قوانني  عليه  نصت  ما  عدا  فيام  أسهمها، 
الرشيعة، يف حني أن أصحاب القول الثاين يرون أن هذه الفروق بني رشكة العنان والرشكة 
املساهمة فروق مؤثرة، وال ميكن معها اعتبار الرشكة املساهمة رشكة عنان رشعية، بل إنها 
رشكة جديدة ينبغي أن يحكم عليها بقواعد الرشيعة العامة ومبادئها الكلية، مبا ال يناقض 

نًصا وال إجامًعا وال قياًسا صحيًحا. 
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ومن الفروق بني رشكة العنان، وهي رشكة عقد، وبني الرشكة املساهمة: 
التي تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية  1. أن الرشكة املساهمة من رشكات األموال 
واملضاربة،  العنان  رشكة  كذلك  وليس  فيها،  املساهمني  وذمم  شخصية  عن  املستقلة 
العقد الرشعية فإنها تقوم عىل االعتبار الشخيص للمشاركني فيها،  وغريهام من رشكات 
ولذا فإنها تندرج تحت رشكات األشخاص التي ال تتمتع بشخصية معنوية وال بذمة مالية 
مستقلة عن الرشكاء فيها، الذين يسألون عن ديون الرشكة يف كامل ذممهم املالية، كل 
بنسبة حصته فيها، ألن التعامل ليس مع الرشكة بل مع الرشكاء، ولذا كان غرم الرشكة 
عليهم جميًعا يف جميع أموالهم، كل بنسبة حصته يف الرشكة، كام كان لهم غنمها كله ال 

يشاركهم فيه أحد. 

2. أن السهم يف رشكات املساهمة يجوز تداوله بالبيع والرشاء بناء عىل مركز الرشكة املايل، 
السهم حصة شائعة يف ملكيتها، ولذلك ال  التي ميثل  ودون نظر إىل موجودات الرشكة 
من  ذلك  يعد  وال  ملشرتيها،  تسليمها  عىل  القدرة  وال  املوجودات،  بهذه  العلم  يشرتط 
باب الغرر املفسد للعقد، ألن املقصود بالرشاء والبيع هو الحصة يف الشخصية املعنوية 
نفسها وكذلك العنان وليس يف هذه املوجودات، وقصد املشرتي األصيل للسهم هو ربحه 
وليس حصة يف موجودات الرشكة، والغرر إمنا يؤثر يف العقد إذا كان يف أمر مقصود ليس 
تابًعا، أما حصة الرشيك يف العنان واملضاربة فال يجوز بيعها وال رشاؤها إال بعد العلم 
مبوجوداتها، وإال بطل عقد البيع، ألن الغرر وقع يف أمر مقصود بالعقد، وهو موجودات 

الرشكة، إذ ليس لرشكة العنان أو املضاربة شخصية معنوية مستقلة تقصد. 

3. أن كالً من رشكة العنان واملضاربة ال تتمتع أي منهام بشخصية معنوية وال بذمة مالية 
بالشخصية  القانون  لها  أقر  فقد  املساهمة  الرشكة  بخالف  فيها،  املشاركني  مستقلة عن 
املعنوية والذمة املالية املستقلة متاًما عن املساهمني فيها، ويرتتب عىل ذلك أن الرشكة 
املساهمة هي التي تترصف يف موجوداتها، وتتعامل مع الغري وتدخل يف عقود، وتجب 
الربح  الغنم أي  الواجبات، واملساهمون فيها وإن كانوا يستحقون  الحقوق وتلزمها  لها 
كامالً ال يشاركهم فيه غريهم من املتعاملني مع الرشكة أو غريهم، إال أنهم ال يتحملون من 
الغرم والخسارة وديون والتزامات الرشكة إال بقدر ما قدمه املساهمون فيها من رأس مال 

ويضيع باقي التزامات الرشكة عىل دائنيها املتعاملني معها. 

يف حني أن الرشكاء يف رشكة العنان الرشعية ال يسألون عن ديون الرشكة فيام قدم كل 
منهم فقط، بل يف كامل ذممهم املالية، كل بنسبة حصته فيها، فالغرم كله عليهم والغنم 
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كله لهم، أما املساهمون يف الرشكة املساهمة فالغنم كله لهم، وليس كل الغرم عليهم، 
بل يتحملون منه يف حدود ما قدمه كل منهم. أما أرباب املال يف املضاربة املشرتكة فإنهم 
يتحملون الغرم أي الخسارة يف حدود رأس مال املضاربة دون ما زاد عىل رأس املال ما مل 
يجيزوا للمضارب أن يقرتضه عىل املضاربة فتكون مسئولية رب املال يف حدود رأس ماله، 

وما أذن للمضارب باقرتاضه عىل املضاربة.

4. اختالف القيمة السوقية للسهم عن القيمة الحقيقية )القيمة الدفرتية + األرباح( أما حصة 
الرشيك يف رشكة العنان ورب املال يف املضاربة فإن قيمتها هي ما متثله من موجودات. 

5. ثبوت حق الشفعة لرشيك العنان ورب املال يف املضاربة بخالف املساهم يف رشكة املساهمة 
إذا بيع يشء من موجوداتها. 

بني  الفروق  هذه  أن  ذاتها  الرشكة  ملكية  يف  حصة  ميثل  السهم  بأن  القائل  الفريق  ويرى 
الرشكة املساهمة وكل من العنان واملضاربة ال ميكن معها تطبيق جميع أحكام رشكة العنان 
أو املضاربة عىل الرشكة املساهمة، بل الذي يطبق من هذه األحكام هو ما يتفق مع طبيعة 
هذه الرشكة وخصائصها حتى ال نكون قد جمعنا بني متباعدين يف الخصائص، وإذا مل تكن 
هذه الفروق مؤثرة يف اعتبار الرشكة املساهمة رشكة جديدة تختص بأحكام تخصها يف حدود 
الضوابط الرشعية، فال أقل من أن يقال إن العالقة بني الرشكة وموجوداتها يف الرشكة املساهمة 

أضعف من العالقة بني رشكة العنان وبني موجوداتها. 

