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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم  ...أما بعد:
ان من فاضل القول اإلشارة إىل أهمية الرشكات املساهمة وما تنهض به من دور يف االقتصادات
املعارصة .ال سبيل إىل تعبئة املدخرات العظيمة وتوجيهها نحو املرشوعات العمالقة بدون
منوذج الرشكة املساهمة العامة التي تتداول أسهمها يف أسواق منظمة .كان الحاجات األساسية
والخدمات الرضورية من كهرباء ومياه واتصاالت وطرق ومصانع ومتاجر أصبحت يف الوقت
الحارض خارج نطاق مسئوليات الحكومة وهي أكرب من قدرات األفراد واملجموعات الصغرية،
كل ذلك من الواضحات التي ال تحتاج إىل مزيد تفصيل.
ومن اآلثار الحسنة للرشكة املساهمة العامة توسيع دائرة املشاركة االقتصادية حيث أتاحت
لذوي الدخول القليلة فرصة استثامر مدخراتهم الصغرية مستفيدين من امليزة الرائعة لهيكل
الرشكة املساهمة وهي توفري السيولة للمستثمرين من خالل إدراج أسهمها يف سوق منظمة.
املسألة محل النظر:
عني الفقهاء املعارصون بالرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة منذ وجدت يف بالد
املسلمني قبل نحو قرن من الزمان وقد تعددت الكتابات الفقهية يف موضوعها وكرثت
املساهامت يف بيان أحكامها ومعايري االستثامر يف أسهمها وما يتعلق بأحكامها ،ولكن ذلك
كله استند إىل تصور غري صحيح للرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة ،وترتب عىل ذلك
تكيف أسهم الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة بأنها متثل «ملكية حامل السهم
لحصة مشاعة من أصول الرشكة» ،وهذا غري صحيح ،والغرض من هذه الورقة بيان حقيقة
سهم الرشكة املساهمة العامة التي يجب ان تنبني عليها جميع أحكام الرشكة ،والله املستعان.
معنى التكييف:
ملا كان الحكم عىل اليشء فرع عن تصوره أصبحنا يف حاجة إىل تكييف املسألة محل النظر
متهيدا ً للتوصل إىل الحكم املناسب لها .فالتكييف هو البحث عن التصور الصحيح للمسألة
تحت النظر وهو مقدمة للحكم عليها وقد عرفه بعض الكتاب بأنه :تحرير املسألة وبيان
انتامئها إىل أصل معني معترب.1

 -1معجم لغة الفقهاء ،ج� ،1ص.143
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أهمية النظر يف حقيقة أسهم الرشكات املساهمة العامة:
رشيعة اإلسالم صالحة لكل زمان ومكان فهي خالدة باقية ،وقد جاءت ثرية غنية ألنها
الرشيعة الخامتة التي أوجب الله الحكم بها والتحاكم إليها فال بد أن تكون قادرة عىل تلبية
حاجات البرشية يف مختلف أعصارها وأمصارها وتحقق مصالحها كام أراد لها الله عز وجل.
ومل يزل دأب علامء املسلمني النظر يف النوازل وإيضاح أحكامها إلنارة السبيل للناس حتى
يعبدوا الله عىل بصرية وهدى ونور ضمن منهج إسالمي واضح.
والنازلة -كام نص الفقهاء -التي تستدعي اجتهاد أهل النظر الفقهي هي التي تشتمل عىل
ثالث معانٍ :
 الوقوع فال تكون مسألة افرتاضية. الجـّده ،أي ال عهد للفقهاء القدامى بها. الشده ،أي تكون ملحة ألنها قضية عامة ال خاصة.ومسألة األسهم ينطبق عليها ما ذكر بل هي تكاد متس حياة كل أحد وقد اشتهرت وانترشت
وأصبحت بالغة الذيوع فلزم التصدي لها وملا كان الحكم عىل اليشء فرع عن تصوره كان
رضورياً تصورها تصورا ً واضحاً وتصويرها تصويرا ً دقيقاً يدور عىل اإلحاطة بها من جميع
جوانبها ،ثم تكييفها تكييفاً فقهياً للتوصل إىل الحكم فيها.
والذي ندعيه هو أننا حتى اآلن مل نوفق إىل التصور الصحيح للسهم ،ومن ثم فإن ما وقع من
فتاوى بشأن أحكامه جاءت مبنية ومنبثقة من تصور غري دقيق ،والذي نحاول التوصل إليه
يف هذه الورقة – والله املستعان – هو عرض التصور الذي نظن أنه األصح ،والذي نعتقد أن
األحكام ستتغري بناء عىل ذلك إن كان –كام نراه– هو التصور الصحيح.
