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مقدمة:
أحمُدك ربي على عظيِم آالئك، وأشكُرك على توالي إنعامك، لك احلمد كلُّه، ولك 
وقوِتك،  حوِلك  إلى  وقوتي  َحْولي  من  اللَّهم  إليك  أبرأُ  كلُّه،  األمر  يرجع  وإليك  كلُّه،  الشكر 
وحَدك ال شريك لك، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيَت على إبراهيم وعلى 

آل إبراهيم؛ إنك حميٌد مجيد.
وبعد:

فإنه من املعلوم ما حتتله شركاُت املساَهمة من أهمية باِلغة يف الواقع املعاصر؛ فهي 
تُعد إحدى أدوات النظام االقتصادّي املعاصر، ولها دوٌر كبير يف القيام باملشروعات الكبرى 
التي واَكبَت عصر الصناعة واالكتشافات احلديثة يف كونها أداًة )mechanism( لتوفير رأس 

املال الضروريِّ للقيام باملشروعات الكبرى.
وقد استقّر االجتهاُد الفقهي املعاصر على الَقبول بشركة املساهمة من حيث األصل، 
اِت  سات االجتهاد اجلماعي، غير أن املستجدَّ وبذلك صَدَرت قراراُت املجامع الفقهية ومؤسَّ
املتعلقَة بهذه الشركات أوجبت إعادة النظر يف حقيقة شركة املساهمة وعالقتها باملساهمني 
واألطراف األخرى )stakeholder(، والتكييف لألوراق املالية التي تُصِدرها هذه الشركات، 
وقد ترتب على ذلك ظهور نظريات متعددة حول طبيعة هذه الشركة يف القانون واالقتصاد 
واحملاسبة والفقه اإلسالمي، والذي يقصد منه بيان واقعها، وما ينبغي أن يَصُدر بشأن هذه 
الشركات من تنظيماٍت وقواننَي، كما يترتب عليه تنْزيُل األحكام الشرعية على شركة املساهمة 

ِره. واألوراق املالية التي تصدرها؛ إذ احلكم على الشي فرٌع عن تصوُّ
وقد َرِغبت اللجنة العلمية ملؤمتر شورى الفقهي يف إعادة موضوع )التكييف الفقهي 
ألسُهم شركات املساهمة(، الذي عرُض يف املؤمتر السادس؛ الستكمال ما ُطِرح يف املؤمتر من 
ل إلى تكييٍف وتأصيل فقهيٍّ سديد، يُعني على  رة ومناَقشات متينة؛ بهدف التوصُّ بحوث محرَّ
صحة تصوُّر ماهيَِّته، وإدراك حقيقته، وحلِّ اإلشكاالت املتعلقة به، وحسم النِّزاع يف أحكام 

مسائله ومتعلَّقاتها.
وقد رأيُت أن حترير القول يف تكييف األسهم يف شركة املساهمة يتوقَّف على التصور 
الدقيق لشركة املساهمة، وحترير التكييف الفقهي لهذه الشركة. وما لم يتَحرر القول يف هذه 
املسألة فليس من اليسير الوصوُل إلى حتريٍر واضح لها، ولهذا رأيُت أن يكون عنواُن البحث:

)الّتكِييُف الِفْقهّي ِلَشركِة املساَهَمة وأْسُهِمها(.
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وقد انتَظم الكالم على هذا املوضوع فيما يلي:
املبحث األول: حقيقة شركة املساهمة يف الفقه والقانون.

أواًل: تعريف شركة املساهمة، وخصائصها.
ثانًيا: حقيقة شركة املساهمة يف القانون.
ثالًثا: التكييف الفقهي لشركة املساهمة.

املبحث الثاني: التكييف الفقهي للسهم.

أواًل: تعريف السهم، وخصائصه.
ثانًيا: التكييف الفقهي للسهم.

واهلل أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكرمي، وهو 
حسبي ونعم الوكيل، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.
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املبحث األول: حقيقة شركة املساهمة يف الفقه والقانون
أواًل- تعريف شركة املساهمة:

بأنها: »شركٌة  شركَة املساهمة  واخلمسني  الثانية  املادة  يف  السعودي  الشركات  نظاُم  يُعرِّف 
ٌم إلى أسُهم متساويِة القيمة وقابلة للتَّداول، وتكون الشركُة وحدها مسؤولًة  رأُس مالها مقسَّ

عن الديون وااللتزامات املترتِّبة على ممارسة نشاطها«.
ومتتاز شركة املساهمة بعدٍد من اخلصائص)1(:

أن شركة املساهمة شركُة أموال، وال أساس فيها لالعتبار الشخصي، فالغرُض الرئيس . 1
النظر  ، بصرف  معنيَّ مبشروع  للقيام  الالزِم  جمُع املال  هو  املساهمة  شركة  تكوين  من 
د طرح أسُهم هذه الشركة لالكِتتاب يستطيع كل  عن شخصية املساِهمني فيها، ومبجرَّ
أثَر إلفالس  مالها، وال  رأس  يف  الشركة، باملشاركة  هذه  يف  ُمساهًما  يكون  أن  شخص 

املساِهم أو تناُزِله عن أسُهمه أو وفاته - على حياة الشركة واستمرارها.
األسهم، فال . 2 من  بقدِر نصيبه  تكون  املساهم  للُمساهم، فمسؤولية  احملدودة  املسؤولية 

ى مسؤوليته هذا القدَر من املال.  تتعدَّ
اسم شركة املساهمة مستِنٌد من غَرضها، وال يَُعنَْون لها باسِم أحد الشركاء، إال يف حدوٍد . 3

ا، وذلك إذا آلت مؤسسٌة جتارية أو شركة أشخاص إلى شركة مساهمة،  استثنائية جّدً
َرت االحتفاَظ باالسم الفردي لهذه املنَشأة. وقرَّ

عدم اكتساب املساهم صفَة التاجر، ويترتب على ذلك أنه ال يُشترط يف املساهم توافر . 4
أهلية احتراف التجارة، كما ال يُلَزم املساهم بالِْتزامات التجار؛ وهذا عائٌد إلى مسؤوليته 
احملدودة، رغم أن الدخول يف شركة املساهمة يعد عماًل جتارّيًا كما هو الشأن بالنسبة 

لالشِتراك يف أي شركة جتارية. 

ثانًيا- حقيقة شركة املساهمة يف القانون:
بالرغم من أنَّ بدايات شركات املساهمة تَعود إلى بدايات القرن الثامن عشَر امليالدي فإنها 
ومتطلَّباته،  العصر  حلاجات  تبًعا  لها،  مُة  املنظِّ قوانينُها  حيث  من  مستمرٍّ  تطوُّر  يف  ظلَّت 
فظهَرت الشركات القابضة، وشركة الشخص الواحد، وتتجدد النظرياُت حول حقيقة شركات 

املساهمة تبًعا لهذا التطور يف طبيعة هذه الشركة والقوانني املنظمة لها.
وتَهِدف هذه النظرياُت إلى حتديد اإلطار الذي يُنَظر به لهذه الشركات، واملوقف الذي ينبغي 

أن يتَّخذه القانون من هذه الشركات؛ لضبط احلقوق وااللتزامات مع األطراف ذات الصلة.
وفيما يلي أهمُّ هذه النظريات حول الشخصية االعتبارية للشركات، وهي كاآلتي:

1-  ينظر: الشركات التجارية، سميحة القليوبي: 597، الشركات التجارية، خالد الرويس: 273.
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:)2()Fiction Theory( النظرية األولى: نظرية التخيل
أو  املساهمة  لشركة  االعتبارية  الشخصية  بيان  النظريات يف  أقدم  من  النظرية  وتَُعدُّ هذه 
)corporation company(، وتَرِجع أصولها إلى العصور الوسطى، التي كانت تعتمد فكرةَ 
القانون )الطبيعي - اإللهي(، وتبنَّاها عدٌد من فقهاء القانون يف بداية القرن التاسَع عشَر، من 

.)Savigny( أبرِزهم الفقيُه األملانيُّ ساڤيني
ر إال للشخص الطبيعي  واملنطلَُق األساسي لهذه النظرية أن مفهوم الشخِص القانونيَّ ال يُتصوَّ

الذي له جسٌد وله إرادة، وهو الذي تَثبُت له احلقوق وااللتزامات. 
القانونية  الشخصية  تَكتسب  أن  ميكن  ال  هي،  حيث  من  املساَهمة  شركة  فإن  عليه،  وِبناًء 
احلقيقية، وإن جاز أن يُضفى عليها تلك الوصفية، فذلك من قبيل اخليال أو املجاز القانوني 
وال  املساهمون،  وهم  لها،  املكوِّنني  الطبيعيني  األشخاص  عن  تعبِّر  وهي   ،)Legal Fiction(
تَعدو ذمُة الشخصية االعتبارية للشركة إال أن تكون مجموَع ِذمم املساهمني، غير أن القانون 
يَفترض هذه الشخصية املتخيَّلة لتسهيل التعامل معها. ويُعدُّ املساهمون َوفًقا لهذه النظرية 

هم املالكني لهذه الشركة، وأن غَرض هذه الشركة حتقيُق األرباح لهم وتعظيُم ثروتهم)3(.
مه يف رأس مال الشركة، فهو أمٌر  وأما محدوديُة مسؤولية املساهم يف شركة املساهمة مبا قدَّ
مستقلٌّ عن إثبات الشخصية االعتبارية، وال يَقتضي إثباُت الشخصية االعتبارية لهذه الشركة 
استقالَل الذمة املالية للشركة عن ِذمم املساهمني؛ إذ القانون يَعترف بالشخصية االعتبارية 
ة، مبا  جلميع الشركات، سواءٌ الشركات املدنية أو الشركات التِّجارية ما عدا شركة احملاصَّ
فيها شركات األشخاص، وإن كان ينظر إلى أن مسؤولية الشركاء يف شركة التضامن من باب 

ضماٍن للشخصية االعتبارية أمام دائنيها)4(.
ك لهذه الشركة، ويَِحقُّ لهم بناًء على ذلك  ويُنظر للمساهمني يف هذه النظرية على أنهم املاُلَّ
اختياُر مجلس اإلدارة، والذين يَُعدون ُوكالَء عنهم يف إدارة الشركة، وللمساهمني حق احملاسبة 
واملراقبة على أداء مجالس اإلدارة، وعليه يكون الهدف الذي تَسعى إليه الشركة هو تعظيَم 

أرباح املساهمني.
َقبولُه؛  غير أن الواقع العَمليَّ لشركات املساهمة يَجعل هذه الوكالة أمًرا افتراضّيًا يصعب 
ل باتباع تعليماته، يف حني  إذ الوكالة تَقتضي قدرة املوكِّل على التصرُّف بنفسه، وإلزام املوكَّ
فون  أن املساهمني ال مَيِلكون حقَّ التصرف يف أصول الشركة، وأعضاءُ مجلس اإلدارة يتصرَّ
ق غرَض الشركة، وهو ما قد يترتَّب عليه تعاُرٌض بني مصلحة  َوْفَق تقديرهم اخلاص مبا يُحقِّ
ع يف  املنشأة مع مصلحة املساهمني، فِلَمجلس اإلدارة تقدمُي صرف أرباح الشركة يف التوسُّ
أعمال الشركة على توزيعها على املساهمني، األمر الذي يجعل املديرين أقرَب إلى كونهم أمناَء 

وأوصياء )Trustee( من كونهم ُوكالَء )Agents( عنهم)5(.

2- ينظر: التطورات العامة للقانون اخلاص منذ مجموعة نابليون، ليون ديجي: 158-163، االقتصاد واملجتمع: االقتصاد 
واألنساق املجتمعية والُقوى )تركة( القانون، ماكس فيبر: 319، أصول القانون، د. عبد املنعم الصدة: 476، املدخل إلى 

القانون، حسن كيرة: 632، مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 2.
.see: The Fundamental Rights of the Sharholders, Velasco Julian , 437 - 378 -3

4- ينظر: تاريخ النظام املالي العاملي، الري ألني: 45، الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية احملدودة، القري: 14، 15.
.see: The Fundamental Rights of the Sharholders, Velasco Julian , 437 - 378 -5



التَّكِييُف الِفْقِهيُّ ِلَشِرَكِة الُمَساَهَمِة وأَْسُهِمها216

بأنها  املساهمة  االعتبارية لشركة  الشخصية  النظرية يف تصوير  يَقتصر أصحاُب هذه  وال 
، بل يَسري القوُل فيها على جميع األشخاص املعنوية، مثل الدولة؛ ولهذا أخذ  خيال قانونيٌّ
عدٌد من الفالسفة بهذا املبدأ يف تفسير الدولة بأنها عقٌد اجتماعي، مثل جان جاك رسو 

وغيِره من الفالسفة؛ ولهذا تُشبَّه شركُة املساهمة بأنها منوذٌج للنظام الدميقراطي.
ومتتاز هذه النظرية بأنها تقوم على أساس حتليلي، وأنها أكثر مرونة، وتُساعد على جتاهل 
 Lifting( الشخصية االعتبارية متى ما ظهَرت احلاجة إلى ذلك، وهو ما يسمى برفع احلجاب
of the corporate veil(؛ ولهذا صدَرت أحكام قضائية عدةٌ بتحميل املساهمني أو مجلس 

اإلدارة املسؤوليَة عن الْتزامات الشخصية املعنوية. 
ه إلى فرِض نتائَج معيَّنة ال تَُعدُّ الزمًة عند التحقيق؛  غير أن بعض أصحاب هذه النظرية اجتَّ
غير  ألغراٍض  وذلك  اعتبارها؛  يتمَّ  حتى  الشخصية  بهذه  القانوُن  يعترف  أن  اشتراط  مثل 

ِعلمية ليس من شأِن هذا البحث اخلوُض فيها.
ر شيًئا، فإما أن تكون اجلماعاُت ليست لها إرادًة تتميَّز  وقد انتُقَدت هذه النظرية بأنها ال تُفسِّ
عن إرادة أعضائها، وهي حينئٍذ ال تكون َمحاّلً للحقوق، وإًذا فال يستطيع القانون مهما بلَغ 
سلطانه أن يجعل للعدم وجوًدا، وإما أن للجماعة يف الواقع إرادًة متميِّزة عن أعضائها، وهي 
ل الشارع أو  يف هذه احلال تكون محاّلً للحق من تلقاء نفسها، وال تكون إًذا ثمة فائدةٌ من تدخُّ

احلكومة؛ إذ ال َمعنى إطالًقا ملنح ما هو لَديها من قبُل)6(. 
:)7()Concession Theory( النظرية الثانية: نظرية االمتياز

 Artificial( وهذه النظرية ترتبط بسيادة الدولة، وهي تعتمد على أن الشركة ِكياٌن مصطنَع
Entity( من ِقبل الدولة، وهي مجرد تناُزل من الدولة لتحقيق غرِض الشركة، ومنه تستمدُّ 

قانونيَّتها.
وتُعد هذه النظريُة امتداًدا لنظرية اخليال، وقد أخذ بها القانون البريطانيُّ يف أوائل القرن 
التاسع عشر إلى 1850م تقريًبا، حيث كان ينظر إلى كبرى الشركات كهيئاِت دولة، ثم انتَقل 
تطبيُق هذه النظرية إلى الشركات األمريكية، حيث كانت هذه النظرية تعكس بدقٍة الشركاِت 
العامة،  املرافق  مثل:  الدولة؛  امتيازات  على  حصلَت  التي  الشركات  وهي  الوقت،  ذلك  يف 
والبنوك، وشركات التأمني، وأعمال املياه، وكان ينظر إليها على أنها بحاجة لتنظيم خاصٍّ 

خارج نظام السوق.
ولم تُعَن هذه النظريُة بتقدمي تفسير لواقع الشركة بقدر عنايتها مبصدر الشركة، التي كانت 
لطة املركزية للتاج امللَكي يف بريطانيا، الذي كان يُنظر إليه على أنه  نتيجًة يف ذلك الوقت للسُّ
ع العمل بالشركات، وال سيما مع الثورة  حكم إلهي؛ لهذا لم تَقِدر على ُمواَكبة التطور مع توسُّ

الصناعية التي أصبَحت فيها الشركاُت الشكَل القانوني األمثَل ملزاولة الصناعة والتجارة.