الرد عىل هذه الفروق وبيان أنها ليست فروًقا مؤثرة: 
ويف رأينا أن بعض هذه الفروق ليست فروقًا حقيقية من وجهة نظر الرشيعة، أو أنها غري 
مؤثرة، مثل تسمية الرشكة املساهمة رشكة أموال واملضاربة والعنان رشكة أشخاص، إذ إن 
األخرية، رشكة أموال أيضاً، وكذلك الفرق بينهام من حيث إن رشاء السهم ال ينظر فيه املشرتي 
املضاربة  يف  املودعون،  أي  املال  فأرباب  املضاربة،  أو  العنان  رشكة  بخالف  املوجودات  إىل 
البنك يف عقد مضاربة دون علم مبفردات  البنك ال يعرف بعضهم بعًضا ويدخلون مع  مع 
موجودات املضاربة ومقصودهم هو الربح الذي يحققه البنك وليس مفردات وال نوع وطبيعة 
املوجودات، وليس هناك ما مينع رشًعا من رشاء حصة يف رشكة العنان أو املضاربة، دون العلم 
بعنارص موجوداتها ألن محل الرشاء موجودات يجوز بيعها ورشاؤها، واملودع الذي يتخارج 
يبيع حصته يف الوعاء املشرتك مع بقية املودعني ومع املضاربة واملضارب ال يعلم عند تخارجه 
مفردات موجودات هذا الوعاء، وأما اختالف قيمة السهم السوقية عن القيمة الحقيقية يف 
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فقد  القانونية  املصطلحات  إىل  فإن مرد هذا  واملضاربة  العنان  املساهمة دون رشكة  رشكة 
تتفق القيمتان يف املساهمة، وقد يختلف مثن رشاء حصة رشيك العنان عن قيمة املوجودات 
السوقية التي متثلها هذه الحصة ألسباب كثرية، أما حق الشفعة لرشيك العنان دون املساهم 

يف الرشكة املساهمة، فهذا بنص القانون وليس لطبيعة الرشكة. 

الرأي الذي نختاره: 
القائل بأن السهم ميثل حصته يف الرشكة نفسها، أي يف الشخصية  الرأي  لقد كنت نارصت 
يقرب من عرشين سنة وقد عقدت بعدها  ما  االعتبارية وليس يف موجوداتها، وذلك منذ 
مؤمترات وندوات وملفات بحث ومجموعة عمل ونرشت بحوث بينت فيها أن السهم ميثل 
حصة شائعة يف موجودات الرشكة املساهمة وقد اختارت هذا التكييف معايري أيويف ومعايري 

سوق ديب املايل، وأيدتها قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدويل، فصارت إجامًعا. 

والرأي القائل بأن السهم ميثل سلعة أو عرضا، أو هو سلعة أو عرض ال يسنده دليل وهو 
يخالف حقائق األمور ومجرد افرتاض وخيال فليس السهم مبعناه العادي إال وثيقة بالحق 
يف  الشائعة  النسبة  أو  الحصة  مبعنى  السهم  فهو  املساهم  حق  وأما  إثباته،  عىل  ودليل 
تناسب  التي  بالطرق  وقبضه  متلكه  وميكن  الرشع  عرف  يف  مال  وهي  املالية،  املوجودات 

طبيعة الحصة يف املال الشائع. 

وأما الرأي القائل بأن السهم هو حصة شائعة يف ملكية الشخصية االعتبارية فإنه رأي يبعد 
عن الحقيقة والواقع وال يستند إىل أدلة رشعية ويؤدي إىل نتائج غري مقبولة رشًعا، مثل جواز 
بيع السهم بعد تخصيصه للمساهم وقبل أن يدفع قيمته، ومثل أن يبيع السهم وهو حصة 
يف نقود بأكرث من قيمته وبثمن مؤجل، هذا ولقد دافعت عن كل ما اعرتض به عىل التكييف 

الذي اخرتته وهو أن السهم حصة شائعة يف املوجودات. 

وما يرتتب عىل الخالف يف تكييف السهم من نتائج: 
إصداره، سواء  منذ  السهم  تداول  أو سلعة جواز  السهم عرض  بأن  القول  يرتتب عىل  أوالً: 
دفعت قيمته أم مل تدفع، وبعد دفع القيمة، وهي نقود محضة وقبل بدء نشاط الرشكة، 
وبعد نشاطها وتحويل رأساملها إىل أعيان ومنافع وحقوق مالية، فالسهم يجوز تداوله يف 

جميع مراحل الرشكة منذ تأسيسها وحتى تصفيتها. 

الشخصية  يف  أي  نفسها  الرشكة  يف  حصة  ميثل  السهم  بأن  القائل  الرأي  عىل  يرتتب  ثانيًا: 
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االعتبارية جواز تداوله يف جميع مراحل الرشكة برصف النظر عام إذا كان موجوداتها يف أي 
مرحلة فيها نقوًدا فقط أو وجد مع النقود الديون واألعيان واملنافع وغريها. 