ال جدال أن الرشكة الحديثة وما يحيط بها من تنظيامت كوجود القوانني املنظمة إلنشائها
وطريقة إدارتها ووجود األسواق املنظمة التي ترشف عليها جهات حكومية لغرض تداول
أسهمها ،كل ذلك جاء إىل بالد املسلمني من الدول الغربية ومل تكن معروفة لدينا قبل ذلك
بالصفة التي جاءت بها من تلك الدول ،عرف املسلمون الرشكة عىل صفة العنان واملضاربة
وما تفرع عنهام ،ولكنهم مل يعرفوا الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة التي تتداول
أسهمها يف أسواق منظمة وكام كان األمر عندنا فقد عرف الغربيون صورا ً متعددة للرشكات
لكل صورة منها اسم مختلف ،حيث يحصل االشرتاك بني طرفني أو أكرث يف رأس مال تجري
.2
فيه الخلطة وحيث وجد «العقد» املنشئ لهذا االشرتاك إلنشاء الرشكة
 -2لدى الغربيني ثالث �صور م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض وخمتلفة املعنى هي:
 Partnershipوهي ال�شركة الفقهية كما نعرفها ومنها �شركة الت�ضامن التي �أ�شرنا �إليها � ً
آنفا.
وكلمة  Company Ltdوهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة خا�صة �أو مغلقة يعني �أن �أ�سهمها ال تتداول يف البور�صة وعملية ف�صل
الإدارة عن امللكية لي�ست تامة.
وكلمة �Corporateأو  .Incوهي ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة العامة التي تكون �أ�سهمها مدرجة يف البور�صة .وحيث يكون
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إال ان هذه املنشأة التي تسمى الرشكة املساهمة العامة ذات الشخصية االعتبارية واملسئولية
املحدودة هي وصف مختلف عن كافة أنواع الرشكة ولذلك مل تسمى رشكة باللغة االنجليزية
وإمنا سميت  Corporationوهي كلمة ترجمت خطأ يف اللغة العربية إىل “رشكة” والحال
أنها ليست كذلك ،والرجوع إىل مصادرها ومنابعها التي وردت منها نجد أن مخرتعيها مل
يسموها رشكة .فعنرص االشرتاك ليس ركناً من أركان وجودها إذ ميكن أن تكون لشخص واحد.
الرشكة املساهمة العامة التي تتداول أسهمها يف األسواق هي من هذا الصنف يعني
 ،Corporationولذلك فإن النظر يف حقيقة السهم يجب ان تبدأ يف التعرف عىل حقيقة
مصدر ذلك السهم وهو هذه “الكوربوراشن”.
مظان التصور الصحيح للرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة وما تصدره من أسهم:3
ذكرنا آنفاً أن التكييف الفقهي للسهم يحتاج إىل التصور الصحيح ملاهية الرشكة املساهمة
ذات املسئولية املحدودة وما تصدره من أوراق مالية ،وأن مصدر التصور الصحيح الذي يكون
الحكم فرع منه ليس كتب الفقه بل القوانني املنظمة لعمل الرشكات واألعراف التي استقرت
يف طريقة عملها وعالقتها باألطراف املختلفة مبن فيهم حملة أسهمها ،ليس هذا استخفافاً
بالرتاث الفقهي وال حطاً من قيمته ولكن الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة هيكل
قانوين جاء إلينا عىل صفة قوانني منظمة لعمل تلك الرشكات .فإذا وقع التصور الصحيح
احتاج التكييف إىل النظر يف كتب الفقه والرجوع إىل أحكام الرشيعة ومبادئها للتوصل إىل
الحكم املناسب للواقعة محل النظر ،وبناء عىل ذلك نقول:
 -1النتيجة األوىل :إن الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة وإن اطلقنا عليها رشكة
يف لغتنا العربية ليس عنرص اشرتاك عدد من األفراد يف حمل أسهمها ركناً وال رشط صحة
لوجودها فهي ليست رشكة وإمنا اشرتاك مجموعة من الناس يف ملكية أسهمها أمر عريض
الف�صل بني امللكية والإدارة ً
تاما وحيث ت�ستقل �شخ�صية ال�شركة (ان �صح ت�سميتها كذلك) عن مالكها حتى لو كان فرد ًا واحد ًا حتى
انه ميكن له اقرا�ضها وهو املالك الوحيد ثم يكون �أ�سوة الغرماء مع دائنيها.