6- ينظر: التطورات العامة للقانون اخلاص منذ مجموعة نابليون، ليون ديجي: 163. 
7- ينظر: االقتصاد واملجتمع: االقتصاد واألنساق املجتمعية والقوى )تركة( القانون، ماكس فيبر: 344- 350، 

The Fundamental Rights of the Shareholder, Julian Velasco.954 :
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:)8()Social Responsibility Theory( النظرية الثالثة: نظرية املسؤولية االجتماعية
وظهَرت هذه النظرية يف ثالثينيات القرن العشرين )1930م تقريًبا( على يد عدد من أساتذة 
القانون، منهم البروفيسور أدلوف. أ. بيرل االبن )Adolf A. Berle, Jr( من جامعة كولومبيا 
)Columbia Law School(، والبروفيسور )E. Merrick Dodd, Jr( من كلية القانون بجامعة 

.)Harvard Law School( هارفرد
وتُعد هذه النظريُة امتداًدا لنظرية االمتياز وتطويًرا لها، حيث اعتَبر أصحاُب هذه النظرية 
عقًدا  تُعد  التي  الدولة،  الذي متنَحه  االمتياز  أخذهم مبفهوم  مع  للدولة  احلديثة  املفاهيَم 
الشركات  من منوذج  تُعلن مجموعٌة من املساهمني االستفادةَ  اجتماعّيًا، وعليه فإنه عندما 
ن تعاقًدا ِضمنّيًا على  مه وحَتميه الدولة لتحقيق َمكاسَب اقتصادية، فإن ذلك يتضمَّ الذي تُنظِّ

حتقيق مصالح املجتمع واخلضوع لقوانينه وأنظمته.
أو  الشركة،  مع  املتعاِملني  من  غيرهم  على  املساهمني  حقوق  أولوية  تَرفض  النظرية  وهذه 
اعتبارهم املالكني للشركة دون غيرهم، وتُؤكد على حقوق هذه الشركات جُتاه املجتمع، التي 

تتمثَّل يف الضرائب، واخلضوع للقوانني واألنظمة.
ويُنظر إلى أن هذه النظرية ِببُعدها االجتماعيِّ تعد َطموحة أكثَر من كونها عملية.

النظرية الرابعة: النظرية االقتصادية احلديثة 
:)9()Contractarian Theory( أو النظرية العقدية )The New Economic Theory(

وهذه النظرية تعد امتداًدا لنظرية اخليال وتطويًرا لها، وحاصلها أن شركة املساهمة يُنظر 
إليها على أنها شبكٌة من العقود )nexus of contracts(، وهذه العقود قد تكون صريحة أو 
ِضمنية، ويساهم كلٌّ من أصحاب املصلحة لتقدمي مساهماتهم يف الشركة مقابل حقوق جتب 

لهم من الشركة.
وِبناًء على هذه النظرية، فليس ثَمَّ حاجٌة إلثبات مالٍك للشركة، ويُنَظر للمساهمني على أنهم 
مستثمرون يف الشركة، وهذا من شأنه أن يُسهم يف تيسير التعامل مع بعض األوراق املالية 
الهجينة، التي جَتمع بني خصائص األسهم والسندات، والتي قد يَعُسر تصنيفها ضمن حقوق 
امِللكية أو الدائنني، وهذا ما أخَذت به نشرةُ مفاهيِم احملاسبة املالية رقم 8 الصادر يف 2010 

من ِقبَل مجلس معايير احملاسبة املالية )FASB( يف الواليات املتحدة األمريكية.
وتضيُف هذه النظرية أن العاملني بالشركة ُمساهمون يف هذه الشركة مقابل حقوقهم ضمن 
شبكة العقود، وكذلك يساهم املورِّدون يف هذه الشركة باإليرادات مقابل املنتَجات واخِلْدمات 
التحتية  والِبنْية  املَدنية  اخلدمات  مختِلف  املجتمعاُت يف  تساهم  كما  عليها،  يَحصلون  التي 

مقابل إيرادات الضرائب والعمالة ملواِطنيها.

8- see: The Fundamental Rights of the Shareholder, Julian Velasco: 459. Corporate Social 
Responsibility & Concession Theory: Stefan J. Padfield: William & Mary Business Law Review.

9- see: The Fundamental Rights of the Shareholder, Julian Velasco: 459. 
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واملديرون يف هذه الشركة ممثِّلون للشركة، وليسوا ممثِّلني للمساهمني أو غيِرهم من األطراف 
َذوي املصلحة يف الشركة، ويجب عليهم مراعاةُ مصالح األطراف َذوي املصلحة يف الشركة؛ 
ولهذا يكون لغيِر املساهمني احلقُّ يف املشاركة يف إدارة الشركة كأعضاء مستقلِّني يف مجلس 

اإلدارة. 
ووفًقا لهذه النظرية، فإنَّ الهدف من تنظيم قوانني الشركات هو تسهيُل املعامالت بني هذه 
األطراف، ومَتكينهم من الدخول يف عالقات تعاقدية على النَّحو الذي يَرونه مناسًبا، وليس 

هدُفها التنظيم من خالل قواعَد آِمرٍة ال يجوز اخلروج عنها.
الع على واقع  وهذه النظرية أكثُر عدالًة يف إعطاء األطراف َذوي العالقة حقوَقهم يف االطِّ

الشركة، وإن كانت العدالة ال تَعني مساواة املساهمني والدائنني بغيرهم من حيث احلقوق.
النظرية اخلامسة: نظريات الشخصية احلقيقية لشركة املساهمة)10(:

ظهر هذا االجتاه يف النصف الثاني من القرن التاسَع عشر، مع انحسار نظام اإلقطاع يف أوربا 
ِلتُباشر نشاًطا  وازدهار الثورة الصناعية، مما نتج عنه ظهوُر مجموعات متآلفة من األفراد 

ملحوًظا يف احلياة االقتصادية، وأصبحت الشركُة منوذًجا شائًعا ملزاولة الصناعة والتجارة.
اإلرادة  أو  الروح  أو  اجلسَد  هو  ليس  القانوني  الشخص  إن  النظرية:  هذه  أصحاب  ويقول 
واكتساب  القانونية،  احلياة  يف  بدوٍر  لإلسهام  الصالحية  هي  وإمنا  الفسيوجلي؛  باملفهوم 

ل االلِْتزامات. احلقوق وحتمُّ
والقانون حني مَينح الشخصية ويُثِبتها لكائن أو مينعها عن آخر، إمنا يُراعي يف ذلك مصلحَة 
القانوُن  مَينح  أن  غرابة  فال  املشروعة،  املصلحة  ُوِجدت  ما  متى  أهدافه،  املجتمع وحتقيَق 
الشخصيَة لغير اإلنسان الطبيعيِّ إذا ُوجد يف ذلك حتقيُق مصلحة مشروعة جديرة باحلماية، 
وهذه املصلحة يَنهض القانون حلمايتها عن طريق االعتراف لها بقدرة اإلرادة التي مُتثِّلها 
وتدافع عنها، والذي ميكن استخالصه من خالل تنظيٍم يعبِّر عن تلك املصلحة ويدافع عنها.

وقد تبنَّى هذا االجتاهَ بعُض أصحاب الفلسفة الوضعية التي تَرفض َقبول امليتقافيزيقا من 
التجريبي، والذين ال يؤمنون بفكرة  إثباتُه باملنهج  اإلميان باألديان والغيبيات؛ مما ال ميكن 
احلق يف القانون التي منها حقُّ امِللْكية، وإمنا يَكتفون بإثبات املركز القانوني الذي يَقبل اإللزام 
وااللتزام، والقانون ِبناًء على هذه الفلسفة ال يَقوم على فكرة احلقوق؛ وإمنا يقوم على فكرة 

التضامن االجتماعي.
وِبناء عليه؛ فيُنظر إلى أن الشخصية قائمة بنفسها على جهة احلقيقة، وال تَفتقر إلى اعتراف 

القانون إلثباتها، بل يجب على القانون أن يعترف بها؛ لثبوتها على احلقيقة.
يف  نظريات  ة  عدَّ هناك  لكن  الالتيني،  القانون  يف  احلديث  االجتاه  مع  يتفق  االجتاه  وهذا 
تلخيصها فيما  الشخصية، وهي متثل نظرياٍت مستقلة، ميكن  محاولة تفسير حقيقة هذه 

يأتي:

10- ينظر: التطورات العامة للقانون اخلاص منذ مجموعة نابليون، ليون ديجي: 158-163، أصول القانون، د. عبد املنعم 
الصدة: 478، املدخل إلى القانون، حسن كيرة: 652، مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 2.
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:)11()Organ Theory( أواًل- نظرية العضو
مشابهته  إثبات  خالل  من  املعنوي  الشخص  حقيقة  إثبات  إلى  النظرية  هذه  قَصَدت  وقد 
للشخص الطبيعي، وحاِصلُها أنه متى اكتسبَت الشركُة الشخصيَة القانونية، فإنها تعمل عن 
طريق عضو أو أكثَر يتَشابه مع أعضاء اجلسم البشري، وتتجسد فيه حياةُ الشخص املعنوي، 
فات هذا العضو ما دام هذا  ويُعبِّر هذا العضُو عن إرادة الشخص املعنوي، وتُنَسب إليه تصرُّ

العضو قد َعمل يف حدود وظيفته.
الكائن  مشابهة  من خالل  الشركة  حقيقة  إثبات  يف  مبالغتُها  النظرية  هذه  على  أُخذ  وقد 
الشخص االعتباري  إثباُت ذكورية  أنه ميكن  النظرية  زَعم بعض أصحاب  البيولوجي، حتى 

وأنوثتُه.
ثانًيا- نظرية الشخصية اجلماعية )Group Personality Theory( أو احلقيقة االجتماعية 

:)12( )Realist Sociological Theory(
د للفكر القانوني أرًضا جديدة يف  وهذه النظرية تأثََّرت بالتقدم يف علم االجتماع، الذي مهَّ
دراسة الشخص املعنوي، وحاصُل هذه النظرية: أن اجلمعيات والهيئات اإلنسانية ما هي إال 
كائناٌت اجتماعية كالفرد متاًما، فهي تتمتَّع بحياة خاصة، ولها إرادة جماعية تَكفي الكتسابها 
ع، وتُشكل جسًدا مستقاّلً عما تتكون منه من  ِل مشرِّ الوجوَد القانونيَّ دون احلاجة إلى تدخُّ

عناصَر بشريَّة ومادية)13(. 
غير أنه مما أُخذ على هذه النظرية أن اإلرادة املشتَركة ال وجود لها على احلقيقة، أو على 
األقل ال يَستطيع أحٌد أن يؤكد وجودها، واحلديث عن إرادٍة مشتركة - جتمع هؤالء املساهمني 
ع يف االصطالح، وهي يف احلقيقة  ٌز وتوسُّ أو غيرهم من اجلماعات كاألقاليم والشركات - جتوُّ
إرادةٌ فردية ممن له حقُّ التصرف عن اجلماعة، غير أنها مدفوعٌة بغَرض مشترك، والقانون 
ٌه يف حمايته وَضمانه إلى الغَرض املشترك الذي تَنُشده اإلرادة الفردية)14(.  يف احلقيقة متوجِّ

 :)15()Institution( أو نظرية املؤسسة )Legal Regime( ثالثًا- نظرية النظام القانوني
بالواقع  البصر  من  أساٍس  على  االعتبارية  الشخصية  تفسير  إلى  النظريُة  هذه  وتقصد 
هة  نه ظواهُره من نُظم مختلفة، وهي تَقصد بالنظام: وجوَد فكرة موجَّ االجتماعي، ومما تتضمَّ
مة تعمل بأدوات وأجهزة خاصة، وتُعطيها  تتحقق وتستمر يف اجلماعة عن طريق سلطٍة منظِّ

كياًنا أو هيئًة اجتماعية مستقلة، لها حياتها الداخلية، ونشاطها اخلارجي)16(. 

11- ينظر: مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 7-8، أصول القانون، د. عبد املنعم الصدة: 
478، املدخل إلى القانون، حسن كيرة: 625.

12- ينظر: مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 10-11، أصول القانون، د. عبد املنعم 
الصدة: 478، املدخل إلى القانون، حسن كيرة: 626. 

13- ينظر: مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 11-10. 
14- ينظر: التطورات العامة للقانون اخلاص منذ مجموعة نابليون، ليون ديجي: 167. 

15- ينظر: مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 10-11، أصول القانون، د. عبد املنعم 
الصدة: 479، املدخل إلى القانون، حسن كيرة: 628.

16- ينظر: املدخل إلى القانون، حسن كيرة: 628.
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سة متثل أَحد األجساد االجتماعية، ويتوقف إعالن حقيقة هذا  القانوني أو املؤسَّ فالنظام 
الكائن املعنويِّ على توافر عدة شروط، أهمها)17(:

أواًل- وجود فكرة عمل أو مشروع يَخلق بالضرورة رابطًة اجتماعيًة ما. 
ثانًيا- وجود جماعة إنسانية يهمها حتقيق هذه الفكرة.

ثالًثا- وجود تنظيم، ويَعني ذلك ضرورةَ وجود كافة الوسائل التي ميكن باستخدامها حتقيق 
الغاية املنشودة.

اجلماعة  تلك  أعضاء  جمهور  بني  األفكار  تطابُق  من  مشتَرك  قدٍر  وجود  وضوح  رابًعا- 
وأجهزتها التنفيذية.

ويترتب على توافر تلك الشروط مجتِمعًة أن يَظهر كائٌن اجتماعي حقيقي، ميكن اكتسابُه 
لُه لاللتزامات. للحقوق، وحتمُّ

وقد أخَذت به العديد من القوانني العربية، وعلى رأسها القانون املصري، ونظام الشركات 
السعودي يف تَْكييف العالقة بني املساهمني يف شركة املساهمة؛ ولهذا يتم استخداُم مصطلح 

النظام األساسي للشركة، وال يستخدم العقد األساسي للشركة. 
وبالرغم ِمن أن هذه النظرية حاولَت جتنَُّب عدٍد من اإلشكاالت يف النظريات السابقة، فإنه 
مما أُِخذ عليها أنها تَفتقر إلى الدقة يف حتديد املعيار الذي تَثبُت به الشخصية االعتبارية؛ 
أبِْنية  ولهذا جند  ملموس؛  معيار  إلى  تَستند  وال  اجتماعي،  نفسيٍّ  معيار  على  تَعتمد  ألنها 
قانونية ال تتمتع بالشخصية القانونية مثل نظام الزواج، كما يؤخذ على تطبيق فكرة النظام 

على الشركة اخللُط بني الشركة واملشروع)18(.
التأسيس  التفريق بني عقد  وذلك يف  ذاتها،  املساهمة  يَبُرز يف شركة  اإلشكال  إن هذا  بل 
اخلصائص  يف  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  اشتراك  مع  للشركة،  األساسي  والنظام 
السابقة، إال أنه ال يوجد معيار حاسم يَفصل يف الفرق بني عقد التأسيس والنظام األساسي 

للشركة؛ ولهذا يقول السنهوري يف مقاربة غير جازمة لتسويغ هذا التفريق: 
العقود يف خصائصها،  إن الشركة يف مرحلة تكوينها تشترك مع سائر  القول:  املمكن  »من 
تُضِفَي  أن  بعد  سيما  ال  ذاتي،  عقٍد  إلى  منها  نظام  إلى  أقرَب  تُصبح  التكوين  بعد  ولكنها 

الشخصيُة املعنوية على هذا النظام مقوماٍت تَفِصلُه عن الشركاء بذواتهم«)19(.
رابًعا- نظرية املصلحة اجلماعية)20(:

سعى وقد  القانون،  يف  باهتمام  َحِظيَت  التي  النظريات  من  النظريُة  هذه  وتَُعدُّ 
د مفهوم الشخصية القانونية من أيِّ معطيات  )L. Michoud( صاحُب هذه النظرية إلى أن يُجرِّ

17- ينظر: مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 11-10.
18- الوسيط يف شرح القانون املدني، السنهوري 5 : 220، املدخل إلى القانون، حسن كيرة: 630، مفهوم الشخصية املعنوية 

بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 13.
19- الوسيط يف شرح القانون املدني 5 : 220.