ثالثًا: أما عىل رأي الجمهور القائلني بأن السهم ميثل حصة شائعة يف موجودات الرشكة، فقد 
اتفقوا عىل أن املوجودات إذا كانت نقوًدا فقط فرشط جواز تداول السهم هو توافر رشوط 
عقد الرصف، وإذا كانت ديونًا خالصة فالرشط جواز التداول هو توافر رشوط الترصف يف 
الديون، وأما إذا اختلطت الديون والنقود مع األعيان واملنافع والحقوق املالية فقد اختلفوا 

يف ذلك وتعددت اجتهاداتهم، وليس هناك مجال تفصيله. 

قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدويل:
أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل القرار رقم 188 )20/3( بشأن تداول األوراق املالية من 

صكوك أو أسهم أو وحدات صناديق ومحافظ استثامرية1
جاء يف هذا القرار ما ييل: 

خامًسا: تداول األوراق املالية من صكوك أو أسهم أو وحدات: 
1- إذا متخضت موجودات الورقة املالية لألعيان أو املنافع أو الحقوق )أو هي جميًعا( فيجوز 

التداول بالسعر املتفق عليه. 

2- إذا كانت موجودات الورقة املالية خليطًا من النقود والديون واألعيان واملنافع والحقوق 
فلها حاالن: 

أ. أن تكون النقود والديون تابعة ملا يصح أن يكون متبوًعا، وتكون الورقة املالية متضمنة 
مللكية املتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة نسبة النقود والديون 

)أو هام مًعا( إىل املوجودات. 
ب. انتفاء تبعية النقود والديون، أو عدم تضمن الورقة املالية مللكية املتبوع فيخضع 

التداول حينئذ ألحكام الغلبة. 
3- إذا كانت الرشكة أو املرشوع الذي متثله الورقة املالية مل يبدأ العمل الفعيل، أو كان تحت 

التصفية، فيخضع التداول ألحكام الغلبة. 

4- ثبت من خالل البحوث املقدمة أن التبعية قد تثبت من خالل ملكية املشغل أو العمل 
أو النشاط، كام ظهر اتساع معيار الغلبة، ونظرًا للحاجة لتحديد معايري التبعية وتحديد 

1- ال�سادر خالل الفرتة من 13-18 �سبتمرب عام 2012 مبدينة وهران باجلزائر.
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أمانته بتشكيل  الغلبة وتحديد حاالتها يويص املجمع أن تقوم  حاالتها، وتحديد معايري 
فريق من العلامء والخرباء لدراسة هذه املعايري يف ضوء ما سبق، وتقديم دراسة مفصلة 

قبل انعقاد املجمع يف دورة قادمة «.

وظاهر من هذا القرار: 
1- إذا كانت موجودات الورقة املالية نقوًدا فقط أو ديونًا فقط فإن تداول الورقة يخضع ألحكام 
الرصف وبيع الديون، وعىل ذلك فإن املجمع يرفض مبدأ جواز تداول السهم قبل أن تتحول 
النقود إىل أعيان أو منافع بحجة أن السهم عرض أو أنه ميثل حصة شائعة يف الرشكة نفسها 
أي يف الشخصية املعنوية، وهذا يشمل مرحلة ما قبل متام االكتتاب يف الرشكة، ومرحلة ما 
بعد متام االكتتاب واكتساب الرشكة للشخصية املعنوية، إذا مل تكن الرشكة قد بدأت بالنشاط 
بتحويل النقود أو بعضها إىل أعيان ومنافع، كام يرفض القول بجواز تداول أسهم الرشكة إذا 
كانت موجوداتها الزالت نقوًدا بحجة أن النقود قد اختلطت بأصول معنوية كاالسم التجاري 
وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية ودراسات الجدوى وتحمل مخاطر التأسيس والرتخيص 
الذي منحته السلطات املختصة بإنشاء الرشكة وتداول أسهمها فكل هذا ال يجيز تداول أسهم 
الرشكة التي متخضت موجوداتها نقوًدا، بالبيع والرشاء من الناحية الرشعية دون مراعاة 

أحكام عقد الرصف يف نظر قرار املجمع. 

2- أن موجودات الورقة املالية إذا كانت أعيانًا فقط أو منافع فقط أو حقوقًا مالية فقط 
العادية، ألن  البيع  عقد  يجوز برشوط  الورقة  تداول  فإن  العنارص،  أو خليطًا من هذه 

املوجودات يف هذه الحالة ال تشمل نقوًدا وال ديونًا مع األعيان واملنافع. 

3- إذا كانت املوجودات قد اختلطت فيها النقود والديون باألعيان واملنافع، وهذا يكون بعد 
متام االكتتاب واكتساب الرشكة للشخصية املعنوية وبدأ نشاطها بتحويل النقود أو بعضها 
إىل أعيان ومنافع فإن القرار يفرق بني حالتني: حالة ما إذا كانت النقود والديون تابعة ملا 
يصح أن يكون متبوًعا، وكانت الورقة املالية متضمنة مللكية املتبوع، وحكم بجواز التداول 
يف هذه الحالة دون مراعاة ألحكام عقد الرصف أو بيع الديون ودون مراعاة نسبة النقود 
أو الديون )أو هام مًعا( إىل املوجودات، ويف هذا إشارة إىل أن النقود والديون يف هذه 
الحالة تكون تابعة لألصل املتبوع، وهو موجودات الرشكة، وأنه إذا وجدت التبعية فإنه 
ال حاجة إىل نسبة النقود والديون إىل مجموع املوجودات، أو بعبارة أخرى دون نظر إىل 
مبدأ غلبة األعيان واملنافع، فالتبعية تغني عنها وإن كانت الديون أو النقود كثرية أو غالبة 
مادامت تابعة ملا يصح أن يكون أصالً متبوًعا، ومل يحدد القرار األصل الذي يصح أن يكون 
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متبوًعا، بل ومل يحدد معيار التبعية واألصالة، بل ترك ذلك لدورة قادمة بعد بحوث تعد 
لهذا الغرض. وهذا ينطبق يف جميع مراحل حياة الرشكة بعد بدء نشاطها واختالط النقود 

والديون باألعيان واملنافع والحقوق، بل ويف فرتة التصفية. 