� - 3أنظر على �سبيل املثال:

1- Jonathan Barron Baskin ,Paul J .Miranti ,Jr .A History of Corporate Finance ,Cambridge Univ .Press.1997
2- Paddy Ireland ,Ian Grigg-Spall and Dave Kelly ,The Conceptional Foundations of Modern Company Law ,Journal
of Law and Society ,Vol ,14 .No ,1 .Spring ,1987 pp.149-165 .
3- Corporations Nature of Stock , Vol ,23 .No )1923( ,3 .Columbia Law Review ,p.304 .
4- Robert T .Sprouse ,Legal Concept of the Corporation ,The Accounting Review ,Vol ,3 .No ,1 .Jan ,1958 .p.37 .
5- Ralph in Stone ,The Archacologg of The Companies Acts ,The Modern Law Review ,Vol ,25 .No ,4 .Jul ,1962 .p.407 .
6- Robert T .Sprouse ,Legual Concepts of the Corporation ,The Accounting Review ,Vol ,33 .No ,1 .Jan ,1958 .p.37-49 .
7- Peter Drucker ,Concept of Corporation Transaction ,publisher ,1993 New Bouonsuik ,N.J ,.O.
8- S .M .Hasanuzzaman ,Islamic Studies )1989( 28:4 Limited Liability of Share Holders :An Uslamic Perspective

198

التكييف الفقهي ألسهم رشكات املساهمة

ال تأثري له يف الحكم .وإمنا هي شخصية اعتبارية ذات مسئولية محدودة يخلقها القانون،
وميكن لشخص واحد أن ميلكها كام ميكن لشخصية اعتبارية أخرى أن متلكها .بل إن منوذج
الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة يحتمل أن ال يكون لها مالك أصالً ومع ذلك
تنشأ يف ظل القانون وتدار من قبل مدير لصالح املستفيدين منها بدون وجود مالك لها.
إن وصف «الرشكة» فيها ال يختلف عن وصف مجموعة من الناس ميلكون حافلة بصفة
مشرتكة فال يقال للحافلة أنها رشكة ،وكذلك الحال يف الرشكة املساهمة ذات املسئولية
املحدودة فإن املهم فيها هو الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة.
 -2الرشكة الفقهية هي رشكة مال وعمل ،4السمة األساسية للرشكة املساهمة ذات املسئولية
املحدودة هي فصل اإلدارة عن امللكية فاملكوا الرشكة ليس لهم تدخل يف إدارتها وهم
ممنوعون من ذلك ،ويد الترصف مطلقة إلدارتها املمثلة يف مجلس اإلدارة وال يقال أن
مجلس اإلدارة وكيل عن حملة األسهم إال أن يكون ذلك خياالً وافرتاضاً غري واقعي إذ ال
دليل عىل وجوده وال يترصف مجلس اإلدارة ترصف الوكيل وال تنطبق أحكام الوكالة عىل
العالقة بينهام .وليست رشكة مال وعمل تفصل اإلدارة عن امللكية ينفي هذا االحتامل
جملة وتفصيالً.
 -3إن وثائق اإلصدار والقوانني املنظمة لعمل الرشكات املساهمة العامة وكذلك االحكام
الصادرة عن املحاكم يف البلدان املختلفة كلها تدل عىل أن السهم الذي تصدره الرشكة هو:
«حق يف الحصول عىل حصة من الريع 5إذا قرر مجلس إدارة الرشكة توزيعه عىل حملة
األسهم ،وعىل نصيب من قيمة تصفية أصول الرشكة عند تصفيتها».
وبناء عىل ذلك فإن من الخطأ القول بأن حامل السهم «ميلك حصة مشاعة يف موجودات
الرشكة» ،إذ هو ال ميلك ذلك وليس هناك ما يدل عىل هذه امللكية ال يف النصوص القانونية وال
األعراف التجارية وال األحكام القضائية التي صدرت لفض املنازعات املتعلقة بهذا املوضوع.
بل كل ما ميلك هذا الحق الذي أرشنا إليه والعجيب أن ما ذكرنا بشأن حقيقة سهم الرشكة يف
� -4أنظر على �سبيل املثال التلقني يف الفقه املالكي( :ج� ،2ص“ ،)163فالعنان ان يخرج كل واحد منهما ر�أ�س مال وي�شرتط الربح بقدره
ً
ً
جميعا فيه”.