20- ينظر: التطورات العامة للقانون اخلاص منذ مجموعة نابليون، ليون ديجي: 164-165، 245-248، أصول القانون، 
عبد املنعم الصدة: 479، املدخل إلى القانون، حسن كيرة: 626، مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو 

زيد رضوان: 20-13.
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بيولوجية أو اجتماعية، وأن يَستند يف تقرير حقيقة الشخصية املعنوية إلى أساس قانونيٍّ 
محض، فاهتمَّ أساًسا ببيان دور الشخصية يف البناء القانوني، وأن املهمَّ يف بناء الشخص 
القانوني ليس هو اجلسَد أو الروح أو اإلرادة مبفهومها الفسيوجلي؛ وإمنا الصالحية للقيام 

بدوٍر يف احلياة القانونية، وقابليته لإللزام وااللتزام. 
وما دام األمر كذلك، فإن الركيزة القانونية يف احلق الشخصي هي املصَلحة املشروعة؛ وعليه 
فالشخص القانوني هو ذلك الكائن )فرًدا كان أو مجموعَة أفراد( صاحب املصلحة املشروعة، 
وهذه املصلحة هي التي يَنهض القانون حلمايتها عن طريق االعتراف لها بقدرة اإلرادة التي 
مُتثِّلها وتدافع عنها، وال يلزم يف فقه هذه النظرية أن تكون اإلرادةُ التي متثل تلك املصلحة، 
وعملّيًا،  اجتماعّيًا  إليه  تُنَسب  أن  يَكفي  بل  نفُسه،  القانوني  الشخُص  وتدافع عنها ميتلكها 

ويعتبرها التشريع كأنها صادرة عنه. 
ومتى اكتُسبت الشخصية القانونية لهذا الكائن املعنوي، فإنها تَعمل يف املسرح القانوني عن 
طريق عضٍو أو أكثَر تتجسد فيه حياة الشخص املعنويِّ بأْسرها، ويُعبِّر هذا العضُو عن إرادة 
فات القانونية والوقائع املادية  الشخص املعنوي، ويَحظى بَقبول املجتمع الذي فيه، وتُعد التصرُّ
التي باشرها العضو كما لو باشرها الشخص املعنويُّ بذاته، ما دام هذا العضُو قد عمل داخل 

حدود وظيفته.
وِبناًء عليه؛ تكون الشركاُت واجلمعيات واملؤسسات كاألفراد الطبيعيني، بشرط وجود املصلحة 
املشروعة، وأن يَكون لهذه اجلماعة تنظيٌم ميكنه استخالُص إرادة جماعية تستطيع التعبيَر 

عن تلك املصلحة والدفاع عنها. 
وبرغم ما َحِظيت به هذه النظرية من اهتمام يف الوسط القانوني وَحِظيت به من أنصار، فإنها 

لم تَْخُل من عدد من االنتقادات عليها، ميكن إيجاُزها فيما يلي:
أن هذه النظرية وإن كانت طَرَحت املصلحة اجلماعية ِمعياًرا إلثبات الشخصية االعتبارية، . 1

وهو مُيثل قيمًة نظرية ال جدال بشأنها، إال أنه يصعب اعتبارها معياًرا عَملّيًا دقيًقا؛ 
لكونها مفهوًما اجتماعّيًا يتغيَّر تبًعا لتطوُّر املجتمع)21(. 

أن هذه النظرية تؤكد على ضرورة أن تكون هناك إرادة، وأن هذه اإلرادة تُنسب للكيان . 2
املعنوي اجتماعّيًا وَعملّيًا، لكنها َجعلَت صدور اإلرادة على احلقيقة من عضو تتجسد 
فيها حياة الكائن املعنوي، وتكون معه ُكاّلً واحًدا، وهذا يَُؤول بهذه النظرية إما إلى نظرية 

التخيُّل )املجاز(، وإما إلى نظرية العضو)22(.
التعليق على نظريات شركة املساهمة:

م من نظريات حول طبيعة شركة املساهمة وشخصيتها االعتبارية يَُعدُّ أحَد  ال شك أن ما تقدَّ
أهمِّ املجاالت التي َحِظيت بجدل قانوني على مرِّ السنني، وقد اْعتَور هذا النقاَش تأثيراٌت 
فة  سياسية واجتماعية حادت به عن النهج العلمي واملوضوعي؛ للوصول إلى نتائَج ليست متوقِّ
على أحد هذين االجتاهني، وكي ال يتشعَّب احلديُث حول هذه النظرية؛ أَودُّ التعليَق على هذه 

النظريات يف النقاط التالية:

21- ينظر: مفهوم الشخصية املعنوية بني احلقيقة واخليال، أبو زيد رضوان: 16.
22- ينظر: التطورات العامة للقانون اخلاص منذ مجموعة نابليون، ليون ديجي: 165-164.
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ا ال ينبغي أن يُختلََف فيه أن الشخصية االعتبارية متثِّل حقيقًة واقعية اجتماعيَّة،  أواًل: أن ممَّ
يُسلِّم بها، ثم أصبَحت حقيقًة قانونية ال َمجال فيها لالفتراض، وإذا  القانون أن  كان على 
كان الشخص االعتباريُّ يَختلف عن الشخص الطبيعي، فإنَّ هذا ال يَعني القانون يف قليل أو 

كثير)23(. 
مصطلَح  القانونيني  بعُض  ح  يُرجِّ املعنويِّ  الشخص  هذا  حقيقة  حول  اخلالف  ولتجاُوِز 
معنى  من  االعتبار  مصطلَُح  يُشِعُره  ملا  االعتبارية«؛  »الشخصية  على  املعنوية«  »الشخصية 

االفتراض)24(.
بالشخص  املعنوي  الشخص  إلى تشبيِه  املعنوي  الشخص  إثبات حقيقة  ثمَّ حاجٌة يف  وليس 
ن النظرياُت التي اعتمَدت على إثبات حقيقة  الطبيعي )اإلنسان البيولوجي(، وهو ما لم تتمكَّ

الشخص املعنوي ِمن التخلُّص من أْسِره، بل يَكفي الَقبوُل االجتماعيُّ له.
عام،  بشكل  املعنوية  الشخصية  طبيعة  تفسير  على  قدرتها  يف  التخيُّل  نظرياُت  تتميَّز  لكن 
ن الفقيَه من تنْزيل األحكام املناسبة لهذه  وشركِة املساهمة على سبيل اخلصوص، مبا ميكِّ
الشخصية باعتبارها شخصيًة مستقلَّة تارة، أو بالتعامل مع حقيقة األشخاص املعنوية متى ما 
اقتضى األمُر ذلك، وهو ما مينح هذه النظريَة ُمرونًة يف األحكام، وقدرًة أكبر على التحليل، 
قات،  رات ال تُنايف احملقَّ وهو ما يَصُدق عليه قوُل الَقرايفِّ يف قاعدة التقديرات الشرعية: »املقدَّ

بل يجتمعان، ويثبُت مع كل واحد منهما لوازُمه وأحكامه«)25(.
)املجاز(، ونظرت  التخيل  اعتمَدت على نظرية  االقتصادية احلديثة  النظرية  أن  م  تقدَّ وقد 
إلى شركة املساهمة على أنها شبكٌة من العقود، وفيه إشارةٌ إلى اشتراك هذه العقود - على 
اختالفها - يف حتقيق غرض الشركة، واملوازنة بني أصحاب هذه احلقوق ومصاحلهم، وهذه 

النظريُة على متيُّزها يف التحليل.
يَعني  القانوني، وهذا ال  باملعنى  االعتبارية  الشخصية  يَعِرِف  لم  الفقه اإلسالميَّ  أن  ثانًيا: 
الفقهيُّ  يَجد االجتهاد  لم  ولهذا  ؛  يترتَّب عليه محظوٌر شرعيٌّ لم  إذا  َقبوِله  بالضرورة عدم 
املعاصر غضاضًة يف َقبول الشخصية االعتبارية لشركة املساهمة أو لغيرها من األشخاص 
املعنوية، آِخذين يف االعتبار عدًدا من النظائر الفقهية التي اعتَبَر فيها الفقهاء بعَض خصائص 

الشخصية االعتبارية يف عدٍد من املسائل؛ مثل الوقف، وبيت املال.
والتأريخ القانوني يف الفقه القانونيِّ الغربي يُثِبُت تأثير هذه التطبيقات اإلسالمية يف تشكيل 

مفهوم الشخصية القانونية يف الفقه القانونيِّ الغربي وتطوُّر تطبيقاتها)26(.
ثالًثا: أن الفقه اإلسالميَّ أثبََت للوقف وبيت املال وغيِرها من النظائر أحكاًما تدلُّ على نوِع 
املالية  التصرفات  إنشاء  التملُّك، وحقَّ  لها حقَّ  يُثِبُت  إذ  املعنوية؛  لهذه األشخاص  استقالل 
أنهم  إال  الشخصيات،  هذه  طبيعَة  تُناِسب  وضوابَط  قيوٍد  َوْفَق  من خالل ممثِّليها  املستقلة 
اعتبروا كذلك حقائَق هذه الشخصيات املعنوية، وعالقتها باألشخاص الطبيعيِّني الذين هم 

23- أصول القانون، د. الصدة: 480 بتصرف يسير.
24- املدخل إلى القانون: 630.

25- الفروق 1 : 71.
26- ينظر: االقتصاد واملجتمع: االقتصاد واألنساق املجتمعية والقوى )تركة( القانون: ماكس فيبر: 331، 352.
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محلُّ التكليف الشرعي، وترتيب األحكام املناسبة لذلك؛ ففي الوقف مثاًل جند الفقهاَء يُثِبتون 
َف بالبيع والشراء والتملُّك، إال أنهم يختلفون يف حقيقة  له شخصية مستقلة متنُحه التصرُّ
ملكية األصل املوقوف، وهل هو يف ِملِك الواقف، أو يف ملك املوَقف عليه، أو يف حكم ِملك 
اهلل؟ وهذا اخلالف له أثُره يف عدد من املسائل اخلالفية يف باب الوقف؛ منها: حكُم الوقف 

ِت، وزكاة الوقف. على النفس، وحكم الوقف املؤقَّ
ًة مالية مستقلَّة، متنحه حقَّ التصرف  وكذلك يف بيت املال، بالرغم من اعتبار الفقهاء له ذمَّ
الشخصية،  هذه  طبيعة  ِلَفهم  املسلمني  لعموم  ِملكيَّتَه  أثبَتوا  فإنهم  واملَنْح،  والشراء  والبيع 
وجتاَوزوا استقالل هذا الشخص املعنوي متى ظهر لهذا املعنى حاجًة للنظر يف حقيقته، وذلك 

يف مثل اعتبار هذه امِللكية ُشبهًة لَدْرِء احلدِّ يف السرقة ِمن بيت املال.
قاعدة  من  اعتباُرها  هو  املعنوية  األشخاص  مع  التعامل  األسلَم يف  املنهج  أن  يظهر  وبذلك 
ق  التقديرات الشرعية، فتُعاَمل على أنها شخص معنويٌّ مستقل حكًما يف التصرفات التي حُتقِّ
املقصوَد من هذا الشخص، وال مَينع ذلك من اعتبار حقيقتها يف تنْزيل بعض األحكام، وهو 
قات، بل  رات ال تُنايف احملقَّ ما يَصُدق عليه قوُل القرايف يف قاعدة التقديرات الشرعية: »املقدَّ

يَجتمعان، ويَثبُت مع كل واحد منهما لَوازُمه وأحكامه«)27(.
وال ريب أن التعاقد مع األشخاص املعنوية يترتب عليه من األحكام ما يختلف عن التعاقد 
مع األشخاص الطبيعيني، وهذا االختالف يُِقر به االجتهاد املعاصر، كما جاء يف توصيات 
مؤمتر شورى اخلامس، وهذا ما يَنبغي مراعاته يف تكييف التعاقد مع الشخص املعنوي لشركة 
املساهمة، وهو ما أدى إلى اخلالف حول تكييف الفقهي لشركة املساهمة، وهو ما آُمل أن 

يتضح من خالل املبحث الثاني يف التوصيف الفقهي لشركة املساهمة.
ثالًثا: التوصيف الفقهي لشركة املساهمة:

يَختلف الفقهاء املعاصرون يف تكييف شركات املساَهمة على أربعة أقوال:
القول األول: أن شركة املساهمة شركُة ِعناٍن:

إلى هذا التخريج ذهب عدٌد من الفقهاء املعاصرين، منهم الدكتور َوْهبة الزحيلي، وهو من 
حوا بهذا األمر بصورة واضحة، حيث قال ما نصه:  أوائل الفقهاء املعاِصرين الذين صرَّ

»هذه الشركة جائزة شرًعا؛ ألنها شركة ِعنان؛ لقيامها على أساس التراضي، وكون مجلس 
د الشركاء،  ًفا يف أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء املساِهمني، وال مانع ِمن تعدُّ اإلدارة متصرِّ
واقتصاُر مسؤولية الشريك على أسُهِمه املالية ُمشابٌه ملسؤولية ربِّ املال يف شركة املضاَربة، 
ودوام الشركة أو استمرارها سائٌغ بسبب اتفاق الشركاء عليه، واملسِلمون على شروطهم فيما 

هو حالل«)28(.
وقريٌب منه ما ذهب إليه الدكتور عبد العزيز اخلياط يف كتابه الشركات؛ حيث ذَهب إلى أنها 
الِعنان، وينطبق عليها  نوع جديد من أنواع الشركات، وينطبق عليها كثيٌر من أحكام شركة 

أحكام شركة املضاربة من حيث املسؤوليُة احملدودة)29(.

27- الفروق 1 : 71.
28- الفقه اإلسالمي وأدلته 4 : 881. 

29- الشركات، اخلياط 2 : 208. 
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وبهذا أَخذ املعياُر الشرعيُّ رقم )12( بشأن »الشركة )املشاركة( والشركات احلديثة«، الذي 
ًما إلى أسُهٍم متساوية قابلٍة  جاء فيه: »شركة املساهمة هي الشركة التي يكون رأُس مالها مقسَّ
للتداول، وال يكون كلُّ شريك فيها مسؤواًل إال مبقدار حصته يف رأس املال، وهي ِمن شركات 
األموال، ولها أحكام شركة الِعنان إال ما يتعلَّق بتحديد مسؤولية الشركاء، وامتناع الفسخ من 

أحد الشركاء«.
1350هـ،  عام  الصادر  السعودية  العربية  باململكة  التجارية  احملكمة  نظام  بذلك  أخذ  كما 
فقد جاء يف املادة )14(: »من فروع شركة العنان املساهمة، وهي الشركة املنعقدة على رأس 
م إلى أسُهم، واألسُهم إلى حصص متساويِة املَبالغ من غير تسمية أصحاب  مال معلوم يُقسَّ
واملديرون هم  ونَْصبُهم،  تعيينُهم وعزلهم  ُوكالء مختارون، ويجوز  إدارتَها  ويتولَّى  احلصص، 
املسؤولون عن األعمال املوكولة إلى ُعهدتهم، وليسوا مبديونني وال كافلني تعهُّداِت الشركة«.