وأما إذا انتفت تبعية النقود والديون، أو مل تتضمن الورقة املالية مللكية املتبوع فإن تداول 
الورقة املالية يخضع ألحكام الغلبة، فإن كانت الغلبة للنقود أخذ التداول حكم عقد الرصف 
وإذا كانت الغلبة للديون أخذت الورقة حكم بيع الديون وأما إذا كانت الغلبة لألعيان فإنها 
تأخذ حكم بيع األعيان وإن كانت الغلبة للمنافع والحقوق املالية أخذت الورقة حكم بيع 
املنافع والحقوق املالية، فالحكم هنا للغالب ألن النقود والديون ليست تابعة، أو أن رشط 
تضمن الورقة مللكية األصل املتبوع مل تتحقق فلم يطبق عليها قاعدة ما ال يجوز منفرًدا يجوز 
تبًعا مع األصل، مثل الثامر قبل بدو صالحها مع الشجر، والحمل التابع مع الشاة املتبوعة، 
وأساسات الدار التابعة مع الدار املتبوعة، ألن الورقة املالية إذا كانت النقود أو الديون فيها 
تابعة فإنه يجب لجواز تداولها أن تباع مع أصلها املتبوع، وهذا يتحقق عندما تتضمن الورقة 

املالية التابع واملتبوع مًعا يف صفقة واحدة. 

4- إذا كانت الرشكة أو املرشوع الذي متوله الورقة املالية ومتثل حصة شائعة يف موجوداته 
مل يبدأ العمل الفعيل أو كان تحت التصفية فيخضع تداول الورقة املالية ألحكام الغلبة، 
أن تكون  الحالة  الغالب يف هذه  فإن  الفعيل يف املرشوع  العمل  بدء  أما يف حالة عدم 
موجوداته نقوًدا مل تختلط بأعيان، أما إذا فرضنا أن النقود قد اختلطت بأعيان ومنافع 
أيًضا فإذا كانت األعيان  ولكن املرشوع مل يبدأ فالذي نراه هو أن الحكم يكون للغلبة 
الديون، ألن  وبيع  الرصف  بأحكام عقد  االلتزام  التداول دون  الغالبة جاز  واملنافع هي 
والديون  النقود  اختالط  هو  املناط  وإمنا  املوجودات  بيع  جواز  مناط  هو  ليس  العمل 
باألعيان واملنافع وغلبة األعيان واملنافع، وأما إذا كانت النقود أو الديون غالبة وجب اتباع 

رشوط عقد الرصف وبيع الديون. 
وأخريًا فقد استشعر واضعو القرار أن ما قدم من بحوث وما دار من مناقشات حولها مل يكن 
كافيًا لتحديد ضوابط ومعايري األصالة والتبعية وحاالتها، ومعايري الغلبة وحاالتها، مع اتساع 
مضمون الغلبة فأوىص املجمع بإعداد بحوث ودراسات لدورة قادمة، وقد عقت هذه الدورة 

وكانت قرارتها هي اآليت: 
جاء يف القرار رقم 166 )21/2( يف الفقرة ثالثًا: من حاالت إصدار الصكوك ما ييل: 

1. يؤكد املجمع قراره ذا الرقم 188 )20/3(. 
فيها  تختلط  استثامري معني،  نشاط  أو  متثل موجودات مرشوع  الصكوك  كانت  إذا   .2
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النقود والديون واألعيان واملنافع تطبق عليها الفقرة )3أ( من البند خامًسا من القرار 
)188( وفًقا ملا ييل: 

والنشاط  اإلداري  والجهاز  واملنافع  األعيان  عن  مستقلة  والنقود  الديون  كانت  إذا  أ. 
االقتصادي املتبوع، فال يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إال إذا كان 

الغالب عليها هو األعيان واملنافع. 
بالنشاط  القائم  اإلداري  الجهاز  الوحدات  أو  الصكوك  حملة  ملكية  شملت  إذا  ب. 
فيجوز  مستقل،  وقانوين  رشعي  كيان  لها  وصار  والديون،  للنقود  املولد  االقتصادي 

عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء عىل مبدأ التبعية. 
ت. النشاط االقتصادي املقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد النقود والديون 

عىل نحو مرشوع. 
ث. يؤكد املجمع عىل ما جاء يف الفقرة )سادًسا( من القرار املشار إليه وهي: » القرارات 
التي تصدر من املجمع ترسي من حني صدورها وال تؤثر عىل ما سبقها من العقود 

ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتربة رشًعا «. 
ويوىص  فيهام،  قرار  إصدار  تأجيل  املجمع  رأى  والتبعية  الغلبة  ملعياري  بالنسبة  ج. 

باستكتاب أبحاث فيهام. 

والذي يظهر من هذا القرار أنه يشرتط لتطبيق مبدأ التبعية يف حالة اختالط النقود والديون 
باألعيان واملنافع يف موجودات الورقة املالية )الصكوك مثالً( أن تشمل ملكية حملة الورقة 
بحيث  والديون  للنقود  املولد  االقتصادي  بالنشاط  القائم  اإلداري  الجهاز  )الصكوك(  املالية 
يصري لها كيان رشعي وقانوين مستقل، فإذا كانت النقود والديون مستقلة عن األعيان واملنافع 

والجهاز اإلداري والنشاط االقتصادي، فإنه يطبق مبدأ الغلبة، أي غلبة األعيان واملنافع. 
واملقصود بالنشاط االقتصادي هو العمل الذي يولد النقود والديون عىل نحو مرشوع. 