حكما بان يكون يف �صندوق واحد �أو تابوت واحد ويعمالن
ثم يخلطاه م�شاهدة �أو
ك�شاف القناع( :ج� ،3ص�(“ ،)496أحدهما� :شركة العنان) � ...سميت بذلك لأن ال�شريكني فيها يت�ساويان يف املال والت�صرف كالفار�سني
اجماعا  ..وان اختلف بع�ض �شروطها (ب�أن ي�شرتك اثنان ف�أكرث مباليهما)  ...جتمع ً
ً
ً
وعمال من كل جانب لقوله
ماال
 ...وهي جائزة
(يعمال فيها) �أي املال (بيديهما وربحه بينهما) على ح�سب ما ا�شرتطاه (�أو) ي�شرتك اثنان ف�أكرث مباليهما على ان (يعمل) فيه
(�أحدهما ب�شرط ان يكون له) �أي العامل (من الربح �أكرث من ربح ماله) ليكون اجلزء الزائد يف نظري عمله يف مال �شريكه .”...
 -5وقد ي�سمى ربح لكن ال عالقة بالريع امل�سمى  Dividendبالربح مبعناه الفقهي وهو ما زاد بعد �سالمة ر�أ�س املال ،لأن ال�شركة
ً
ربحا بل ان بع�ضها ين�ص نظام الأ�سا�سي على التوزيع حتى لو مل يح�صل ربح.
امل�ساهمة قد توزع وهي مل حتقق
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ظل القوانني املنظمة لها معلوم مشهور شائع ال يكاد يختلف عليها اثنان .وسنورد أدناه عددا ً
من الحقائق التي ال تقبل الجدل والتي تدل عىل أن حملة األسهم ال ميلكون أصول الرشكة
وان السهم ليس أكرث من حصة يف الريع والتصفية:
أ) إن السهم يعرف يف القانون بأنه حق شخيص (وليس عينياً) فهو أشبه بالدين يف ذمة
الشخصية االعتبارية ،أقول أشبه بالدين ولكنه ليس ديناً وإمنا يشبه الدين من ناحية كونه
حق شخيص فدل عىل أن حامله ال ميلك أصول الرشكة ويشار إليه يف القوانني بأنه:
«»Chose in action
وتعرفه كتب القانون بأنه:
“A share of stock is generally defined as a chose in action entitling the holder
to participate in the net profit earned by the corporation and on dissolution
of the corporation to a portion of the property of the corp. Remaining after
.6”payment of debt
والثابت يف القوانني أن «السهم حق ملكية يف الرشكة وليس يف موجوداتها»A share is« .
.7”proprietary interest in the company and not in the assets
ويقسم القانونيني الحق إىل عيني وشخيص.
والحق العيني يعرفه القانونيون بأنه سلطة مبارشة لشخص عىل يشء معني تخوله استعامله
واستغالله والترصف فيه تحت حامية القانون .ولو أن حامل السهم ميلك موجودات الرشكة
لعرف حقه بأنه عيني.
أما الحق الشخيص فهو رابطة مديونية بني الدائن واملدين ويدخل فيه االلتزام بفعل أمر أو
االمتناع عنه ،والفرق واضح بني الحق العيني والحق الشخيص من حيث محل الحق ووسيلة
اقتضاء الحق ومبارشته.
وتتيح القوانني لألشخاص إنشاء ما يشاؤون من حقوق والتزامات شخصية بينهم مبا ال يخالف
النظام العام وحسن اآلداب .وهذا الحق نوع منها.
تعريف الحق عند الفقهاء:
ال نكاد نظفر يف كتب املتقدمني بتعريف كامل للحق مبعناه العام يشمل جميع أنواعه
وهم يستخدمون هذا اللفظ غالباً مبعناه اللغوي فنجدهم يقولون« :الحق ما يستحقه
Columbia Law Review ,Vol ,23 .No ,)1923( ,3 .p .304 .Corporations Nature of Stock -6
Peter G. Xue reb, The rights of shareholders, BSP professional Books London 1989, P. 142 -7
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الرجل» .ولعل ذلك راجع إىل وضوح معنى الحق واشتهاره وكرثة استعامله بحيث ال يحتاج
إىل تعريف .إال أن الفقهاء املعارصين اجتهدوا يف تعريف الحق بناء عىل الحاجة لذلك يف
املعامالت املعارصة فعرفه عيل الخفيف بأنه «مصلحة مستحقة لصاحبها رشعاً».8
وأشهر تعريفات الفقهاء املعارصين وأدقها تعريف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله إذ عرفه
بأنه «اختصاص يقرر به الرشع سلطة أو تكليفاً» ،9وعرفه أحمد فهمي أبوسنه بأنه «ما يثبت
يف الرشع لإلنسان أو لله تعاىل عىل الغري».
