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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد خاتم االنبياء واملرسلني ،وعىل
آله وصحبه أجمعني وبعد ،فقبل ما يقرب من مائة سنة تقريبا بدأت الحياة االقتصادية
يف العامل تتقدم بتسارع كبري نحو ابتكار صيغ جديدة يف املعامالت؛ لتلبي حاجات الناس
ومتطلبات تقدم الحياة ،وقد سجل عدد من علامء األمة وقع تقدم هذه املعامالت ودخولها
إىل حياة األمة ،بتسطري ارائهم الرشعية وفتاواهم ولو عىل سبيل االفرتاض ،ليأيت من بعدهم
ويكملوا مسرية الحكم عىل هذه املستجدات ويضبطوها بضابط الرشع فيسمح بتداول ما
قبلته األحكام واندرج ضمنها ،ويرد ما خالف الرشيعة ،أو طلب تعديله وتطويره مبا يتوافق
مع الرشيعة اإلسالمية ،متخذين من مجموع الفقه اإلسالمي باجتهاداته جميعها ومقاصد
الرشيعة وكلياتها موردا تستقى منه أحكام ضبط هذه املستجدات.
ومن بني الصيغ الجديدة التي مل تكن معروفة لدى فقهائنا السابقني صيغة رشكة املساهمة
التي تتضمن تقسيم رأساملها إىل أسهم متساوية قابلة للتداول ،فقابله الفقهاء برأي ميثله
جمهور املعارصين الذين رأوا أن الرشيعة المتنع قيام مثل هذه الرشكة رشيطة ان يكون
موضوعها مباحا ،ورأت قلة من الفقهاء عدم جواز هذه الرشكة ملا متثله من فكر رأس مايل
وعدم وجود ما تقاس عليه من عقود الرشكات الرشعية ...الخ.
ونظرا ملا ميكن لهذا النوع من الرشكات أن يؤديه من خدمات لالقتصاد الوطني انترشت رشكات
املساهمة يف عدد كبري من البالد اإلسالمية والعربية ،فهي رشكات تقوم عىل تجزئة رأس املال
إىل أجزاء صغرية تعرف باألسهم قيمة كل سهم مبلغ يسري (دينار واحد يف االردن مثال) يعادل
دوالر ونصف تقريبا أو خمسة دراهم ونصف ،وعن طريق تجميع األموال ميكن إنشاء رشكات
مساهمة ملشاريع كربى تضطلع بها ،كام انها فرصة سانحة لصغار املالك أو الطبقة الوسطى
لتستثمر ما تدخره من مال قليل يف أعامل تدر عليه ولو القليل (مجموعة سهام).
وأصبحت تلك الرشكات حقيقة واقعة تقدم خدماتها بشكل سليم حتى انترشت فكرة تداول
األسهم وإنشاء سوق لتلك األسهم (السوق املايل) يتم بواسطته بيع األسهم ورشاؤها والتنازل
عنها وهنا أصبحت عمليات ارتفاع أسعار األسهم وانخفاضها مجاال للرتبح ،فنشأ تجارة األسهم
ونشأ التساؤل عن حقيقة السهم وما ميثله وهو ما سنبحثه يف املطالب والنقاط اآلتية.

أ.د .عبدالناصر أبو البصل

259

ويف هذه الورقة تناولت فيها تكييف السهم يف رشكة املساهمة ومناقشة اراء العلامء والباحثني
يف هذه املسألة التي تنبنى عىل وفقها أحكام فقهية بحسب اتجاه التكييف أو الوصف
الفقهي لحقيقة السهم.
ويف ختام هذه املقدمة اتوجه بالشكر الجزيل للقامئني عىل «شورى لالستشارات الرشعية»
عىل جهودها العلمية ومبادراتها البحثية التي تعد بحق ظاهرة مجمعية بحثية متخصصة يف
فقه املعامالت املعارصة ،وأخص بالذكر فضيلة الشيخ عبدالستار القطان والفريق العامل معه
يف شورى ،وأسأل الله تعاىل ان يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق إنه سميع مجيب .