وال شك أن أسهم الرشكات تستويف هذا الرشط، فالديون والنقود يف موجودات الرشكة ليست 
مستقلة عن األعيان واملنافع والجهاز اإلداري والنشاط االقتصادي املتبوع، بل إن املساهمني 

يف الرشكة ميلكون الجهاز اإلداري القائم بالنشاط االقتصادي املولد للنقود والديون. 

السابق رقم 188 )20/3(، وطلب  القرار  الجزئية عىل  القرار، فيام عدا هذه  وقد أكد هذا 
متابعة األبحاث فيام يتعلق مبعياري الغلبة والتبعية لتعرض عىل املجمع يف دورته القادمة. 

الدين  بيع  ثانيًا: من صور   ( الديون يف فقرته رقم  بيع  القرار 158 )7/17( بشأن  وجاء يف 
الجائزة بند رقم )2(: »بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي املقصودة من البيع«. 
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والذي يظهر من هذا القرار أن معيار جواز التداول ألسهم الرشكة التي تشمل مع الديون 
والنقود أعيانًا ومنافع يتمثل يف أمرين، أولهام: أن تكون الغلبة لألعيان واملنافع وثانيهام أن 

تكون األعيان واملنافع هي املقصودة من البيع. 

موقف املعيار الرشعي أليويف رقم 21 )األوراق املالية(: 
نص املعيار رقم 21 )األوراق املالية يف فقرته رقم 3 )أحكام تداول األسهم( عىل ما يأيت: 

يف  شائعة  حصة  ميثل  كام  املساهمة،  الرشكة  مال  رأس  يف  شائعة  حصة  السهم  ميثل   1/3
موجوداتها وما يرتتب عليها من حقوق عند تحول رأس املال إىل أعيان ومنافع وديون 

ونحوها، ومحل العقد عند تداول األسهم هو هذه الحصة الشائعة«. 

وهذه الفقرة تؤكد عىل: 
1- أن السهم ميثل حصة شائعة يف موجودات الرشكة، وليس يف الرشكة نفسها، أي الشخصية 

املعنوية، وال يعد عرًضا قامئا بذاته ومستقالً عن موجودات الرشكة. 
السهم  التي ميثل  الرشكة  أو عدم شمول موجودات  إليها بشمول  املشار  الفقرة  ومل ترصح 
حصة شائعة فيها املوجودات أو األصول املعنوية، كاالسم التجاري والعالمات التجارية، وإن 
كان ظاهرها يشمل املوجودات املعنوية، ألن الفقرة ذكرت حصة شائعة يف موجودات الرشكة 

وما يرتتب عليها من حقوق عند تحول رأس املال إىل أعيان ومنافع وديون ونحوها. 

أي  الشائعة،  الحصة  األسهم هو هذه  تداول  العقد عند  أن محل  الفقرة  أكدت هذه  وقد 
وليس هو الحصة يف الرشكة نفسها، أي الشخصية املعنوية، وليس السهم باعتباره عرًضا يف 

نفسه كبقية العروض كام قال بعض الباحثني. 

17/3 »ال يجوز تداول أسهم الرشكات إذا كانت موجوداتها نقوًدا فقط، سواء يف فرتة االكتتاب 
أو بعد ذلك، قبل أن تزاول الرشكة نشاطها، أو عند التصفية إال بالقيمة االسمية وبرشط 
التقابض«. فليس مناط جواز التداول رشعاً هو اكتامل مرحلة االكتتاب وال جواز التداول 
بحكم القانون، بل وال حتى بدء نشاط الرشكة، بل املناط هو طبيعة موجودات الرشكة.  

18/3– ال يجوز تداول أسهم الرشكات إذا كانت موجوداتها ديونًا فقط، إال مبراعاة أحكام 
الترصف يف الديون. 
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19/3– إذا كانت موجودات الرشكة مشتملة عىل أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف حكم 
تداول أسهمها بحسب األصل املتبوع، وهو غرض الرشكة ونشاطها املعمول به، فإذا كان 
دون  جائز  أسهمها  تداول  فإن  والحقوق  واملنافع  األعيان  يف  التعامل  ونشاطها  غرضها 
السوقية لألعيان  القيمة  تقل  أال  الديون، رشيطة  الترصف يف  أو  مراعاة أحكام الرصف 
واملنافع والحقوق عن نسبة 30% من إجاميل موجودات الرشكة الشاملة لألعيان واملنافع 
والحقوق والسيولة النقدية وما يف حكمها )أي ديون الرشكة عىل الغري وحساباتها الجارية 
لدى الغري والسندات التي متلكها ومتثل ديونًا، برصف النظر عن مقدار السيولة النقدية 

والديون كونها حينئذ تابعة «. 

أما إذا كان غرض الرشكة ونشاطها املعمول به هو التعامل يف الذهب أو الفضة أو العمالت 
)الرصافة( فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الرصف، وإذا كان غرض الرشكة ونشاطها 
املعمول به هو التعامل يف الديون )التسهيالت( فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون.

 
20/2- يشرتط يف تطبيق ما ورد يف البند 18/3 أال يتخذ ذريعة لتصكيك الديون وتداولها بضم 

جزء من األعيان واملنافع إىل الديون حيلة لتصكيك الديون «. 

والذي يؤخذ من هذا املعيار يف بنوده السابقة هو: 
1. أنه يتحدث عن تداول أسهم الرشكات عموًما وليس أسهم الرشكات املساهمة فقط، وهذا 

صحيح.