كل حق يقابله التزام:
كل حق لطرف يقابله التزام عىل طرف آخر ،وااللتزام معناه« :إيجاب اإلنسان أمرا ً عىل نفسه
إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه أو بإلزام الرشع له ،10»...فالسهم حق لحامله يقابله
التزام من مصدره وهو الرشكة وبناء عليه يستحق حامل السهم حصة من الريع الذي تقرر
الرشكة توزيعه ومن قيمة التصفية إذا قرر املجلس تصفية الرشكة .وهذا جار عىل تعريف
الحق الذي أرشنا إليه .فإذا كان السهم ميثل هذا الحق ،فهل ميثل هذا الحق ماالً يجوز بيعه
ورشائه؟
هذا الحق مال يجوز بيعه ورشاءه:
نص الفقهاء عىل أن املبيع ال بد أن يكون ماالً ألن البيع هو مبادلة مال مبال ،فالدراهم
مال وما اشرتي بها ال بد أن يكون ماالً .واملال عرفه ابن عابدين فقال« :املال ما مييل إليه
الطبع وميكن ادخاره لوقت الحاجة واملالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم» ،11وعرفه
الشاطبي يف املوافقات فقال« :املال ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه
من وجهة» .12وقال يف املقنع« :املال ما فيه منفعة مباحة لغري رضورة».13
ومناط املالية هو املنفعة فال منفعة فيه ال يكون ماالً فكل منفعة ذات قيمة تعارف الناس
عليها فهي مال.

 -8جملة القانون واالقت�صاد عد � 4+3ص .98
 -9الزرقا ،املدخل �إىل نظرية االلتزام �ص .11
 -10نزيه حماد ،معجم االقت�صاد.
 - 11حا�شية ابن عابدين .4/3
 -12ال�شاطبي ،املوافقات.2/17 ،
 -13املقنع املكتب الإ�سالمي� ،ص.152
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فهذا الحق الذي أرشنا إليه آنفاً ال شك أنه مال ألن له قيمة وفيه منفعة مباحة وقد تعارف
الناس عىل التعامل به بشكل واسع .وهو وإن كان جديدا ً يف حياة الناس من ناحية كونه
صادرا ً عىل شخصية حكمية هي الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة التي يولدها
القانون إال أنه ليس غريباً عىل الفقه اإلسالمي من جهة أنواع الحقوق التي تعامل بها الناس
وعدوها أمواالً قابلة للبيع والرشاء والتداول .من ذلك عىل سبيل املثال:
 أجازوا أخذ الزوجة العوض عن سائر حقوقها من القسم والوطء وغريه وسامه الدردير يفالرشح الكبري «بيعها اليوم واليومني  .14»...فهي تبيع حقاً هو نصيبها من القسم والوطء.
 أجازوا للرجل أن يؤثر زوجة من زوجاته عىل رضتها بعوض .15فهو تنازل منها عن حقمقابل عوض مايل.
16
 أجازوا اسقاط املشرتي خيار الرد بعوض يبذله له البائع  .فهو يبيع لحق بثمن يدفعهاملستفيد.
17
 أجازوا أن تبذل املرأة العوض ليكون أمرها بيدها  .فهو بيع الزوج لحقه مبال. وأجازوا للمخطوبة يكون مهرها ستني دينارا ً أن تضع منه عرشين دينارا ً عىل أن ال يخرجهامن بلدها .18فاإلخراج حق للزوج باعه بعرشين دينارا ً.
 جواز بيع حق الشفعة عند البعض ومقاعد األسواق والوظائف وبيوت املدارس .19واألمريف هذا ظاهر.
20
 أجازوا بيع حق الحضانة من قبل املرأة فتسقط حضانتها بعوض  .فهو حق لها عاوضت عليه. وأجازوا قول الرجل آلخر «كف عني ولك كذا» ويلزمه اشرتى أو مل يشرتي .21تنازل عن حقهيف املزايدة بعوض مايل.