مناقشة هذا التخريج:
يُشِكل على هذا التخريِج أن جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية على أن شركة 
العمل على أحد  اليد ألحدهما، وإذا ُشِرط أن يكون  العنان ال يصحُّ فيها اشتراُط ُخلوص 
الشريكني دون اآلخر، كان ماُل غير العامل يف يد العامل مضاربًة إن كان الربُح الناجت منه 

شركًة بينهما، وبضاعًة إن كان ربُحه له كلُّه)30(.
قال يف النهر الفائق: »اعلم أنهما إذا شَرطا العمل عليهما، وتساَويا مااًل، وتَفاَوتا ربًحا، جاز 
عند علمائنا الثالثِة -خالًفا لُزَفر- والربُح بينهما على ما شَرطا، وإْن َعِمل أحُدهما فقط. وإْن 
شَرطاه على أحدهما، فإْن شَرطا الربح بينهما مبقدار رأس ماِلهما جاز، ويكون ماُل الذي ال 
عمل له بضاعًة عند العامل، له ربُحه وعليه وضيعتُه. وإْن شَرطا الربح للعامل أكثَر من رأس 
ماله، جاز أيًضا على الشرط، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعًة؛ لكلِّ واحد منهما بربح 

ماله، والوضيعُة بينهما على قدر رأس مالهما أبًدا«)31(.
نة: »يف الشركة باملالنَْي يشترط أحُدهما أن يعمل وال يعمل اآلخر، قلت: هل يجوز  ويف املدوَّ
أن أُخِرج ألف درهم، ورجل آخُر ألَف درهم، فنشترك على أن الربح بيننا ِنْصفني والوضيعة 
علينا نصَفني، على أن يعمل أحُدنا دون صاحبه؟ قال مالٌك: ال جتوز هذه الشركُة بينهما، إال 
أْن يستويا يف رأس املال ويف العمل... قال: وأصل هذا أن الشركة ال جَتوز عند مالك إال أن 

يَجتمعا يف العمل، يتَكافأان فيه على قدر ُرؤوس أموالهما«)32(.
وقال يف الشرح الصغير: »)والعمل(: بينهما يف مال الشركة يجب أن يكون بينهما بقدِر املالنَي، 
ت الشركُة إن دَخال على  بح واخُلْسُر( يكون بينهما )بقدر املالنَي( ُمناَصفًة وغيرها. وصحَّ )والرِّ
ذلك أو سَكتا، ويقضي عليهما بذلك. )وفَسدت بشرط التفاوت( يف ذلك عند العقد. ويفسخ 
 ) إِن اطلَع على ذلك قبل العمل، فإن اطلَع عليه بعده فضَّ الربح على قدر املالني، )ورَجع كلٌّ

منهما على صاحبه )مبا( يثبت )له عند اآلَخِر من أجِر عمٍل أو ربح(«)33(.
ويجوز عند الشافعية أن تَنعقد الشركة على أن يعمل أحُدهما؛ ألنه متى ما وقَعت الشركة لم 
يَُجز أن يكون للعمل أثٌر يف الربح، لكن ذلك ال مَينع من عمل الشريك يف حصته، فإن اشترط 

30- الشركات، علي اخلفيف: 57.
31- النهر الفائق 3 : 300 -301، وينظر: األصل 4 : 52، رد احملتار 4 : 312.

32- املدونة 3: 609.
33- بلغة السالك 3: 468.
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، قال يف نهاية احملتاج: »)ويُشترط فيها لفظ(  على الشريك أال يتَصرَّف يف نصيبه، لم تَصحَّ
صريٌح من كلٍّ لآلَخِر )يدل على اإلذن( للمتصرِّف من كلٍّ منهما أو من أحدهما )يف التصرف(؛ 
ف املأذوُن يف  أي: التجارة بالبيع والشراء، أو كنايٌة تُشِعر بذلك... فلو أَِذَن أحُدهما فقط، تصرَّ

 .)34(» فه يف نصيبه، لم تَصحَّ الكل، واآلذُن يف نصيبه خاصًة، فإْن شَرط عدَم تصرُّ
وللحنابلة ثالثة أقوال يف تكييف الشركة التي يُشترط أن يكون العمل من أحد الشركاء باملال، 

وهي: 
ِته، فإْن  األول: أنها شركة ِعنان ومضاَربة، بشرط أن يكون للعامل من الربح أكثُر من ربح حصَّ
ًعا،  أخذ من الربح بقدر ماله، فليس بشركة؛ وإمنا هو إبْضاع، وهو دفُع املال ملن يتَِّجر فيه تبرُّ
ويكون الربُح كلُّه لربِّ املال)35(. قال يف شرح املنتهى: »وتكون الشركة إذا تعاقدوا على أن يَعمل 
بعُضهم كذلك عناًنا، من حيث إحضاُر كلٍّ منهم ملاله، ومضاربًة؛ ألن ما يأخذه العامُل زائًدا 

عن ربح ماله يف نظيِر عمل«)36(. 
وهذا القول هو املعتَمد يف املذهب عند املتأخرين، واعتَمده املرداويُّ يف التنقيح، وابُن النجار 
ح به يف التلخيص  يف املنتهى)37(. قال يف حواشي التنقيح: »قولنا: يكون ِعناًنا ومضاربًة: صرَّ

ر«)38(. واملغني، والزركشي والكايف، وشرح احملرَّ
اإلنصاف)40(،  يف  واملرداوي  الفروع)39(،  يف  ُمفِلح  ابن  حه  وصحَّ عنان،  شركة  أنها  الثاني: 

واعتَمده يف اإلقناع)41(.
ق يف املغني والكايف  والثالث: أنها مضاربة، كقول اجلمهور)42(، وهو الذي يظهر من عبارة املوفَّ
يوع  والشارح بأنها: »شركة ومضاربة«)43(، أو أن املراد بقوله: »شركة«: شركة امللك؛ بسبب الشُّ
يف امللك، يدلُّ عليه قوله: »فإن قيل: فكيف جتوز املضاربُة، ورأس املال ُمشاٌع؟ قلنا: إمنا مَتنع 
اإلشاعُة اجلواَز إذا كانت مع غير العامل؛ ألنها مَتنُعه من التصرف؛ بخالف ما إذا كانت مع 
العامل، فإنها ال مَتنُعه من التصرف، فال مَتنع ِمن صحة املضاربة. فإْن شَرط للعامل ثلَُث 
الربح فقط، فماُل صاحبه بضاعٌة يف يده، وليست مبضاَربة؛ ألن املضاربة إمنا حتُصل إذا 
كان الربح بينهما«)44(، وأيًضا فإنه أَورد هذه املسألة يف مسائل املضاربة يف كتابه »الكايف«، 

ونصَّ على أنها شركة ومضاربة)45(.

34- نهاية احملتاج 5 : 5-6، فتوحات الوهاب 3 : 395، حتفة احملتاج 5 : 284.
35- ينظر: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية، نزيه حماد: 15.

36- شرح منتهى اإلرادات 3 : 548، ومطالب أولي النُّهى 3 : 499-498.
37- ينظر: التنقيح املشبع: 266. 

38- الذي يف املغني أنها شركة ومضاربة، ولم يذُكر أنها عنان، ولو حمل قوله: )شركة( على أنها شركة ملك مع اإلذن 
بخلط املال؛ لكان أَولى.

39- الفروع 7 : 106.
40- اإلنصاف 14 : 10.

اف القناع 8 : 478. 41- ينظر: كشَّ
42- اإلنصاف 14 : 10.
43- اإلنصاف 14 : 10.

44- املغني 7: 135.
45- الكايف 3 : 356.
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ع بالعمل؛  وشركة امللك ثابتة هنا مع اإلذن للعامل باخللط، سواءٌ أَخذ على عَمِله ربًحا أو تَبرَّ
نفي  على  عمله  على  ربًحا  العامُل  فيها  يأُخذ  ال  التي  احلال  يف  قدامة  ابن  اقتَصر  ولهذا 
املضاربة، بخالف طريقة املتأخرين الذين نَفْوا كونها شركة، كما يف شرح املنتهى؛ حيث قال: 
»وال تصحُّ إْن أحَضر كلٌّ منهم مااًل على أن يعمل فيه بعُضهم، وله من الربح بقدره، أي: قْدِر 

ماله؛ ألنه إبضاٌع، ال شركة«)46(.
العنان  شركة  اجتماع  َقبيل  من  الصورة  هذه  جَعل  اخَلْرقي  ملختصر  شرحه  يف  والزركشيُّ 
واملضاربة على سبيل املشابهة، فقال: »وهذا يَجمع شركًة ومضاربة، فمن حيث إنَّ ِمن كلِّ 
واحٍد منهما املاَل، ُيشِبُه شركَة العنان، ومن حيث إنَّ أحدهما يعمل يف مال صاحبه بُجزء من 

الربح هو ُمضاَربة«)47(.
بل  األوُجه،  تَكون من بعض  املشابهة  للمسألة؛ ألن  الفقهيِّ  التخريج  باملشابهة غيُر  واحلكُم 
كالمه يدل على أن شركة العنان موضوعٌة على تقدمي العمل واملاِل من الطَرفني، وال تصح 
مع اشتراط عدم العمل من أحدهما، كما يف تعليله نفَي شركة العنان واملضاربة إذا لم يأخذ 
العامُل ربًحا على عمله؛ »إذ شركة العنان وضُعها الشركُة يف املال والعمل، وقد فات العمُل 
من أحدهما، واملضاربة وضعها جعُل جزٍء من الربح يف مقابل عمل العامل، وقد فات اجَلْعل، 

فيكون إبضاًعا«)48(.
ويَظهر يف الشركة التي يكون فيها تقدمُي املال من الشريكني، والعمُل من أحدهما = أنها شركُة 
مضاربة مع خلط املضاِرب مالَه مبال املضاَربة، واجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة 
َف يف املضاربة املطلقة، كأْن يقول له: اعمل برأيك، فإن له حينئٍذ  على أن العامل مَيِلك التصرُّ
خلَْط ماله مبال املضاربة؛ ألنه فوَّض إليه الرأي يف التصرف يف التجارة، وقد يَرى املصلحة 
يف هذا)49(، ومَينع املالكيُة اشتراط اخللط؛ كأن يقول: خذ ألًفا، وتفُسد بذلك، ويثبُت له أجرةُ 

مثله.
وأما الشافعية ـ وهم أضيُق املذاهب يف الشركة ـ فهم يَذهبون إلى جواز أن تكون املضاربة 
على حصِة ربِّ املال يف املال املُشاع؛ كأن تكون بينَه وبني غيره دراهُم، فيقول: قاَرْضتُك على 
نصيب، فإنها تَصح؛ ألنه ليس فيه إال اإلشاعة، وهي ال مَتنع صحَة التصرف، غيَر أن العامل 
َفه  ليس له عند اإلطالق أن يَخِلط مالَه مبال املضاربة، فإذا فَعل َضِمن، وال مينع ذلك تصرُّ

يف املال)50(.
القول الثاني: أن شركة املساهمة ُتَعدُّ ِقراًضا؛ أي: مضاربة.

العلماء، وعلى رأسهم الشيخ علي اخلفيف رحمه اهلل؛  إلى عدٍد من  التكييُف  ويُنَسب هذا 
َقبيل  من  تَُعدُّ  فهي  ولذلك  فيها؛  األموال  أرباب  لغيِر  عادًة  يكون  مالها  يف  »والعمل  لقوله: 

الِقراض يف هذه احلال«)51(.

46- شرح منتهى اإلرادات 4 : 548، وينظر: مطالب أولي النهى 3 : 499-498.
47- شرح الزركشي 4 : 130.
48- شرح الزركشي 4 : 131.

49- ينظر: تبيني احلقائق 5 : 58، مجمع األنهر 2 : 235، الشرح الكبير 2 : 523، الشرح الصغير 3 : 693، 393.
50- ينظر: احلاوي الكبير 9 : 119، حتفة احملتاج 6 : 97، أسنى املطالب 2 : 393.

51- الشركات، اخلفيف: 96.
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وميكن إرجاُع املقاربة بني شركة املساهمة واملضاربة إلى وجهني:
مون أموالَهم،  الوجه األول: الفصُل بني امِلْلكية واإلدارة يف شركة املساهمة، فاملساِهمون يقدِّ
وتتولَّى شركة املساهمة مبجلس إدارتها والعاملني فيها تثميَر هذا املال، وهذا يتفق مع أصول 

شركة املضاربة؛ التي يكون التصرُف فيها للمضاِرب فقط، دون ربِّ املال.
املقصوُد  كان  فإن  األموال،  أرباب  لغير  عادًة  العمل  أن  من  اخلفيف  علي  الشيخ  ذَكره  وما 
مجموَع العاملني يف الشركة، فهذا صحيح، وفيه مناقشة، وإن كان املقصوُد مجلس اإلدارة، 
فهذا يُخاِلف ما عليه واقُع الشركات يف الوقت احلاضر؛ فهي تتكوَّن من أعضاء مساهمني يف 

الشركة، ومن أعضاء مستقلِّني وفًقا لقواعِد َحْوَكمة الشركات)52(.
فإْن قَصد بالعمل الذي يكون من العاملني بالشركة، فال يستقيم اعتباُرهم مضاِربني؛ ألنهم يف 
دة؛ واإلجماع منعِقد على َفساد املضاربة إذا اشتُرط  الغالب يأُخذون مقابل عَمِلهم أجرًة محدَّ
دة، قال ابن املنذر: »أجَمَع كلُّ َمن نحفظ عنه من أهل العلم على  فيها للمضاِرب َمبالُغ محدَّ

إبطال الِقراض إذا شَرط أحُدهما أو ِكالهما لنفسه دراهَم معدودة«)53(. 
والشيخ اخلفيف رحمه اهلل - وهو العالم الفقيه - ال يَخفى عليه هذا؛ لهذا كان احتراُزه دقيًقا 

حني قال: إنها ِمن قبيل املضاربة.
أما إن كان املقصوُد أعضاء مجلس اإلدارة، فهذا يُْشِكل عليه أن أعضاء مجالس اإلدارة لهم 
مكافآٌت مقابل عَمِلهم، وهي جَتمع يف الغالب بني مكافأة حضور االجتماعات باإلضافة إلى 
نسبة من صايف األرباح، كما جاء يف الفقرة )1( من املادة )76( من نظام الشركات السعودي، 
الذي جاء فيه: »بنيَّ نظاُم الشركة األساس طريقَة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ويجوز أن 
تكون هذه املكافأةُ مبلًغا معيًنا، أو بَدَل حضوٍر عن اجللسات، أو َمزايا عينيَّة، أو ِنسبة معيَّنة 

من صايف األرباح، ويجوز اجلمُع بني اثنتني أو أكثر من هذه املزايا«. 
وهذا الوجه هو الذي اعتَمد عليه كثيٌر من الفقهاء املعاصرين يف تخريج عمل مجلس اإلدارة 

دًة بنسبة من صايف الربح. على أنه مضاربة، إذا كانت مكافأتهم محدَّ
لكن يُشِكل عليه أن النظام يَفرض سقًفا أعلى للمكافأة أّيًا كان طريُق تقديرها، وفًقا للفقرة 
)3( من املادة )76( من نظام الشركات: »يف جميع األحوال؛ ال يتَجاوز مجموُع ما يحصل عليه 
عضُو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا ماليٍة أو عينيَّة مبلَغ خمَسمائة ألف ريال سنوّيًا، َوْفق 