2. أنه ال يجوز تداول السهم إذا كانت موجودات الرشكة التي ميثل السهم حصة شائعة فيها 
نقوًدا فقط، سواء يف فرتة االكتتاب أو بعد ذلك قبل أن تزاول الرشكة نشاطها، أو عند 

التصفية إال مبراعاة أحكام عقد الرصف، أي بقيمة النقود االسمية وبرشط التقابض. 
وبذلك يكون املعيار قد حسم الخالف يف حكم تداول السهم يف فرتة االكتتاب وبعدها وقبل 
أن تزاول الرشكة نشاطها بتحويل النقود أو بعضها إىل أعيان ومنافع، ورفض الرأي القائل بجواز 
التداول يف هذه الحالة عىل أساس أن السهم ميثل حصة يف الرشكة نفسها بعد أن تثبت لها 
الشخصية املعنوية ويصري السهم ممثال لحصة شائعة يف هذه الشخصية، أو أن السهم يجوز 
تداوله، ألنه يوجد دامئا مع النقود أصول أو موجودات معنوية كاالسم التجاري والرتخيص 
والعالمة التجارية، أو عىل أساس أن السهم عرض من العروض مستقالً عن موجودات الرشكة، 
فنص املعيار قاطع ورصيح يف أنه إذا متخضت موجودات الرشكة نقوًدا فإن التداول ال يجوز إال 

مبراعاة أحكام عقد الرصف، أي بالقيمة االسمية مع حلول الثمن. 
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3. أن املعيار تبنى مبدأ األصالة والتبعية يف الحكم عىل السهم بجواز التداول بسعر السوق، 
دون التقيد بأحكام رصف النقود أو الترصف يف الديون، وهذا املعيار ينبني عىل عنرصين 
أحدهام غرض الرشكة ونشاطها املعمول به، وثانيها نسبة األعيان واملنافع والحقوق إىل 
مجموع موجودات الرشكة، فإذا كان غرض الرشكة ونشاطها املعمول به هو التعامل يف 
نسبة  عن  تقل  ال  واملنافع  لألعيان  السوقية  القيمة  وكانت  والحقوق،  واملنافع  األعيان 
30% من إجاميل موجودات الرشكة الشاملة لألعيان واملنافع والحقوق والديون والسيولة 
النقدية أو ما يف حكمها جاز التداول دون مراعاة رشوط عقد الرصف أو بيع الديون لكون 
النقود والديون حينئذ تابعة واملتبوع هو غرض الرشكة ونشاطها املعمول به باإلضافة إىل 
رشط أال تقل القيمة السوقية لألعيان واملنافع والحقوق عن 30% من إجاميل موجودات 

الرشكة الشاملة لألعيان واملنافع والحقوق والديون والنقود. 

فغرض الرشكة ونشاطها املعمول به، وكونه التعامل يف األعيان واملنافع والحقوق، أو التعامل 
يف الذهب أو الفضة أو العمالت )الرصافة( أو التعامل يف الديون، ال يكفي يف الحكم عىل 
تداول السهم دون التزام أحكام عقد الرصف ورشوط الترصف يف الديون، بل البد من انضامم 
عنرص آخر إذا أريد تطبيقه عىل األعيان واملنافع والحقوق التي متثل غرض الرشكة ونشاطها 
من   %30 نسبة  عن  والحقوق  واملنافع  لألعيان  السوقية  القيمة  تقل  أال  وهو  به،  املعمول 

إجاميل موجودات الرشكة الشاملة لألعيان واملنافع والحقوق والديون والنقود. 

فالنقود والديون تكون تابعة، إذا اجتمعت مع األعيان واملنافع والحقوق املالية برشطني هام: 
أن يكون التعامل يف األعيان واملنافع والحقوق هو غرض الرشكة ونشاطها األسايس. وثانيها: 
موجودات  إجاميل  من   %30 نسبة  عن  والحقوق  واملنافع  لألعيان  السوقية  القيمة  تقل  أال 
الرشكة. واألصل املتبوع يف هذه الحالة هو غرض الرشكة ونشاطها املعمول به مع بلوغ القيمة 

السوقية لألعيان واملنافع والحقوق 30% أو أكرث من إجاميل موجودات الرشكة. 

وبذلك يكون املعيار قد سلك منهًجا خالف فيه معظم فقهاء العرص يف تحديد ضابط األصل 
املتبوع والفرع التابع، فقد قال بعضهم إن العربة يف ذلك بالقصد، وقال بعضهم أنه ال عربة 
بالقصد، بل بظاهر الحال وجريان العرف، واختلفوا يف األصل املتبوع عىل ذلك فقال بعضهم، 
هذه  جزء  هو  والتابع  واملعنوية  الحسية  السهم  مكونات  مجموع  هو  املتبوع  األصل  إن 
املكونات، وقال بعضهم إن األصل املتبوع هو األعيان واملنافع والحقوق وإن قلت، أما النقود 
أو الديون فهي تابعة لألعيان واملنافع والحقوق، وقال بعضهم إن األصل املتبوع هو النشاط 

واإلنتاج، والتابع هو الديون والنقود. 
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4. أن املعيار اشرتط لجواز تداول أسهم الرشكة التي اشتملت موجوداتها عىل األعيان واملنافع 
والحقوق والنقود والديون إذا كانت القيمة السوقية لألعيان واملنافع والحقوق ال تقل 
عن 30% من إجاميل موجودات الرشكة، و ال يتخذ ذلك ذريعة لتصكيك الديون وتداولها 
بضم جزء من األعيان واملنافع )تعادل قيمتها السوقية 30% من إجاميل موجودات الرشكة( 

إىل الديون حيلة لتصكيك الدين. 