يف كل ما ذكر أعاله يوجد أن وجود حق يقابله التزام بفعل يشء أو االمتناع عنه واملعاوضة
عليه بحصول امللتزم عىل مثن يدفعه املستفيد من ذلك االلتزام ،وإن تنازل صاحب الحق
عن حقه لطرف ثالث مقابل مثن يدفعه املستفيد كل ذلك موجود يف الفقه اإلسالمي ،وليس
غريباً عليه ،وإن كان أطرافه يف الزمان القديم شخصيات طبيعية ال اعتبارية ،ولذلك فإن
� -14شرح خمت�صر خليل ج� ،4ص ،5ال�شرح الكبري ج� ،2ص ،241االختيارات العلمية ل�شيخ الإ�سالم للبعلي ج� ،1ص.215
 -15ال�شرح الكبري للدردير ،ج� ،2ص ،341اجلامع لأحكام القر�آن ،للقرطبي ،ج� ،5ص.404
 -16ك�شاف القناع ،ج� ،9ص.112
 -17االختيارات للبعلني ج� ،1ص.215
 -18البيان والتح�صيل البن ر�شد اجلد ،ج� ،4ص.382
 -19مغني املحتاج ج� ،2ص ،367حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ج� ،3ص ،434الدر املختار ،ج� ،4ص ،519نهاية املحتاج ج� ،5ص.478
 -20حترير الكالم للحطاب� ،ص.208
� -21شرح خمت�صر خليل للخر�شي ،ج� ،15ص ،43البيان والتح�صيل البن ر�شد اجلد ،ج� ،8ص.293
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الحق الذي ميثله السهم قابل للمعاوضة عليه ال يختلف عام ذكر إال بكون امللتزم فيه هو
الشخصية االعتبارية.
بعض مالمح الرشكات املساهمة الحديثة والتي تظهر اختالفها عن الرشكة الفقهية:
ذكرنا آنفاً أن الرشكة املساهمة الحديثة املسامة كوربواشن ال متت بصلة للرشكة الفقهية إال
من حيث الخطأ يف ترجمة االسم وليس أدل عىل ذلك مام ييل:
أ) أن األسهم تصدر بدون قيمة اسمية:
منذ بداية من العقد الثاين من القرن العرشين مل تعد أسهم الرشكات املساهمة العامة تصدر
يف األسواق الرئيسية كبورصة نيويورك بقيمة اسمية ،بل تصدر عىل صفة سهم يباع باملزاد،
ويف الحاالت التي يحدد لها قيمة اسمية ألسباب رضيبية أو نحوها فإن هذه القيمة االسمية
ت ُجعل سنتاً واحد .ثم تجد قيمتها الحقيقية يف املزاد السوقي عند التداول أو يف مرحلة
االكتتاب التي أيضاً تكون محل مزايدة.
وليس أدل عىل بعد الرشكة املساهمة الحديثة عن مفهوم الرشكة الفقهية من هذا إذ إن
ما يدفعه حملة األسهم ال ميكن أن يكون هذا حصة يف رأس مال بل هو مثن تحدد يف املزاد
العلني «للحق» الذي أرشنا إليه تبيعه شخصية اعتبارية موجودة قانونياً.
فإذا ولكنها كانت تصدر بقيمة اسمية فنقول :من املعلوم تاريخياً أن سندات الدين سبقت
أسهم الرشكات يف الظهور إذ إن الحكومات واملؤسسات التابعة للحكومات بدأت يف إصدار
سندات الدين وتداولها يف السوق ،ثم جاءت األسهم بعد ذلك بعدة قرون ،ومعلوم أن
سند الدين له قيمة اسمية هي أصل الدين وينص فيه عىل الفائدة التي هي الزيادة عىل
الدين ،وعندما صدرت أسهم الرشكات للمرة األوىل جرى تصميمها لتكون مشابهة ملا عهدته
األسواق واعتاد عليه الناس فصدرت بقيمة اسمية ولكنها قيمة نظرية ال متثل أي التزام مع
الرشكة بدفع ذلك املبلغ History A .Jr ,Miranti .J Paul ,Baskin Barron Jonathan
..1997 Press .Univ Cambridge ,Finance Corporate of
ب) والدة الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة:
تنشأ الرشكات بإبرام عقد الرشكة املتضمن اإليجاب والقبول بني أطرافها عىل االشرتاك وخلط
األموال والعمل  ...إلخ ،لكن الرشكة املساهمة العامة ليست عقدا ً وال تنشأ بناء عىل عقد
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ولذلك ال يقال «إبرام» أو «انعقاد» الرشكة كام يقال انعقاد املضاربة أو رشكة العنان وإمنا
هي ذات طبيعة مختلفة فهي كام يعربون يف الكتابات القانونية «تظهر للوجود» (Come
 ،)existence toعندما متنحها الجهة املخولة بذلك الوجود القانوين وال عربة بوجود الرشكاء
أو رأس املال.