الضوابط التي تضعها اجلهُة املختصة«.
وميكن اجلواُب عن هذا اإلشكال بأن هذا السقف الذي فَرضه النظام ال يَقطع املشاركَة يف 
الربح يف املضاربة، فال مَينع من القول بصحته؛ ويعد ذلك إسقاًطا ملا زاد من الربح على املبلغ 
ده نظام الشركات، ويُغتَفر يف اإلسقاطات ما ال يُغتفر يف غيرها من اجلهالة؛ كشرط  الذي حدَّ

اإلبراء من العيوب.
وقد جاء يف املعيار الشرعي رقم )40( بشأن »توزيع الربح يف احلسابات االستثمارية على 
أساس املضاربة« يف البند 4/4: »إذا شَرط أحُد الطرفني مبلًغا مقطوًعا، فَسَدِت املضاربة. 
52- ينظر: املادة )16( من الئحة حوكمة الشركات، الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، بتاريخ 1438/5/16هـ، واملعدَّلة 

بتاريخ 1440/9/15هـ.
53- اإلجماع: 140، وينظر: األوسط 10 : 567.
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وال يشمل هذا املنُع إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت األرباح عن نسبة معيَّنة أو عن مؤشر 
، فإن أحد طَريَف املضاربة يختصُّ بالربح الزائد عن تلك النسبة أو ذلك املؤشر، فإن  معنيَّ

ع األرباح على ما اتَفقا عليه«. كانت األرباح بتلك النسبة أو املؤشر أو دونَها، فتُوزَّ
دة، أو يُجمع بينها وبني نسبٍة من األرباح،  ر فيها املكافأة مبكافأة محدَّ أما يف األحوال التي تقدَّ
فيكون لها شبُه املضاربة من حيث اختصاُص الشركة بالتصرُّف دون املساِهمني، لكن ال يصحُّ 

م من اإلجماع على عدم جواز اشتراط املضارب مبلًغا معلوًما. اعتبارها مضاربة؛ ملا تقدَّ
الوجه الثاني: املسؤولية احملدودة للمساهم: وهي تُشِبُه مسؤولية ربِّ املال يف شركة املضاربة؛ 
م من مال، وهذا الوجه لم يذُكْره الشيخ علي  حيث تقتصر مسؤوليُة ربِّ املال مبقدار ما قدَّ
اخلفيف رحمه اهلل، وإمنا ذكره الدكتور عبد العزيز اخلياط رحمه اهلل، حيث قال: »وحتديد 
ركاء مبقدار حصصهم متِفٌق مع قواعد شركة املضاربة؛ إذ إنَّ ربَّ املال فيها ال  مسؤولية الشُّ

م من رأس املال«)54(. يُسأل إال مبا قدَّ
ل؛ إذ إنَّ حتديد مسؤولية ربِّ املال يف شركة املضاربة  وما ذَكره الدكتور اخلياط محلُّ تأمُّ
مه من مال مقيٌَّد بأال يأذن للمضارب باالستدانة أو الشراء باألَجِل بأكثَر من  مبقدار ما قدَّ
ين يَلزم  مال الشركة، فإذا اقترض املضارب أو اشترى باألَجل بأكثَر من مال املضاربة، فإن الدَّ
املضارَب دون ربِّ املال باتفاق املذاهب األربعة، كما قال يف املغني: »وإن اشترى يف الذمة، لزم 

العامَل دون رب املال؛ إال أن يُجيزه، فيكون له«)55(. 
والبيع  االستدانة  حقُّ  لهم  اإلدارة  ومجلس  التنفيذيني  من  الشركة  مُمثِّلي  أن  املعلوم  ومن 
بأكثَر من رأس املال، فال يكون ثبوُت املسؤولية احملدودة للمساهمني من هذا الوجه؛ وإمنا 
مه قواننُي الشركات بأن مسؤولية شركة املساهمة غيُر محدودة  الُعريفِّ الذي تُنظِّ بالشرط 
أمام دائنيها، بخالف مسؤولية املساهمني يف هذه الشركة؛ فهي ال تتجاوز مقداَر أسُهِمهم)56(، 
يترتَّب  ملا  أيًضا -  القانون  الشريعة ويف  العامة يف  للقواعد  كان مخالًفا  وإن  الشرط  وهذا 
مصالَح يف حتقيق  من  الشركات  هذه  على  يترتب  ملا  مغتَفًرا؛  يَُعدُّ  فإنه   - الَغَرر  من  عليه 
التنمية والقيام باملشروعات الكبرى، األمر الذي يجعل القوَل باجلواز يَقتصر على الَقبول يف 

الشركات التِّجارية، وال يُقبَل يف التعامالت يف غير هذه الشركات)57(.
وقد جاء يف قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم )7/1/65(: »ال مانع شرًعا من إنشاء شركة 
مساهمة ذات مسؤولية محدودٍة برأس مالها؛ ألن ذلك معلوٌم للمتعاِملني مع الشركة، وبحصول 
ن يتعامل مع الشركة«)58(، ويف املعيار الشرعي رقم )12( بشأن »الشركة  العلم يَنتفي الَغَرُر عمَّ
)املشاركة( والشركات احلديثة« يف البند 9/2/1/4: »يجوز حتديُد مسؤولية الشركة برأس مالها 

إذا مت إشهاُر ذلك؛ بحيث يكون معلوًما للمتعاملني مع الشركة، فيَنتفي التغرير بهم«.

54- الشركات، اخلياط 2 : 239.
55- املغني 7 : 151، وينظر: املسؤولية احملدودة يف الشركات، للدكتور مساعد احلقيل: 349-347.

56- وبالرجوع إلى النشأة التاريخية، جند أن القانون بعد َقبوله لهذا املبدأ فَرَض على شركات املساهمة إثباتَ هذا الشرط 
يف جميع تعاقداتها مع املتعاملني مع الشركة، ثم استقر األمر ليكون ُعرًفا جتارّيًا لهذا النوع من الشركات كشرط يف 

العقود.
57- ينظر: اخلدمات االستثمارية، يوسف الشبيلي 1 : 227، مسؤولية الشريك يف الشركة، د. خالد املاجد: 253، الشركة 

ذات املسؤولية احملدودة، عبد اهلل احلمادي: 379، املسؤولية احملدودة يف الشركات، مساعد احلقيل: 349-347.
58- مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السابع 1 : 714.
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القول الثالث: أن شركة املساهمة لها حكُم شركة الِعنان واملضاربة، فإذا كان مجلس اإلدارة 
وكياًل  اإلدارة  مجلس  ويكون  عنان،  شركة  أنها  على  فتُكيَّف  دة،  محدَّ مكافأة  مقابل  يعمل 
ويكون  أنها شركة مضاربة،  فتُكيَّف على  الربح،  من  مقابل حصة  كان  وإن  املساهمني،  عن 

املساهمون ربَّ املال.
وذهب إلى هذا عدٌد من الفقهاء املعاصرين، منهم د. صالح املرزوقي. 

وهذا القول قَصَد إلى تاليف ما وَرد على تكييف شركة املساهمة أنها مضاربة، لكنه يَِرُد عليه 
م من اإلشكال يف تكييف شركة املساهمة أنها شركة عنان، وأنه ال يصح اعتباُر مكافأة  ما تقدَّ

أعضاء مجلس اإلدارة أصاًل يف تكييف العالقة بني الشخص املعنويِّ واملساهمني.
مه من أقوال تَختِزل الشخصية االعتباريَة لشركة املساهمة يف مجلس  وهذا القول وما تقدَّ
اإلدارة، وعليه فإنها جتعل من ُمكافآت مجلس املديرين األصَل يف تخريج شركة املساهمة، 
م مُتثِّل شبكة العقود التي  وهذا - فيما يَظهر - ال يستقيم؛ ألن الشخصية االعتبارية كما تقدَّ
تشمل مجلَس اإلدارة والعاملني بها، ومن تتعاقد معهم من غيرهم على أعمالها؛ وال يصحُّ 

اعتباُر اجلزء أصاًل يف احلكم على الكل.
ة من الشركات احلديثة، وال يَلزم إرجاعها إلى الشركات  القول الرابع: أنها صورة مستَجدَّ
، وأنه »ينبغي االعتداُد مبشروعية هذه الشركات وغيرها بذات  املعروفة يف الفقه اإلسالميِّ

األدلة والنصوص التي ثبتَْت بها مشروعيُة الشركات الواردة يف كتب الفقه«)59(.
ويَرى أصحاُب هذا القولـ  كالدكتور قطب سانوـ  أن هذه التكييفاِت للشركات احلديثة »انْبنَت 
على نظرٍة جزئية يف هذه الشركات من خالل االعتداد بجانٍب من جوانبها املتعددة التي تُشِبُه 
فيها الِعناَن أو املضاربَة أو املفاوضة، ثم اتخاذ ذلك اجلانِب أساًسا للحكم عليها؛ إْن ِعناًنا، 
م، فيُقال:  أو مضاربًة، أو مفاَوضة«)60(؛ ولهذا احِتيَج إلى االستثناء يف هذه التكييفات كما تقدَّ

شركة املساهمة شركة عنان، إال يف املسؤولية احملدودة، فإنها تُشِبُه شركة مضاربة.
ة نصوٌص شرعية خاصة وَرَدت إزاء هذه الشركات، فالنصوص الواردة إزاَء  وملا لم يكن »ثَمَّ
كلِّ واحدة منها ال تَْعدو أن تكون نصوًصا عامة تنطبق على تلك الشركات، كما تنطبق على 
بعينها،  شركات  واجلائزِة يف  املشروعة  الشركات  حْصَر  احلنيف جتاَوَز  فـ»الشرُع  غيرها«، 
واكتفى - بداًل من ذلك - بإرساء القواعد والنصوص العامة التي ينبغي االحتكاُم إليها عند 

الهمِّ ببيان ُحكم الشرع يف الشركات والعقود املستجدة«)61(. 
ُه وإن كان قد يبدو أنه أبَعُد عن التكلُّف، لكن اعتبار شركة املساهمة من شركات  وهذا التوجُّ
األموال يف الفقه اإلسالمي يَحتاج إلى التحقق من موافقتها ألصول الشركة وقواعدها التي 

رها الفقهاء لشركات األموال يف الفقه. قرَّ
، يَحصر أنواَع ما تنعقد  نات الِعلمية نَظروا إلى الشركات َوفق ترتيب علميٍّ والفقهاء يف املدوَّ
لوا لقواعَد مهمٍة ميكن التأسيس بها ألي  مم، ثم أصَّ عليه الشركة من األموال واألعمال والذِّ
نوع من أنواع الشركات، من حيث إطالُق التصرُّف للشركاء يف مال الشركة، وما يصح أن 

59- الشركات احلديثة: قطب مصطفى سانو، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع عشر 2 : 326 - 333. 
60- ينظر: الشركات احلديثة: قطب مصطفى سانو، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )333-326/2/14(.

بيان 13: 99. 61- املرجع السابق، أحكام االكتتاب، حسان السيف: 45، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، دبيَّان الدُّ
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ل اخلسارة، والفقُه يقتضي الصدوَر عن  يتِفقوا عليه من الشروط، وأُُسس توزيع األرباح وحتمُّ
هذه األصوِل، واإلفادةَ منها.

ومن املهم التحقُق من موافقة شركة املساهمة لهذه القواعد؛ حتى يصحَّ ما ترتَب عليها من 
نتائج، ال تقتصر على ِملكية املساهمني لصايف املوجودات، بل وعلى عدٍد من األحكام األخرى.
شروط  يف  املتقدمون  الفقهاء  ذَكره  وما  وأحكاِمها  املساهمة  شركة  خصائص  يف  ل  وبالتأمُّ
الشركات؛ يَظهر أن شركة املساهمة ال يصحُّ تخريُجها على شركة العنان وال شركة املضاربة، 

وال تتوافق مع أصول شركة العقد يف الفقه اإلسالمي، وبياُن ذلك فيما يلي:  
ة  ذمَّ ولها  املساهمني،  عن  مستِقلة  شخصيٌة  املساهمة  لشركة  املعنوية  أن الشخصية   : أوالً
لها لإللزام وااللتزام باألصالة عن نفسها، وأن هذه الشخصيَة تُعنَى أصالًة  مالية مستقلَّة تؤهِّ
بتحقيق الغرض الذي أُنِشئت من أجله، وأنها - يف سبيل ذلك - تتعاقد بشبكة من العقود مع 
املساهمني والعاملني، واملورِّدين واملشترين؛ لتحقيق أهدفها، وأنها مُتوِّل نفسها بالتعاقد مع 
خراِتهم مع هذه الشخصية االعتبارية، ويَثبُت لهم  املساهمني الذين يَستثمرون أموالَهم ومدَّ
، والتي يُعبَّر عنها بأنها حقوُق ِملكيَّة، دون أن تترتب عليهم  حقوٌق على هذا الشخص املعنويِّ

الِْتزاماٌت مبا يتجاوز رأَس مالهم الذي شاركوا فيه. 
وإمنا  أجنبي عن صاحبه،  منهم  واحد  كل  بل  عقد،  املساهمني شركُة  بني  ليس  أنه  ثانيًا: 
يشتركون يف التعاقد مع الشخصية االعتبارية، مع اإلذن بَخلْط أموالهم مع أموال غيرهم، 
فهم ِمن هذه الناحية أقرُب إلى الصناديق االستثمارية املعاصرة، والتي تكون فيها العالقُة بني 
ُمالك الوحدات االستثمارية وبني مدير الصندوق، ويَنشأ بينهم شركُة ِملٍك؛ بسبب إذِن كل 
واحد منهم بخلط أمواله مع أموال غيره من املستثمرين، والتي يترتب عليها شيوٌع يف امللك.