والذي نراه أن هذا الرشط ال حاجة إليه ألنه ال يتصور اتخاذ ذلك حيلة إىل تصكيك الديون ألن 
الفرض أن جواز التداول يف هذه الحالة دون مراعاة أحكام بيع الدين مبني عىل توفر رشط 
األصالة لألعيان واملنافع، مبعنى أن يكون غرض الرشكة ونشاطها املعمول به هو التعامل يف 
األعيان واملنافع والحقوق، وليس النقود وال الديون، أي أن األعيان واملنافع والحقوق ستكون 

هي األصل املتبوع وليست الديون، فكيف يتصور أن يكون ذلك حيلة لتصكيك الديون.

ولعل املقصود بذلك ليس هو تداول أسهم الرشكة بل إصدارات الصكوك واملحافظ االستثامرية، 
حيث يقوم املنشئ للصكوك واملستخدم لحصيلة إصدارها بإنشاء محفظة تتكون من األعيان 
مجموع  من   %30 عن  واملنافع  لألعيان  السوقية  القيمة  تقل  ال  بحيث  والديون  واملنافع 
موجودات املحفظة وتكون نسبة الديون ال تزيد عن 70% من موجودات املحفظة ثم يبيع 
هذه املحفظة لحملة الصكوك قاصًدا بذلك بيع الديون حيلة. وهذا القصد يظهر من القرائن 
التي تدل عىل ذلك، مثل أن تبقى املحفظة ضمن أصول املنشئ sheet balance on  وليست 
خارج هذه األصول )sheet balance off( أو أال تكون للمحفظة شخصية اعتبارية وال ذمة 
مالية مستقلة عن ذمة املنشئ، أو أن يكون املنشئ للصكوك مديرًا للمحفظة بصفته وكيل 
خدمات بأجرة محددة، ويلتزم بإقراض املحفظة لتتمكن من توزيع عائد عىل حملة صكوك 
املحفظة، أو أن يحدد لحملة الصكوك نسبة عائد محددة من قيمة وحداتهم أو صكوكهم يف 
املحفظة، أو أن يضمن لهم عائًدا محدداً، أو أن ينص يف نرشة إصدار الصكوك عىل استحقاقه 
ملا زاد من ربح املحفظة عن حد معني حافزًا له، وغري ذلك مام رأيناه مشاهًدا يف التطبيق 
نبهت  وقد  االستثامرية،  املحافظ  االستثامر يف  النوع من صكوك  إصدارات هذا  العميل يف 
عليه كثري من الهيئات الرشعية غري أن مجمع الفقه اإلسالمي الدويل قد تنبه إىل ذلك أيًضا، 
فنص قراره السابق اإلشارة إليه رقم 196 )21/2( فقد جاء يف الفقرة ثالثًا )2أ( منه ما ييل: 
إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن األعيان واملنافع والجهاز اإلداري والنشاط االقتصادي 
املتبوع، فال يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات أو تداولها إال إذا كان الغالب عليها هو 
األعيان واملنافع « مام يعني أن نسبة 30% ال تكفي يف الحاالت التي ميكن فيها التحايل وذلك 
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إذا مل تكن املحفظة كيانًا مستقالً يتمتع بشخصية معنوية ويكون حملة الصكوك فيه ميلكون 
الجهاز اإلداري والنشاط االقتصادي الذي يتوىل االستثامر املولد للربح. 

ضوابط تداول أسهم الرشكات يف معيار سوق ديب املايل إلصدار ومتلك وتداول األسهم: 
جاء يف البند 4 من هذا املعيار ما ييل: ضوابط تداول أسهم الرشكات: 

1-4 يجوز تداول أسهم الرشكة القامئة، التي تتنوع موجوداتها بني األعيان واملنافع والديون 
والنقود والحقوق املالية إذا كان غرض الرشكة ونشاطها األسايس مرشوعاً، وكانت طبيعة 
والديون  النقود  غري  من  موجوداتها  متوسط  وكان  التنوع،  ذلك  تقتيض  الرشكة  نشاط 
خالل الفرتة املالية السابقة ال يقل عن 10% من مجموع املوجودات من األعيان واملنافع 
والديون والنقود والحقوق املالية، أما إذا كان نشاط الرشكة قارًصا عىل التعامل يف الديون 
وحدها أو النقود وحدها أو مجموعها فقط فيحرم تداول أسهمها )إال برشوط الترصف 

يف الديون وأحكام الرصف(. 

بدء  قبل  املايل  ديب  سوق  يف  املسجلة  الجديدة  الرشكات  أسهم  تداول  أو  متلك  يحرم   4-2
نشاطها وتحويل ما ال يقل عن 10% من رأساملها إىل موجودات غري نقدية تضم أعيانًا 

ومنافع وحقوقًا مالية. 

ويظهر من هذا أن معيار جواز تداول أسهم الرشكات التي تشمل موجوداتها األعيان واملنافع 
والحقوق املالية والنقود والديون يتكون من عنرصين أحدهام: أن تكون طبيعة نشاط الرشكة 
تنص عىل هذا النوع وثانيهام: أن يكون متوسط موجوداتها من غري النقود والديون، خالل 
الفرتة املالية السابقة ال يقل عن 10% من مجموع املوجودات، وقد رأينا إن معيار تداول 

األسهم وفقاً ملعايري أيويف يشرتط أال تقل األعيان عن %30.   