والقوانني ذات العالقة تنص عىل أن املتطلبات القانونية وهي وجود وثيقة التسجيل وتسمى
 ،incorporation of Articlesوتتضمن بصفة أساسية اسم املنشأة عنوانها واسم وكيل
التسجيل وكم عدد األسهم التي تنوي إصدارها وأنواعها ،فمتى استكملت هذه املتطلبات
اعتمدها املسئول يف الجهة اإلرشافية فتصبح الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة
موجودة قانونياً مبا يف ذلك وجود الذمة املالية املستقلة كل ذلك بدون وجود عقد بني رشكاء،
وليس ثم عقد.
وليس أدل عىل االختالف بينهام وبني الرشكة الفقهية من ذلك ،فالرشكة الفقهية عقد كسائر
العقود يفتقر إىل إيجاب وقبول وينعقد بخلط األموال حقيقة أو حكامً.
إذا ظهرت املنشأة إىل الوجود ،صار لها مبجرد الوالدة ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية
لها جميع ما للشخصية الطبيعية .22ثم هي تصدر األسهم التي وقع تعريفها يف نرشة اإلصدار
بان حاملها له الحق يف الربح إذا تحقق وتقرر توزيعه ،ويف نصيب من تصفية الرشكة يف حال
تقرر تصفيتها اختيارياً أو جربياً بعد تسديد ديونها.
أ) رشكة الشخص الواحد:
تنص القوانني حتى يف أكرث البالد العربية عىل إمكانية تأسيس رشكة مساهمة ذات مسئولية
محدودة ميلكها شخص واحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ،وال يغري من طبيعتها وال
القانون التي تخضع له أو إجراءات إنشائها أن يكون لها صاحب واحد ،فهذا مثال واضح
أن االشرتاك بني مجموعة من األفراد وهو ركن الرشكة الفقهية ليس أمرا ً ال تقوم الرشكة
املساهمة ذات املسئولية املحدودة إال به له هو أمر يقع كام يقع يف اشرتاط الناس يف كل ما
ميكن أن ميلك بصفة منفردة أو مشرتكة.
وملكية فرد واحد للرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة ينفي عنها وصف الرشكة
وتظهر حقيقة أنها شخصية اعتبارية واالشرتاك أمر يحدث أو ال يحدث فيها.
 -22حتى ان املحكمة العليا يف الواليات املتحدة الأمريكية �أقرت لها حرية التعبري بحيث ال متنع من دعم املر�شحني للمجال�س
كالكوجنر�س وجمل�س النواب الذين يخدمون م�صاحلها.

204

التكييف الفقهي ألسهم رشكات املساهمة

ب) مالك أسهم الرشكة يدينها ويكون إسوة غرمائها:
ال تختلف أحكام الرشكة املساهمة العامة ذات املسئولية املحدودة يف القانون بني رشكة ميلك
أسهمها آالف املساهمني وأخرى ميلك أسهمها شخص واحد ،فإذا أسست الرشكة املساهمة
ذات املسئولية املحدودة من قبل شخص واحد هو املالك الوحيد ألسهمها ،فليس هناك ما
مينع من الناحية القانونية أن يقرضها (قرضاً بفائدة أو بغري فائدة) ،فإذا فعل ذلك وكان لها
دائنون آخرون ثم تعرس وضعها املايل ،كان هو أسوة الغرماء ولو أنها صفيت فإنه يستحق
نصيبه دائناً لها كسائر الدائنني ثم يحصل عىل ما بقي من قيمة أصولها باعتباره حامالً
ألسهمها .بل أنه يستطيع أن يجعل دينه ممتازا ً بتوثيقه برهن جزء من أصول الرشكة بحيث
يتقدم عىل دائنيها يف اسرتداد دينه وليس أدل عىل استقالل وانفصال الرشكة عن حملة
أسهمها من هذه الحقيقة الثابتة يف التطبيقات واالعراف التجارية ،ومثل هذا ال يتصور يف
.23
رشكة العنان أو املضاربة
ت) حملة األسهم يقيمون القضايا يف املحاكم عىل الرشكة:
ومن املعتاد أن يبادر عدد من حملة األسهم ويف بعض األحيان جميع حملة األسهم يف رفع
القضايا يف املحاكم عىل الرشكة ،إن املدعي عليه يف هذه القضايا ليس مجلس اإلدارة وال أي
من العاملني فيها بل الشخصية االعتبارية ذاتها ،وهذا دليل ناصع عىل استقاللية الرشكة عن
حملة أسهمها ،وليس ملثل هذا شبه ملا يكن أن يقع يف رشكة العنان .وال ميكن تصور أن الرشكة
ٍ
عندئذ سريافعون ضد أنفسهم وهذا دليل استقالل الرشكة عن
هي مجموع الرشكاء ألنهم
حملة أسهمها.