ثالثًا: تُكيَّف العالقة بني املساهمني والشخصية االعتبارية لشركة املساهمة بأنها من أنواع 
املساهمني مبا  أموال  تثمير  بقصد  والوصيِّ  الوليِّ  فات  بتصرُّ أَْشبَُه  فات،  التصرُّ النيابة يف 
وكالة  فهي  للسهم،  الرأسمالية  األرباح  ويف  النقدية  التوزيعات  يف  تتمثل  عوائَد  لهم  ق  يُحقِّ
العاملني  خاصة من حيث عدُم القدرة على التصرف يف األصل، ويتحمل املساهمون أجرةَ 

وأعضاء مجلس اإلدارة، والذين هم عاملون للشركة.
فاِت الوصيِّ والوليِّ والناظِر تُنَسب إليه من حيث احِللُّ واحُلرمة، وليس  ومن املعلوم أن تصرُّ
ج جواُز االستثمار يف الشركات املختلطة إذا كان  إلى من يتولَّى التصرَف عنه، وِبناًء عليه يُخرَّ
نشاطها مباًحا من حيث األصُل، ويَغِلب على تعامالتها احِللُّ واإلباحة؛ لعدم مشاركة املساهم 

م، وإن كان ذلك ال يُبيح للمساهمني العوائَد احملرمة على هذه االستثمارات. يف فعل احملرَّ
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املبحث الثاني: التكييف الفقهي للسهم
أواًل- تعريف السهم وخصائصه:

مها الشريُك يف شركات املساهمة،  ف السهم يف القانون التجاري بأنه: »احلصة التي يُقدِّ يُعرَّ
ويكون  للمساهم،  يُعطى  السهُم يف صكٍّ  ويتمثل  الشركة،  مال  رأس  من  معيًَّنا  ومُيثل جزًءا 

وسيلتَه يف إثبات حقوقه يف الشركة«. 
وتتميَّز األسهم التي تُصِدرها شركاُت املساهمة بعدد من املَيْزات؛ من أهمها: أنها متساوية 
َمة  القيمة، وأنها قاِبلة للتداول، وأنها غيُر قابلة للتجزئة يف مواجهة الشركة، باإلضافة للسِّ
األساسية يف شركات األموال، وهي املسؤولية احملدودة للمساهم، فال تتجاَوز مسؤوليتُه قيمَة 

ما مَيِلكه من أسهم الشركة. 
مه الشريُك نقًدا، وقد ميثِّل  والسهم قد مُيثِّل حصة نقدية يف رأس مال الشركة إذا كان ما قدَّ
م الشريُك عيًنا منقواًل أو عقاًرا، والسهم سواءٌ كان نقدّيًا أو عينّيًا يُعتبر  حصة عينيَّة إذا قدَّ
الشريُك  مها  قدَّ التي  كانت احلصُة  ولو  العقارات،  تَعمل يف  الشركُة  كانت  ولو  منقواًل،  مااًل 

عقاًرا.
وشركات األموالـ  كما هو معلومـ  ال تَقوم على شخصية املساهمني، كما هو الشأن يف شركات 
شخصية اعتبارية ذاِت مسؤولية محدودة، مستقلة عن شخصية  األشخاص، بل تقوم على 
د الشركاء ال يَُعدُّ مرتَكًزا يف تكوينها؛ إذ إنها قد تكون  ِتهم املالية، بل إن تعدُّ املساهمني وذمَّ

ه النظام اجلديد للشركات)62(.  مملوكًة لشخص واحد، كما أَقرَّ
وقد الحَظْت كثيٌر من القوانني هذا االستقالَل للشخصية االعتبارية عن املساهمني، فَفرَضت 
األفراد؛  على  الدخل  ضريبة  عن  منفِصل  بشكل  الشركات  على  األرباح  أو  الدخل  ضريبة 
يَدفع  واملستثمر  تُوزِّعها،  لم  أم  عتْها  وزَّ أرباحها، سواءٌ  تَدفع ضريبًة على مجموع  فالشركة 
ازدواًجا ضريبّيًا؛ ألن  يُعتبَر ذلك  أن  أرباح موزَّعة، دون  أيًضا عما حَصل عليه من  ضريبة 
املستثمرين  عن  مستقلتان  مالية،  وذمة  قانونية  االستثماري شخصيٌة  الصندوق  أو  الشركة 

أفراًدا أو مجتِمعني)63(.
ثانًيا- التكييف الفقهي للسهم:

للفقهاء املعاصرين أقواٌل يف التكييف الفقهي لألسهم، وهي يف اجلملة تَرجع إلى اجتاَهني 
رئيسني: 

االجتاه األول: أن السهم وثيقٌة متثِّل ِملكيَة حصة نسبية شائعة يف جميع موجودات الشركة 
التي أصدَرته، من ُعروٍض ومنافَع وديون. 

62- ينظر: الوجيز يف القانون التجاري، مصطفى كمال: 192 و 300 وما بعدها، القانون التجاري، الشركات التجارية، علي 
حسن يونس: 113، 161، 175، الوسيط يف شرح القانون املدني 5 : 222 - 223، القانون التجاري السعودي، د. محمد 

حسن اجلبر: 289 وما بعدها، الشركات التجارية، د. خالد الرويس: 318.
الهيئة  االستثمارية،  والصناديق  األسهم  زكاة  ندوة  وأعمال  أبحاث  الشبيلي، ضمن:  والسندات،  األسهم  زكاة  ينظر:   -63

اإلسالمية لالقتصاد والتمويل.
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االجتهاد  مؤسسات  قراراُت  صَدَرت  وبه  املعاصرين،  الفقهاء  أكثُر  القول  بهذا  أخذ  وقد 
اجلماعي، ومن ذلك:

ة يف قراره رقم 63 )7/1(، الذي جاء فيه ما  1/ قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بُجدَّ
ه: »إن احمللَّ املتعاقد عليه يف بيع السهم هو احلصة الشائعة يف أصول الشركة. وشهادةُ  نصُّ

السهم عبارة عن احلقِّ يف تلك احلصة«.
2/ قرار املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، يف قراره الرابع يف الدورة اخلامسة 
عشرة عام 1415هـ، الذي جاء فيه: »السهم ميثِّل حصًة شائعة يف رأس مال الشركة، واملساهم 

ميلك حصًة شائعة يف موجودات الشركة«.
واملراجعة  احملاسبة  لهيئة  الشرعي  املجلس  عن  الصادر   )21( رقم  الشرعي  املعيار   /3
ف السهَم يف البند )8/2( بأنه: »وثيقٌة تُثِبت شرًعا  للمؤسسات املالية اإلسالمية، حيث عرَّ

ملكيَة املساهم حلصٍة شائعة يف موجودات الشركة«.
ثم جاء يف البند )1/3(: »مُيثِّل السهُم حصة شائعة يف رأس مال الشركة املساهمة، كما ميثِّل 
إلى أعياٍن  املال  يترتَّب عليها من حقوق عند حتوُّل رأس  حصًة شائعة يف موجوداتها، وما 

ومنافَع وديوٍن ونحِوها، ومحلُّ العقد عند تداُول األسهم هو هذه احلصُة الشائعة«. 
وَيستند هذا القول إلى ما يلي:

أواًل: أن شركة املساهمة ال تَخُرج عن الشركات املعروفة يف الفقه اإلسالمي، واملساهم يف 
شخصية  لها  الشركة  وكوُن  الشركة،  موجودات  من  حصته  مَيِلك  شريٌك  املساهمة  شركة 
اعتبارية ال يُبِطل حقَّ املساهم يف متلُّك موجوداتها)64(، وأن َقبول الفقهاء املعاصرين لشركة 
رها قانوُن هذه الشركات، وينبغي أن يُستبَعد  املساهمة ال يَعني َقبول جميع األحكام التي يُقرِّ
منها ما يُخاِلف القواعَد الشرعية، ونفُي ملكية املساهمني لهذه املوجودات مما ال يُقبَل يف 
هذه احلال، كما لم يَقبل االجتهاُد املعاصر بسائر أحكام القانون لعقد اإليجار التمويلي وال 

بتكييفه القانوني)65(.
ثانًيا: أن الفقهاء املعاصرين مبن فيهم املخالفون يف التكييف الفقهي للسهم = يَتفقون على 
م، مما يدل على ارتباط األسهم  عدم جواز االستثمار يف أسُهِم الشركات ذات النشاط احملرَّ

بهذه املوجودات، وأنها مملوكة لهم.
ثالًثا: أن القيود التي تتعلق بتصرف املساهم يف هذه املوجودات ال تُؤثر على ملكيته لهذه 
ه الفقه  املوجودات؛ إذ السبُب يف هذه القيود هو شيوع امللكية بني املساهمني، وهو أمٌر يُقرُّ
اإلسالمي، كما يف منِع الوَرثة من التصرف يف التركة قبل ِقسمتها؛ وذلك ال يَنفي ملكيتهم 

لتركة املورث، مع أن عدًدا من القوانني املعاصرة تَنفي هذه امِللكية قبل ِقسمة هذه التركة. 
ر يف الفقه اإلسالمي أنه ال يَلزم من نفِي التصرف نفُي امللكية، كما يف منع الراهن  ومن املتقرِّ
عليه  واحملجور  الصغير  يُقال يف تصرف  ذلك  ومثل  املرتِهن،  الرهن حلقِّ  التصرف يف  من 

ِلَسَفٍه؛ فإن ذلك ال يَنفي ِملكيتهم له. 

64- ينظر: الشركات يف الفقه اإلسالمي، علي اخلفيف: 127، الشركات يف الشريعة اإلسالمية، د. عبد العزيز اخلياط 
2 : 159، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، الدبيان 13 : 118.

65- ينظر: أعمال الندوة احلادية عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة: 26، امللتقيات الفقهية: 69-68. 
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ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن ملكية الواقف ال تَزال على األصل املوقوف، وإن كان ممنوًعا 
من التصرف يف الوقف مبا يخالف شرطه، وهو املشهور من مذهب املالكية، ويُوافقهم يف ذلك 

بعُض احلنفية، مثل: ابن الهمام وابن عابدين عليهم رحمة اهلل.
مناقشة هذا االجتاه: 

اعتُِرض على هذا االجتاه بأنه لم يَعتِبر اخلصائَص الرئيسة لشركة املساهمة يف التكييف 
الفقهي للسهم وشركة املساهمة، والتي جَتعل شركَة املساهمة ال مَتُتُّ للشركة الفقهية إال يف 
اسم الشركة، والذي هو ترجمٌة خاطئة، وال يَْعدو كونَه ُمشاَكلًة لفظية ال مَتُت حلقيقة الشركة 

بِصلة.
املساهمة،  املعاصرة حول شركات  الفتاوى  »اعتمَدْت جميُع  القري:  الدكتور  يقول  ويف ذلك 
موجودات  ُمشاعة يف  السهم حصٌة  أن  مفاُده  تعريًفا  املوضوع  الفقهية يف  األبحاث  وكذلك 
الشركة. وهذا تعريٌف صحيح للسهم يف شركة الِعنان، لكنه ليس كذلك يف شركة املساهمة 
احلديثة، وَمَردُّ هذا االختالف أن صفَة املسؤولية احملدودة فيها تُؤدي إلى توليد شخصية 
اعتبارية مستقلة عن حَملِة األسهم، وإلى عزل امللكية عن اإلرادة... وهذه النقطة يف شركات 
املسألة  أهمُّ عنصر يف  نَظرنا  املعاصرة، وهي يف  الفقهية  الدراسات  كلُّ  أغفلَتْها  املساهمة 

يترتَّب عليه آثاٌر باِلغة األهمية«)66(.
وقد استدلَّ على عدم توافق الشركة الفقهية مع شركة املساهمة بعدد من األحكام واخلصائص 

املتعلقة بشركة املساهمة، ومنها ما يلي:
أن تعدد الشركاء لم يَُعد من ُمقتَضيات شركة املساهمة؛ إذ يجوز أن تَُؤول ِملكية شركة . 1

س شركة مملوكة بالكامل لشخص واحد،  املساهمة إلى ُمساهم واحد، كما يجوز أن تؤسَّ
وهي الشركة ذات الشخص الواحد، وهو أمٌر يخالف أساس الشركة الفقهية؛ ما يدل على 

أن املقصوَد بالشركة هو الِكيان القائم املتمثِّل يف الشخصية االعتبارية.
أن شركة املساهمة قائمة على االعتبار املالي، وال تقوم على االعتبار الشخصيِّ للمساهم، . 2

بعًضا،  بعُضهم  املساهمون  يَعرف  ال  ولهذا  مساهم؛  كل  يقدمه  ما  إلى  فيها  النظر  بل 
وليس لَديهم أيُّ التزام جتاهَ بعض، بخالف الشركات الفقهية، فإنها تَقوم على االعتبار 

الشخصي، وال يصحُّ عقُدها دون معرفة للشركاء بعِضهم ببعض.
أن شركة املساهمة قائمٌة على الفصل بني اإلدارة وامللكية، ومجلس اإلدارة الذي يتولى . 3

التصرَف يف الشركة إمنا هو مُمثِّل للشركة بشخصيتها االعتبارية، ومقتضى عمله حتقيُق 
أغراض الشركة، ولو كان ذلك معاِرًضا لرغبة املساهمني احلالني، فيتخذ القرار -مثاًل- 
بشأن توزيع األرباح مبا تقتضيه مصلحة الشركة، وليس ِبناًء على رغبة املساهمني؛ ولهذا 

ال يُعدُّ مجلس اإلدارة وكياًل عن املساهمني.
مه من ماٍل يف رأس شركة املساهمة بعد ِوالدة الشخصية . 4 انتهاء عالقة املساهم مبا قدَّ

مه من رأس مال الشركة،  االعتبارية لشركة املساهمة، وال يَبقى له أيُّ حق يف عنِي ما قدَّ
ويَثبت ذلك كلُّه لشركة املساهمة بشخصيتها االعتبارية مما يدل على انتقال ملكية هذه 
األموال لها، وال يثبت له أيٌّ من احلقوق املتعلقة بهذه األموال مثل حقِّ الشفعة، وميلك يف 

66- الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية احملدودة، دراسة فقهية اقتصادية: 19.
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املقابل سهَمه الذي مُتثِّله حقوُقه يف التوزيعات النقدية ويف تصفية املوجودات، وهو أمٌر ال 
يتوافق مع الشركات الفقهية التي يتملَّك الشريُك فيها حصة مشاعة من موجوداتها، وال 

يف النظائر الفقهية التي يتقيَّد فيها التصرُف بسبب شيوع امللكية.
أن الشخصية االعتبارية هي املسؤولية عن التزاماتها أمام اآلخرين، ومسؤوليتها يف ذلك . 5

غير محدودة، يف حني أن مسؤولية املساهم محدودة مبا قدمه من رأس مال؛ وذلك لكونه 
مستثِمًرا يف هذه الشركة، وهو أمٌر ال يُعَرف يف الشركة الفقهية.

يؤدي . 6 وال  األم،  الشركة  عن  مستقلة  تعد شركًة  املساهمة  للشركة  التابعة  الشركات  أن 
متني،  اشتراكهما يف امللكية ويف مجلس إدارة واحٍد إلى اندماج الشخصيتني أو احتاد الذِّ
بل لكل شركة شخصية مستقلة عن أخرى يف نظر القانون يف القضاء، وكل من الشركتني 
ذمة مالية مستقلة أمام دائنيها، وليس أليٍّ من داِئني إحدى الشركتني مطالبُة الشركة 

األخرى.
أن مالك أسُهِم الشركة يجوز أن يكون دائًنا للشركة، ويكون أُْسوة بُغَرمائها، كما يجوز أن . 7

ين موثًقا بَرْهن. يكون له أولَوية على غيره من الدائنني إذا كان الدَّ
أن األسهم تَصدر يف األسواق العاملية بدون قيمٍة اسمية لألسهم، فيكون نصيب املساهم . 8

د من ِقبَل املساهم، مما يدل على أنه ُمعاَوضة عن هذا احلق  يف رأس مال الشركة يُحدَّ
يف شركة املساهمة.

أن شركة املساهمة ليست عقًدا، وال تَنشأ مبوجب للعقد، وإمنا تظهر للوجود بقرار من . 9
اجلهة املختصة بعد استكمال الشركة للمتطلبات النظامية.

االجتاه الثاني: أن السهم ورقة مالية ال مُتثِّل موجوداِت الشركة، ومالك السهم ال مَيِلك تلك 
املوجوداِت، وال حقَّ له فيها، وإمنا هي مملوكٌة للشركة بشخصيتها االعتبارية.

الفقهية  الناحية  من  القول  هذا  بتأصيل  اعتنى  َمن  أول  ِمن  القري  محمد  الدكتور  ويَُعدُّ 
والقانونية، وذلك يف بحثه »الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية احملدودة«)67(.

الفقه  يف  املعروفة  الشركات  عن  تختلف  املساهمة  شركة  أن  االجتاه  هذا  أصحاب  ويتفق 
اإلسالمي، مثل شركة الِعنان، وال ميكن تطبيُق ذلك على شركة املساهمة.