3-4 استصحاب أصل مرشوعية التملك أو التداول: إذا أجازت الهيئة الرشعية متلك وتداول أسهم 
رشكة معينة فإنه يستمر العمل بهذا الجواز، ولو زادات الرشكة رأس مالها بإصدار أسهم 
جديدة أو جزأت يف أسهمها القامئة أو اندمجت يف رشكة أخرى حتى تصدر الرشكة قوائم 

مالية جديدة مدققة يظهر فيها اختالل الضوابط الرشعية، وذلك استصحابًا ألصل الحل. 

4-4 اختالل الضوابط الرشعية: 
عىل  يجب  فإنه  الرشكة  أسهم  وتداول  لتملك  الرشعية  الضوابط  اختلت  إذا   4-4-1
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املتعامل يف أسهمها بيعها فوًرا، إذا مل تكن هناك خسارة بالبيع بأقل مام اشرتيت به، 
فإذا كان البيع يؤدي إىل مثل هذه الخسارة فيجوز للمتعامل االنتظار مدة ال تجاوز 
ثالثني يوًما، من تاريخ العلم باختالل الضوابط، وإذا تم البيع فإنه ال يلزمه املتعامل 

التخلص من عائد البيع )ربحه(. 
2-4-4 إذا استوفت الرشكة الضوابط الرشعية ثم صدر قرار الهيئة، بناء عىل القوائم 
املالية الجديدة للرشكة أن هذه الضوابط قد اختلت فإنه يجب عىل الرشكة التصحيح 
خالل فرتة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الفرتة التي صدر عنها قرار الهيئة، 
ويجوز متلك وتداول أسهم هذه الرشكة خالل فرتة التصحيح. فإذا مل تقم بالتصحيح 
الالزم فإنه يجب عىل إدارة السوق اإلعالن عن تغيري تصنيفها، ومتنح مهلة التصحيح 

مرة واحدة فقط يف العام.

5- املساهمة يف الرشكات غري املستوفية للضوابط الرشعية بقصد تحويلها، أو تصحيح مسارها 
رشعاً: 

1-5 يجوز رشًعا متلك أسهم الرشكة التي ال تتوافر فيها جميع الضوابط الرشعية أو بعضها، إذا 
كان ذلك بقصد تحويلها إىل رشكة تلتزم بالضوابط الرشعية املبينة يف هذا املعيار، وذلك 
ملن كانت له القدرة عىل التحويل، من خالل رشاء حصة مؤثرة متكنه من االستحواذ عىل 
بناء عىل خطة مدروسة تحدد  بالتنسيق مع غريه، وذلك  أو  الرشكة وتحويلها مبفرده، 
التحويل خالل مدة معقولة ال  القدرة، ويكون من شأنها أن تقود إىل  أسباب وعوامل 
تزيد عن عامني. ويصدر قرار من الهيئة بذلك، وتفصح عنه إدارة السوق للمتعاملني يف 

أسهم هذه الرشكات. 

2-5 يجب التخلص من العائد املحرم خالل فرتة التحويل، والذي يتضمن الفوائد والدخل من 
األنشطة والعقود املحرمة. 

3-5 إذا مل يتم التحويل خالل الفرتة التي حددتها الهيئة، وجب التخلص من األسهم ببيعها. 

6- استبعاد الدخل املحرم
1-6 تقع مسئولية استبعاد الدخل املحرم الذي مل تقم الرشكة باستبعاده، عىل مالك السهم يف 
الوقت الذي تخصص الرشكة فيه العوائد لحملة األسهم فإذا باع قبل ذلك مل يلزمه التخلص. 
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2-6 تتحمل املؤسسات مسؤولية استبعاد الدخل املحرم يف الحاالت التالية: 
1-2-6 إذا كانت تقوم بالتداول لحسابها. 

2-2-6 إذا كانت تقوم بإدارة العمليات مثل إدارة الصناديق واملحافظ املالية. 

3-6 يجب أن يحتسب نصيب السهم من الدخل املحرم الذي اختلط بإيرادات الرشكة بعناية. 

4-6 الدخل املحرم الواجب عىل املتداول استبعاده يساوي: 
“إجاميل الدخل املحرم للرشكة مقسوًما عىل عدد أسهمها ورضب ناتج القسمة يف عدد األسهم 

التي ميلكها املساهم”. 

5-6 إن محل االستبعاد هو حصة السهم من الدخل املحرم، سواء ربحت الرشكة أم خرست، 
وسواء وزعت أرباًحا أو مل توزع، وسواء كان التوزيع نقًدا أو يف شكل أسهم منحة. 

6-6 يجب استبعاد الدخل املحرم، سواء كان متلك تلك األسهم بغرض االستثامر أو املتاجرة. 

7-6 مع مراعاة البندين 1-5، 2-6 يجب استبعاد الدخل املحرم يف نهاية الفرتة املالية. 

8-6 تحرم استفادة الرشكة أو مالك السهم من العنرص املحرم بأية طريقة كانت، مثل دفع 
الرضائب أو دفع مبالغ الفوائد املرتتبة عىل الرشكة، أو تسوية التزامات املديونية عليها. 

9-6 ال تخضع الستبعاد الدخل املحرم، العمولة أو األجرة التي تكسبها جهة تقوم بدور وسيط 
أو وكيل أو مدير لألسهم التي يجوز تداولها وفًقا لهذا املعيار. 

10-6 يحرم عىل األفراد والرشكات واألسواق املالية القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو املدير 
لألسهم التي ال يجوز تداولها وفًقا لهذا املعيار، ويجب عىل األفراد والرشكات ومساهميها 

التخلص من العمولة التي يحصلون عليها من تلك األعامل.

11-6 يجب تطبيق تلك األحكام طوال فرتة التعامل. 

دكتور : حسني حامد حسان
القاهرة 25 أكتوبر 2015