ث) الرشكة التابعة:
لو ان رشكة قامئة ،أسست رشكة تابعة وكانت متلكها بالكامل مبعنى أنها رشكة الشخص الواحد
لكن هذا الشخص املالك هو نفسه شخصية اعتبارية وكان لها نفس أعضاء مجلس اإلدارة
للمؤسسة األم ،ملا عد ذلك اندماجاً بني رشكتني ويبقى االستقالل الكامل عنها معتمد من
قبل القانون واملحاكم .وذمة كل واحدة مستقلة عن األخرى ال يؤثر يف ذلك اتحاد املالك أو
أعضاء مجلس اإلدارة ومل يكن الوضع املايل ألي منهام مؤثرا ً عىل األخرى ،وهذا دليل واضح
عىل االستقالل بني الرشكة وحملة أسهمها.
 -23بت جمل�س اللوردات يف بريطانيا الذي هو �أعلى �سلطة ق�ضائية يف البالد �سنة 1897م بق�ضية تتعلق ب�شركة م�ساهمة (كوربورا�شن)
ميلكها �شخ�ص واحد ويف نف�س الوقت هو دائن لها و�أراد عندما واجهت ال�شركة �صعوبات مالية ان يكون �أ�سوة الغرماء ف�أقرت له
ً
�سابقا يف اال�ستحقاق من الدائنني الآخرين.
املحاكم ذلك ،وملا كان قد وثق دينه برهون كان
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ج) ديون الرشكة األم والرشكة التابعة:
ولو أن رشكة مساهمة محدودة متلك رشكة تابعة بالكامل ولكل واحد من الرشكتني دائنون
ثم إن الرشكة األم يف وضع عدم القدرة عىل تسديد الديون بينام إن الرشكة التابعة يف وضع
ائتامين ممتاز ،مل يكن لدائني الرشكة األم مطالبة الرشكة التابعة بتحمل ديون الرشكة األم
وليس لهم إال ما للرشكة األم من نصيب عند تصفية الرشكة التابعة .ويف نفس الوقت لو إن
الرشكة التابعة كانت يف وضع مايل ردئ بينام الرشكة األم يف وضع مايل ممتاز ،فليس لدائنيها
مطالبة الرشكة األم بتحمل أي من ديونها.
الخالصة:
أن ما صدر من املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل بشأن تكييف سهم الرشكة املساهمة العامة
ذات املسئولية املحدودة والذي نص عىل أن السهم حصة شائعة يف موجودات الرشكة ،24مل
يوفق إىل التصور الصحيح للسهم ،وكام ذكرنا فإن مظان التصور الصحيح للسهم ليس كتب
الفقه وإمنا القوانني التي ولدت الرشكات املساهمة من رحمها وقد تبني من العرض أن السهم
هو «حق» محله حصة من الريع الذي توزعه الرشكة ونصيب من قيمة التصفية إن حصلت.
هذا التصور ينبني عليه اختالف يف األحكام الخاصة بأمور كثرية مثل ما يجوز االستثامر فيه
وما ال يجوز ،والزكاة الواجبة عىل حامل السهم وغري ذلك من األمور.
والله سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم.

 -24ورد يف قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي الدويل رقم  )1( )1/7( 63ب�ش�أن الأ�سواق املالية يف مايو 1992م ما يلي:
« -5حمل العقد يف بيع ال�سهم :ان املحل املتعاقد عليه يف بيع ال�سهم هو احل�صة ال�شائعة من �أ�صول ال�شركة و�شهادة ال�سهم عبارة
عن وثيقة للحق يف تلك احل�صة» .ولذلك ن�ص نف�س القرار على ما يلي:
« -4ال�سهم حلامله :مبا ان املبيع يف (ال�سهم حلامله) هو ح�صة �شائعة يف موجودات ال�شركة .»...