املطلب األول
التعريف مبصطلحات البحث
أوال :التعريف برشكة املساهمة
من املعلوم أن رشكة املساهمة أهم رشكات األموال ،وتعرف بأنها الرشكة التي «يقسم
رأس مالها إىل أسهم متساوية القيمة ،ويكون لكل رشيك عدد من هذه األسهم»2
3
وقد أوردت بعض الترشيعات تعريفا للرشكة املساهمة كالقانون الكويتي يف املادة مادة ()119
«رشكة املساهمة العامة هي رشكة ينقسم رأس مالها إىل أسهم متساوية القيمة تقبل التداول
عىل الوجه املبني يف هذا القانون ،وتقترص مسئولية املساهم عىل أداء قيمة األسهم التي
اكتتب فيها ،وال يسأل عن التزامات الرشكة إال يف حدود القيمة اإلسمية ملا اكتتب فيه من
أسهم».
وكذلك عرفها مجمع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم  )14/4( 130والذي جاء فيه:
رشكة املساهمة :هي الرشكة التي يكون رأساملها مقس ًام إىل أسهم متسـاوية قابلة للتداول،
ويكون كل شـريك فيها مسؤوالً مبقدار حصته يف رأس املال.
1

 -1بالفرن�سية (  ) societeanoymeوباالجنليزية (.)Joint Stock Company
 -2الو�سيط لل�سنهوري .170 /5
 -3رقم  25ل�سنة .2012
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ثانيا :التعريف بالسهم:
السهم :حصة شائعة يف ملكية الرشكة ،واملساهم كام يرى املجمع « املساهم يف الرشكة ميلك
أسهم .وتبقى ملكية الرقبة له إىل أن تنتقل
َّ
حص ًة شائع ًة من موجوداتها مبقدار ما ميلكه من ٍ
إىل غريه ألي سبب من األسباب ،من تخارج أو غريه».
ثالثا  :خصائص السهم:
 -1التساوي يف القيمة حيث يقسم رأس املال إىل أجزاء متساوية تسمى األسهم.
 -2قابلية التداول ،وقد يقيد التداول اثناء التاسيس كام نص عىل ذلك قانون الرشكات االردين
يف «املادة (  ) 100حيث نص عىل أن:
أ -يحظر الترصف بالسهم التأسييس يف الرشكة املساهمة العامة قبل مرور سنتني عىل االقل
من تأسيس الرشكة ويعترب باطال اي ترصف يخالف أحكام هذه املادة ..
ب -يستثنى من الحظر املنصوص عليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة انتقال السهم التأسييس
إىل الورثة وفيام بني الزوجني واالصول والفروع ،وكذلك انتقالة من مؤسس إىل مؤسس
آخر يف الرشكة وانتقال السهم إىل الغري بقرار قضايئ أو نتيجة بيعه باملزاد العلني وفق
أحكام القانون.
 -3عدم القابلية للتجزئة ،وقد نص يف «املادة ( )96عىل عدم قابلية السهم للتجزئة حيث جاء
فيها :يكون السهم يف الرشكة املساهمة العامة غري قابل للتجزئة ،ولكن يجوز للورثة االشرتاك
يف ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه ملورثهم ،وينطبق هذا الحكم عليهم إذا اشرتكوا
يف ملكية أكرث من سهم واحد من تركة مورثهم ،عىل ان يختاروا يف الحالتني احدهم ليمثلهم
تجاه الرشكة ولديها وإذا تخلفوا عن ذلك خالل املدة التي يحددها لهم مجلس إدارة الرشكة
يعني املجلس احدهم من بينهم».
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املطلب الثاين
أقوال العلامء يف تكييف األسهم وحقيقتها
القول األول :السهم حصة شائعة يف موجودات الرشكة ،و«األسهم يف حقيقتها هي حصص
الرشكة ،وأجزاء تقابل أصولها ،وموجوداتها ،وهي وإن كانت صكوكاً مكتوبة لكنها يعني
بها ما يقابلها ،»4وهو ما رجحه مجمع الفقه اإلسالمي الذي جاء يف احد قراراته القول بأن
حص ًة شائع ًة من موجوداتها مبقدار ما ميلكه من أسهم .وتبقى
«املساهم يف الرشكة ميلك َّ
5
ملكية الرقبة له إىل أن تنتقل إىل غريه ألي سبب من األسباب ،من تخارج أو غريه » .وعىل
هذا الرأي جمهور العلامء املعارصين.