ح د. القري أن تَواُفَقه مع النظرة القانونية ال يَعني حتكيم القانون على األدلة الشرعية،  ويوضِّ
ٍة علينا، ونحن يف الرجوع إليها ال نقول بها وال نتبنَّاها  فيقول: »ليست القواننُي الوضعية بُحجَّ
بدياًل عن شريعتنا السمحة، لكن صيغة شركة املساهمة ذات املسؤولية احملدودة نازلٌة وأمٌر 

ل فيه إلى حكم الشريعة«)68(. مستحَدث يَحتاج إلى نظر؛ للتوصُّ

67- وقد نشره يف مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، املجلد اخلامس، العدد 2، عام 1419هـ، وقد عرض تكييفه لهذه 
املسألة يف مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي عام 1418هـ، ينظر: مجلة املجمع العدد الثالث عشر 2 : 397، وقدم بذلك 
ورقة إلى مؤمتر شورى الفقهي اخلامس يف عام 1435هـ بعنوان: »أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية واالعتبارية«، 

كما قدم ورقة عِملية ملؤمتر شورى الفقهي السادس عام 1435، بعنوان: »التكييف الفقهي ألسهم الشركات املساهمة«.
68- الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية احملدودة، دراسة فقهية اقتصادية: 19.
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مع  تتفق  كتاباٌت  وظهَرت  املعاصرين،  الفقهاء  من  العديد  باهتمام  االجتاه  هذا  َحِظي  وقد 
هذا التكييف الفقهيِّ لبعض الفقهاء املعاصرين، مثل: الدكتور نزيه حماد)69(، والشيخ محمد 

املختار السالمي)70(، والشيخ نظام يعقوبي)71(، والشيخ يوسف الشبيلي.
ويتفق أصحاب هذا االجتاه يف النفي، ويختلفون يف اإلثبات؛ فهم يتفقون على أن السهم ال 
تَثبُت لهذه األسهم،  التي  أنهم اختلفوا يف احلقيقة  ميثل حصًة يف موجودات الشركة، غير 

وذلك على أربعة أقوال:
وأن شركة  القول األول: أن السهم ميثل حصة من الشخصية االعتبارية لشركة املساهمة، 
أسهمها  بطرح  املساهمة  شركة  وأن  املوجودات،  هذه  مَتلُّك  تستقل يف  التي  هي  املساهمة 
لالكتتاب تَبيع نفسها للمساهمني يف صورة أسهم، وأن املساهمني باكِتتابهم يف هذه األسهم 
ميتلكون حصة يف شركة املساهمة، دون أن يترتَّب عليه نقُل ِملكية املساهمني لهذه املوجودات.
ره الدكتور القري أواًل يف بحثه املنشور يف مجلة االقتصاد اإلسالمي، وقد استنَد  وهذا ما قرَّ
قال من  َمن  بالتجارة، على قول  له  املأذون  للعبد  السيد  ِملكية  فيه على أصٍل فقهي، وهو 
الفقهاء: إنه يتملَّك بالتمليك، فالعبد حينئذ يَستقل بامِللك والتصرُّف فيما ميلك من األموال، 
ل الِْتزاماِت العبد التجاريَة  دون أن يكون هذا املاُل مملوًكا للمالك، ويف نفس الوقت ال يَتحمَّ

فيما يَزيد على قيمة العبد)72(.
ويُعد هذا القياس أحَد احُلجج القانونية التي ساهَمت يف إثبات املسؤولية احملدودة للمساهمني 

يف شركة املساهمة، كما يدل عليه التاريُخ القانوني لشركة املساهمة وتطورها.
املساهمني  ملكية  نفي  يف  القري  للدكتور  املوافقني  ِمن  وهو  حماد،  نزيه  د.  اعترض  وقد 

ملوجودات الشركة، على هذا االستدالل بعدد من االعتراضات، وهي:
أن ثبوت أهلية العبد للتملك باإلذن من املسائل املختلَف فيها بني الفقهاء؛ ولو ُسلِّم بذلك . 1

فإن جواز ذلك معتبَُره يف العبد أنه شخص طبيعي، وهو ما يُعبِّر عنه الفقهاء بكونه آدمّيًا 
حّيًا، وأن إذن مالك العبد يُزيل أثَر الوصف الطارئ عليه )وهو العبودية( والذي كان يَحول 

دون أهليته الكاملة للتملك، ومن املعلوم أن شركة املساهمة شخص معنوي، فاْفتَرقا.
أنه لو ُسلِّم مبلكية العبد ملاله، فهي ِملكية ناقصة؛ الفتقارها لإلذن من املالك يف ثبوتها، . 2

وغير مستقرة بسبب قدرة حقِّ املالك على التسلُّط عليها، ومثل هذا ال يُقال يف شركة 
املساهمة؛ فِملُكها على املوجودات مستقر.

أن العبودية ال تَثبت يف الشريعة اإلسالمية ابتداًء بالبيع، فاحلرُّ ال يَبيع نفسه، وال ميلك . 3
أحٌد بَيعه، فالقول بأن شركة املساهمة تَبيع نفسها يُعاِرض األصَل املقيَس عليه.

69- وذلك يف بحثه »التكييف الفقهي ألسهم الشركات املساهمة«، واملقدم ملؤمتر شورى الفقهي السادس، يف عام 1437هـ.
70- وذلك يف بحثه »املتاجرة بأسهم شركات غرضها ونشاطها مباح، لكنها تُقِرض وتَقترض بفائدة«، واملقدم للندوة الفقهية 
اخلامسة لبيت التمويل الكويتي حيث قال: »السهم ورقة مالية متثِّل حق ملكية مشاعة يف رأس مال الشركة وما يتبعه من 
حقوق... لكن صاحب السهم ال مَيلك مقداَر نصيبه من موجودات الشركة«. ينظر: ندوات بيت التمويل الكويتي 5 : 14.

71- ينظر: ندوات بيت التمويل الكويتي 5 : 76. 
72- ينظر: الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية احملدودة، دراسة فقهية اقتصادية: 35.
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ويظهر أن هذه االعتراضات -على ِوْجهاتها- تصحُّ لو كان قياُس شركة املساهمة على مسألة 
العبد املأذوِن له قياَس ِعلة، بيد أن القياس الذي قَصد إليه د. القري هو قياُس شبَه، ومن 
رُد والعكس الذي يُطلب يف قياس العلة، بل يُلِحق  املعلوم أن قياَس الشبه ال يُطلَب فيه الطَّ
املجتهُد الفرَع باألصل؛ ملا يراه من الشبَه بني األصل والفرع يف احلكم الذي يَقِصد االستدالل 
له، دون االلتزاِم بإحلاق الفرع باألصل يف سائر أحكام األصل طرًدا وعكًسا، ومُيثِّل األصوليون 
لقياس الشبَه بالعبد، وهل يُلَحق باآلدميِّ احلر، أو يُلَحق باألموال، فالفقهاء يُلِحقون العبد تارًة 
باحلر وتارة باملال؛ بحَسِب ما يَلَحُظه املجتهُد من الشبَه احُلكمي يف املسألة التي يَنظر فيها. 
اجلملُة،  من حيث  االستدالل  الشبه يف  قياس  بَضْعف  االعتراف  من  مَينع  ال  ذلك  أن  غير 
مقارنًة بغير من أصول االستدالل والقياس، فال يَْقوى على الفصل يف املسائل التي يَكثر النِّزاع 

بشأنها، كما هو الشأن يف هذه املسالة.
 ولهذا وغيِره؛ فقد اختار د. محمد القرى اإلعراَض عن االستدالل بقياس شركة املساهمة 
على العبد املأذون له، وما ترتَّب عليه من القول بأن شركة املساهمة تَبيع نفسها يف البحث 
م إلى مؤمتر شورى، كما اختار الدكتور نزيه حماد اإلعراَض عن االنتقاد له يف بحثه بعد  املقدَّ

حتريره ِضْمن )عيون املستِجدات(، وانتهى كلٌّ منهما إلى:
يع،  فه د. القري - »حقٌّ يف احلصول على حصٍة من الرِّ القول الثاني، وهو: أن السهم - كما عرَّ
ر مجلُس إدارة الشركة توزيَعه على حَملة األسهم، وعلى نصيٍب من قيمة تَْصفية أصول  إذا قرَّ

الشركة عند تصفيتها«.
وهو ما يعبر عنه الدكتور نزيه بقوله: »ورقة مالية ِمثلية غيُر قابلة للتجزئة، منفِصلة ومستقلة 
ا  عن موجودات الشركة التي تُصدره، قابلة للتداول بالطرق التجارية، مُتثِّل وتُثبت حلاملها حّقً
يف نصيبه )حصته النِّسبية( يف أمَرين )أحدهما( أرباحها، أي: ِريعها عندما تُقرر توزيعها على 

حَملة األسهم، )والثاني( موجوداتها يف حال تصفيتها«.
أن  واحد  »مُيكن لشخٍص  للمساهمني:  االعتبارية  الشخصية  ملكية  بشأن  القري  د.  ويقول 
مَيلكها كما ميكن لشخصية اعتبارية أخرى أن مَتلكها، بل إن منوذج الشركة املساهمة ذات 

املسؤولية احملدودة يحتمل أال يكون لها مالٌك أصاًل«. 
احلقوق  من  يَُعد  وإمنا  الشركة،  أصول  يف  ملكيًة  ميثِّل  ال  احلقَّ  هذا  أن  القري  د.  ويُقرر 
وأن  املعاوضة عليه،  يَجوز  منافَع  ويتضمن  َديًنا،  يكن  لم  وإن  ين،  الدَّ يُشِبه  الشخصية، وهو 
هذا احلقل ماٌل جَتوز املعاوضة عليه بالبيع والشراء، وهو ما يَقصده املتداِولون لهذه األسهم 

بالبيع والشراء.
مناقشة هذا القول:

اعتُِرض على هذا التوصيف بأنه يَقتضي أن احلقوق التي تَثبت للمساهم إمنا هي بسبب ما 
مه من ماٍل عند اكِتتابه يف شركة الشركة، فمنَحتْه الشركة هذه احلقوق مقابل ذلك بعقد  قدَّ

بيع، فهذا يُشِكل عليه ما يلي: 
بها  اْكتتب  التي  األسهم  قيمة  بني  املعاوضة  تَكييف  يف  البيع  عقد  مناسبة  يَظهر  أال  أواًل: 
املساهُم باحلقوق يف التوزيعات عن عوائد االستثمار يف الشركة، ويف صايف املوجودات عند 

التصفية؛ ألن هذا ِمن شأن عقود املشاركات أو الوكالة باالستثمار.
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ثانًيا: ولو ُسلِّم بصحة املعاوضة على هذه احلقوق من حيث األصُل، فإن املعاوضة عليها يُشِكل 
عليها اجلهالُة يف عوائد هذه احلقوق، وهي املقصوُد أصالًة باملعاوضة للمتعاقدين، ولو كان 
عقَد مشاركٍة أو استثمار لم يكن جلهالِة العوائد وصايف أصول الشركة بعَد التصفية أثٌر يف 

املنع من هذه املعاملة.
ثالًثا: أنه ال يُسلَّم أن القانون يَنفي ِملكية هذه املوجودات، وما ُذِكر من التعريفات القانونية 
التي تَنص على أن السهم مُيثِّل احلق يف التوزيعات النقدية ويف صايف أصول الشركة عند 
تصفيتها، وعلى انتقال أصول املساهمني إلى شركة املساهمة؛ فإنه ال يَدل على نفي امللكية، 
وليس هذا مما تُعنَى القوانني بتقريره؛ إِذ القانون يَقتصر القانون على ِذكر األحكام التي يَظهر 
أثُرها يف الواقع العملي، ويُجَعل املجاُل للفقه القانوني يف التحليل والتفسير والتكييف. وفقهاءُ 
القانون ال يتَِّفقون على نفي ملكية أصول الشركة للمساهمني، ولو اتَفقوا فإن ذلك ال يَقضي 

بوجوب اخلضوع لنظرياتهم أو أحكامهم؛ ألن ذلك ال يُعد جزًءا من تصور الواقع.
القول الثالث: وهو أن السهم ورقٌة مالية مُيثِّل حصة شائعة يف الشخصية االعتبارية للشركة، 
كها، وهم املساهمون، ولها أهلية  وهذه الشخصية االعتبارية لها ِذمٌة مالية مستقلَّة عن ُمالَّ
ل الديون وااللتزامات،  كاملة، فهي قاِبلة لإللزام وااللتزام، وإجراء العقود والتصرفات، وحتمُّ
اها إلى املساهمني، وكلُّ ما يَثبُت  واألضرار الواقعة على الغير يف حدود ذمتها فقط، وال يتَعدَّ

لها أو عليها فهو باألصالة، ال على سبيل الوكالة عن املساهمني.
موجوداِتها  مَيِلك  فإنه  الشخصية،  هذه  يف  حصًة  بامتالكه  السهم  مالك  فإن  هذا؛  وعلى 
َف بشيء منها،  احلسيَة واملعنوية على سبيل التبَعيَّة، وهذه امللكية ناقصة، فال مَيلك التصرُّ
ل  ولو زاَدت قيمة هذه املوجودات عن قيمة أسُهِمه فليس له حقُّ املطالبة بها، كما أنه ال يتحمَّ
يف ماله اخلاصِّ الديوَن أو األضراَر التي قد تقع بسببها على اآلخرين؛ ألنه ال ميلك هذه 

املوجوداِت ِملًكا مباشًرا، وليست يُد الشركة عليها بالوكالة عنه.
وقد ذَهب إلى هذا التكييف الدكتور يوسف الشبيلي يف بحثه يف »زكاة األسهم«)73(.

حيث ذَكر أن هذا التكييف باإلضافة إلى تَواُفِقه مع النظرة القانونية، فهو يتَوافق مع ما ذكره 
بعُض الفقهاء يف نظير الشخصية االعتبارية للشركة املساهمة، وهو الشخصية االعتبارية 
؛ فإن الوقف له شخصية وذمٌة مالية، مستقلٌة عن الواقِف واملوقوف، ومع  للموقوف على معنيَّ

ذلك فقد ذهب احلنابلُة والشافعيَُّة يف قوٍل إلى انتقاِل ِملكية الوقف إلى املوقوف عليهم)74(.
مناقشة هذا القول:

اه يَؤول إلى القول بنفِي امللكية، وأن األَْولى منه إثباُت امللكية  نُوقش هذا القول بأنه يف مؤدَّ
للشخصية وصايف موجوداتها، وهذا ال يُنايف اعتباَر الشخصية االعتبارية يف األحكام املتعلقة 

بشركة املساهمة.

73- وقد قدَمه لندوة األسهم والصناديق االستثمارية الذي نظَمته الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل عام 1430هـ، 
كما قدم الدكتور بحًثا بعنوان »إصدار وتداول األسهم والصكوك« عام 1431هـ، كما قدم بحًثا بعنوان »التوصيف الشرعي 

لألسهم واآلثار املترتبة عليه« ملؤمتر شورى الفقهي السادس عام 1437هـ. 
74- أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية: 153، وينظر: شرح املنتهى 2 : 408، واحلاوي الكبير 7 : 516. 
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القول الرابع: أن السهم يُشِبه العمالت النقدية التي تُصدرها البنوك املركزية، والتي تَستِند 
الذهب  من  املوجودات  من  مَتلكه  وما  للدولة،  االقتصادية  القوة  على  واعتبارها  تها  قوَّ يف 

والِفضة والعمالت األجنبية، دون أن مُتثِّل هذه العمالُت حصة منها.
وقد قال به الدكتور محمد عبد الغفار الشريف يف تعقيبه على أوراق الندوة. 

مناقشة هذا القول:
يَظهر أنَّ هذا القول يف حقيقته يَجعل األسهم مبثابة العمالت التي ال قيمة لها يف نفسها، 
وإمنا بحَسِب ما تُظهره األسواق املالية من العرض والطلب على هذه العمالت بالنظر إلى 

املركز املاليِّ لشركة املساهمة وما يتوقعه.
وُيشِكل عليه أمران:

األول: أن عدَّ األسهم مبثابة العمالت ال يُناسب طبيعَة هذه األسهم التي يَستحق املساهم فيها 
حصة من التوزيعات النقدية، وال استحقاق حصة من أصول الشركة عند تصفيتها. كما أنها 
ال تتمتع بسائر خصائص العمالت من كونه وسيًطا يف التعامل وِمعياًرا للقيمة، فتَضُعف عن 

إحلاقها باألوراق النقدية يف جَريان الربا بها.
الثاني: أنه يُؤدي إلى نتائَج ليس من اليَسير االلتزاُم بها، وال سيما إذا ُقلنا: إنه يجري فيها 
الربا كما يف األوراق النقدية، لكن ميكن أن يُقال: إن هذا القول ال يَلزم منه إحلاُق هذه األوراق 
بالعمالت الورقية يف جَريان الربا بها؛ وذلك لكونها ليست بدياًل عن الذهب والفضة، وليس 

رائجًة رواَج العمالت املعاصرة.
أن السهم مُيثِّل حصًة من موجودات الشركة، كما أَخذ بذلك  والذي َيظهر يف هذه املسألة 
االقتصادية  النظرية  من  م  تقدَّ ما  مع  يتفق  الذي  وهو  املسألة،  االجتهاُد اجلماعيُّ يف هذه 
احلديثة يف حقيقة شركة املساهمة، وأما ما تَذُكُره القواننُي املعاصرة من انتقاِل ملكية األموال 
التي يساهم بها املساهمون إلى الشخصية االعتبارية لشركة املساهمة فال يُقَصد منه نفُي 

ملكية هذه األعيان على احلقيقة؛ بدليل ظهوِر هذه امللكية عند تصفية الشركة ألموالها.
عن  مستقاّلً  معنوّيًا  شخًصا  كانت  وإن  الشركة  »إن  يونس:  حسن  علي  د.  يقول  ذلك  ويف 
ا، وال يُرتِّب  أشخاص املساهمني، إال أن هذا االستقالل ال يَعني إقصاَء اآلَخرين إقصاء تاّمً
انتفاَء كلِّ أثر لوجودهم، ولكنهم من خلف الشركة تَِشفُّ عنهم شخصيتُها، فإذا اختَفْت هذه 

فاع عن مصاحلها ظهَرت شخصيُة املساهم«)75(.  الشركة يف ميدان الدِّ
على  املساهمني  قدرة  نفُي  الشركة:  إلى  األصول  هذه  ِملكية  بانتقال  أساًسا  يُقصد  وإمنا 
بشخصيتها  الشركة  إلى  بالكامل  التصرف  حقِّ  النتقال  األموال؛  هذه  أعيان  يف  التصرف 
على  القدرة  عدم  أن  املعلوم  ومن  للمساهمني،  هو  األصول  هذه  مَناءُ  كان  وإن  االعتبارية، 
ميِلك  ال  فإنه  عليه،  احملجور  يف  كما  األصل،  حيث  من  امِللك  نفُي  منه  يَلزم  ال  التصرف 

التصرف، لكنَّ ذلك ال يَنفي ِملكيَّتَه ألمواله.

75- الشركات، علي حسن يونس: 77. وينظر: شركة املساهمة، صالح البقمي: 172.
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لكن يَِرُد ِمثُل هذا اإلشكال يف التردد يف إثبات امللكية أو نفيه عند عدم القدرة على التصرف 
على نحٍو دائم، كما يف منع الواقف من التصرف يف الوقف، أو املنع من بيع أمهات األوالد، 

فإنه يَحُصل التردُّد يف إثبات امللكية يف هذه األحوال.
والنظُر السليم يقتضي عدم نفي امللكية للمساهمني بنفي قدرتهم على التصرف؛ وذلك لعدم 
األصل الناقل، فضاًل عن استحقاقهم للنماء، وظهور هذه امللكية عند تصفية الشركة، وبناء 
عليه فإن هذه األصول مملوكة للمساهمني على سبيل الشيوع، وأن السهم ميثِّل حصة شائعة 

يف أصول الشركة، وهو الذي عليه قراراُت االجتهاد اجلماعي.
وقد ذَكر اإلماُم ابن تيمية أن هذه القيود التي تَِرد على امللكية قد تكون َمثاًرا للخالف يف 
إثبات امللك أو عدم إثباته؛ خلروجه عن قياس امِللك املطلَق، وخروِجه عن قياس زوال امللك، 
 ، ُق بعينه، واملال املوقوِف على معنيَّ مثل خالفهم يف ملك الهْدِي املعني، واملال املنذوِر التصدُّ

هل يكون يف ُحكم ِملك اهلل، أو يكون باقًيا يف ملك الواقف، أو ينتقل إلى املوقف عنه؟)76(.
يتَواضعوا يف  أن  للناس  أن  وهي  مهمة،  نتيجٍة  إلى  كلِّه  ذلك  من  تيمية  ابن  اإلمام  ويَخلُص 
ق مقاصد ومصالح املتعاملني،  ُفهم على النحو الذي يُحقِّ تعامالتهم على ِملكية يَتقيَّد فيها تصرُّ
ع  يتنوَّ امِللك  كان  »فإذا  بقوله:  ما قصده  وهو  التصرف،  مقيًَّدا يف  املال  ملك  انتقاُل  فيكون 
أنواًعا، وفيه من اإلطالق والتقييد ما وصفُته وما لم أِصْفه لم ميتنع أن يكون ثبوت ذلك 
ًضا إلى اإلنسان، ُيثِبت منه ما رأى فيه مصلحة له، ومَيتنع من إثبات ما ال مصلحة فيه.  ُمفوَّ
والشارع ال َيحظر على اإلنسان إال ما فيه فساٌد راجٌح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد، أو 

كان فساُده مغموًرا، لم َيحظره أبًدا«)77(. 
وما ذَكره اإلمام ابُن تيميَّة رحمه اهلل يَنطبق على حقوق املساهمني يف شركات املساهمة؛ فُهم 
مَيِلكون هذه املوجوداِت التي متثِّلها أسُهُمهم ِملًكا مجرًدا من أيِّ حق يف التصرف فيها، سوى 
ون مبوجب  بيِع هذه األسهم التي مُتثِّل حقوقهم يف هذه الشركة على جهة الشيوع، ويَستحقُّ
هذه احلصة ما يترتب عليها من أرباٍح تُوزعها الشركة، كما يَحقُّ لهم اختياُر ُمديري الشركة، 
واملشاركة يف القرارات املهمة للشركة، وقد تواضعوا على أن تنتقل ملكيُة هذه األصول مقيَّدًة 

بهذه القيود.
قُت فيه، وصلى اهلل وسلم  هذا ما ظَهر لي يف هذه املسألة، وأسأل اهلل عز وجل أن أكون ُوفِّ

على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.

76- ينظر: مجموع الفتاوى 29 : 179-178.
77- ينظر: مجموع الفتاوى 29 : 180.
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ملخص البحث

ميكن تلخيص أهم ما انتهى إليه البحث من نتائج فيما يلي:

ة مالية . 1 أن الشخصية املعنوية لشركة املساهمة شخصيٌة مستِقلة عن املساهمني، ولها ذمَّ
لها لإللزام وااللتزام باألصالة عن نفسها، وأن هذه الشخصيَة تُعنَى أصالًة  مستقلَّة تؤهِّ
بتحقيق الغرض الذي أُنِشئت من أجله، وأنها - يف سبيل ذلك - تتعاقد مبجموعة من 
التعاقدات مع املساهمني والعاملني واملورِّدين واملشترين، وهي مُتوِّل نفسها بالتعاقد مع 
خراِتهم مع هذه الشخصية االعتبارية، ويَثبُت  املساهمني الذين يَستثمرون أموالَهم ومدَّ
، والتي يُعبَّر عنها بأنها حقوُق ِملكيَّة، دون أن تترتب  لهم حقوٌق على هذا الشخص املعنويِّ

عليهم الِْتزاماٌت مبا يتجاوز رأَس مالهم الذي شاركوا فيه.
ولهذا أجازت القوانني املعاصرة أن تؤول ملكية األسهم يف شركة املساهمة إلى مساهم 
واحد، أو تؤسس شركة ذات شخص واحد، وأن يكون هذا املساهم دائًنا بعقد آخر لهذه 

الشركة مع كونه املساهم فيها.
فهو . 2 لغيرهم؛  وال  للمساهمني  مملوًكا  ليس  املساهمة  شركة  يف  املعنويِّ  الشخص  أن 

مستقل عن املؤسسني له، وله غرض يحدده النظام الرئيس للشركة يُسعى إلى حتقيقه 
من قبل املمثلني له، كسائر الشخصيات املعنوية، كالدولة، والهيئات واملؤسسات العامة، 

واجلمعيات األهلية.
أنه ال يصح تخريج شركة املساهمة على شركة العنان لقيامها على الفصل بني امللكية . 3

واإلدارة )العمل(، وهو يخالف ما قرره الفقهاء من أن شركة العنان قائمة على الوكالة 
واألمانة، وقد قرر فقهاء احلنفية واملالكية أنه متى ما اشترط تفرد أحد الشركاء بالعمل 
فإنها تبطل ملخالفتها مقتضى شركة العنان، كما تبطل عند الشافعية إذا اشتُرط عدم 
العقد  تكييف  العنان، وقد اختلف احلنابلة يف  العامل يف ملكه يف شركة  تصرف غير 
حينئذ، واألقرب أن مذهبهم كمذهب احلنفية واملالكية كما هو ظاهر كالم اإلمام ابن 

قدامة.
 أنه ال يصح تخريج شركة املساهمة على أنها شركة مضاربة؛ لكون العمل يف شركة 4. 

العاملني ومجلس اإلدارة، وهم يأخذون على ذلك -يف اجلملة-  املساهمة من مجموع 
أجرة معينة، وقد انعقد اإلجماع على عدم جواز املضاربة مع اشتراط مبلغ معني للعامل، 
وال يصح اعتبار مكافأة مجلس اإلدارة األساس الوحيد يف تكييف عقد املساهمني مع 
الشركة  فالعاملون يف  اإلدارة،  مجلس  على  يقتصر  ال  الشركة  العمل يف  ألن  الشركة؛ 

يأخذون أجرتهم من املساهمني وليس من مجلس اإلدارة.
تُكيَّف العالقة بني املساهمني والشخص املعنوي لشركة املساهمة بأنها من أنواع النيابة . 5

، والذين  فات الوليِّ والوصيِّ فات لتثمير أموال املساهمني، غير أنها أَْشبَُه بتصرُّ يف التصرُّ
يتصرفون ملصلحة غيرهم وليس بالوكالة عنهم.

فاِت الوصيِّ والوليِّ والناظِر تُنَسب إليه من حيث احِللُّ واحُلرمة، وليس إلى من  وتصرُّ
الولي والوصي اختيار األمثل يف األمثل، ويعتبر  له، ويجب يف اختيار  التصرَف  يتولَّى 
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ج جواُز االستثمار يف الشركات املختلطة إذا كان  يف ذلك عموم البلوى، وِبناًء عليه يُخرَّ
لعدم مشاركة  احِللُّ واإلباحة؛  تعامالتها  ويَغِلب على  نشاطها مباًحا من حيث األصُل، 
العوائَد احملرمة على هذه  يُبيح للمساهمني  م، وإن كان ذلك ال  املساهم يف فعل احملرَّ

االستثمارات.
وإمنا . 6 صاحبه،  عن  أجنبيٌّ  منهم  واحد  كلُّ  بل  عقد،  شركُة  املساهمني  بني  ليس  أنه 

لهم  ق  يُحقِّ كلٌّ مبفرده، مبا  أموالهم  لتثمير  املعنوي  الشخص  مع  التعاقد  يشتركون يف 
عوائَد تتمثل يف التوزيعات النقدية ويف األرباح الرأسمالية للسهم، ويترتب على ذلك أن 
تَنشأ بني املساهمني شركُة ِملك؛ بسبب إذن كل واحد منهم بخلط أمواله مع أموال غيره 
من املستثمرين، فهم ِمن هذه الناحية أقرب إلى الصناديق االستثمارية املعاصرة، والتي 
تكون فيها العالقُة بني ُمالك الوحدات االستثمارية وبني مدير الصندوق، وهذا يتوافق 
مع أهم خصائص شركة املساهمة، وهو قيامها على االعتبار املالي، وأن املساهمني ال 

يعرف بعضهم بعًضا.
بعد . 7 الشركة  أصول  املساهمة متثِّل حصة من صايف  تُصِدرها شركة  التي  األسهم  أن 

خصم ما عليها من التزامات، غير أن مِلَْك هذه احلصة ال يُثِبت للمساهمني حقَّ املطالبة 
بهذه األصول أو الشفعة فيها بناء على نظام الشركة، الذي َقِبل املساهم الدخوَل يف هذه 
العالقة التعاقدية بناء عليه، ويحقُّ لهم يف املقابل بيُع السهم الذي ميثِّل هذه احلقوق، 

والذي يَُعدُّ احلقَّ الرئيس للمساهم يف هذه الشركة.
وأما ما تذُكُره القوانني املعاصرة من انتقال ملكية األموال التي يساهم بها املساهمون 
إلى الشخصية االعتبارية لشركة املساهمة، فال يُقَصد منه نفُي ملكية هذه األعيان على 
احلقيقة؛ بدليل ظهور هذه امللكية عند تصفية الشركة ألموالها، وإمنا يُقصد به نفُي 

قدرتهم على التصرف يف هذه األموال.
موجودات . 8 صايف  من  السهم  ميثله  ما  اعتبار  بالسهم  املتعلقة  األحكام  يف  األصل  أن 

الشركة من ديون ونقود؛ غير أنه يسوغ للمجتهد العدول عن هذا األصل، فينزل السهم 
املتعاملني  مقصود  كان  إذا  املوجودات  من صايف  ميثله  ما  اعتبار  دون  العرض  منزلة 
التصرف، كما يف  التي ميلك املساهم  السهم واحلقوق  -أصالة- االستثمار يف نشاط 

املسائل التالية:
زكاة السهم بنية املتاجرة فتقدر زكاته باعتباره عروض جتارة دون اعتبار ملوجوداته، أ. 

كما أخذ بذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وذلك يف احلال التي ال يعلم 
املساهم ما ميثله السهم من موجودات زكوية.

تداول أسهم الشركات من املؤسسات املالية دون اعتبار ما متثله من موجودات، ب. 
كما أخذ بذلك املعيار الشرعي رقم )58( بشأن »بيع الدين«.

لم فيه إذا كان إلى مدة يغلب على الظن بقاء الشركة واستمرار ج.  إقراض السهم والسَّ
مركزها املالي بشكل مقبول لطريف التعاقد، واستمرار تداول أسهم الشركة، كما 
العاشرة  املصريف اإلسالمي  العمل  ندوة مستقبل  املشاركني يف  أكثر  بذلك  أخذ 

عام 2017م.
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وبكل حال يجب اعتبار موجودات السهم يف مشروعية تداول السهم إذا كان نشاط الشركة 
محرًما أو كان احملرم منه كثيًرا ال يسوغ معه االستثمار يف هذه األسهم. 

وال يلزم القول بأن السهم حصة من املوجودات طرد هذا يف سائر أحكامها؛ ألن إعطاءها 
قاعدة  الَقرايفِّ يف  يقوُل  وكما  الشرعية،  التقديرات  باب  املسائل من  العرض يف هذه  حكم 
قات، بل يجتمعان، ويثبُت مع كل واحد منهما  رات ال تُنايف احملقَّ التقديرات الشرعية: »املقدَّ

لوازُمه وأحكامه«.
وبهذا يتبني أنه ال يتوقف القول يف شيء من هذه املسائل على القول بأن السهم حصة من 

صايف املوجودات أو أنه ميثل حًقا يف العوائد ويف صايف أصول الشركة بعد تصفيتها.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.