والحجة لهذا القول أن السهم وإن كان وثيقة أو صكا إال أنه يعكس حقيقة واقعية يف ملكية
أجزاء الرشكة وموجوداتها؛ فالرشكة عبارة عن جميع املوجودات التي ميثلها مجموع األسهم،
ومالكو األسهم جميعا هم مالك الرشكة .
كام أن القانون نفسه 6يعرف رشكة املساهمة عن غريها بأنها الرشكة التي يكون رأس مالها منقسام
إىل أسهم متساوية قابلة للتداول ،ويستحق مالك األسهم نصيبه يف األرباح بناء عىل عدد األسهم،
وكذلك الحال عند التصفية يستحق نصيب تلك األسهم يف ملكية األموال الباقية بعد التصفية.
املناقشة:
«إن السهم لو كان ميثل موجودات الرشكة فحسب لكانت أسهم الرشكات ال تتغري قيمتها إال
بتغري قيم تلك املوجودات 7»..والواقع يثبت االنفكاك بني قيمة السهم السوقية يف التداول
وقيم ما ميثله السهم من موجودات ومن «األدلة العملية عىل إثبات قاعدة «االنفكاك» بني
السهم الدفرتي والسهم السوقي :...أنك ترى الرشكة يوقف تداول أسهمها يف البورصة ،ثم
هي ال تزال يف الواقع تعمل وتحقق أرباحا تشغيلية لسنوات متعاقبة عىل الرغم من إيقاف
تداول أسهمها يف البورصة ،ومنها :أن السهم تكون قيمته مرتفعة جدا؛ بينام الرشكة يف واقعها
التشغييل ووفق بياناتها املالية املعلنة تكشف عن تحقيق خسائر متتالية لسنوات عديدة،
والعكس صحيح ؛ فإنك ترى الرشكة تحقق منوا كبريا وأرباحا تشغيلية عالية يف الواقع العميل؛
ثم ترى أسهمها ذات قيمة سوقية متدنية يف البورصة ،وما ذاك إال ملجرد تراجع الثقة بالسوق
أو الضطراب الحالة النفسية العامة لدى جمهور املتعاملني (القطيع)».8
 -4القره داغي :اال�ستثمار يف الأ�سهم ،جملة املجمع الفقهي العدد التا�سع ال�سنة ال�سابعة �ص .257
 -5قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم .)14/4( 130
 -6راجع املادة  5من القانون الكويتي.
� -7أحكام االكتتاب �ص .37
 -8اخلليفي ،فتوى �شرعية ب�ش�أن حظر نظام }تداول الأ�سهم{ يف �سوق الأوراق املالية �ص www.raqaba.net( 4د .ريا�ض من�صور
اخلليفي).
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األمر اآلخر الذي يثبت ان السهم الميثل املوجودات فعليا أن املتعاملني يف السوق املايل الذين
يقبلون عىل تداول األسهم ومتلكها وبيعها ال ينظرون البتة واليقصدون متلك املوجودات وإمنا
القيم السوقية لألسهم ،قصدا للرتبح من الفروق بني سعر الرشاء وسعر البيع حال ارتفاعها،
وهذا ينفي كون السهم ميثل حصة شائعة يف موجودات الرشكة.
القول الثاين :ويرى أن األسهم عبارة عن «حقوق مجردة يتم تداولها منفصلة عن أصول
الرشكة وموجوداتها الحقيقية» 9وبالتايل فهي يف نظر هذا الفريق «ال تعدو أن تكون وثيقة
تنطوي عىل حقوق والتزامات مجردة يتم تداولها استقالال يف سوقها الخاص عىل أساس
القيمة السوقية ،فإذا تدافع الناس نحو االسرتباح من األسهم عن طريق تداول تلك االلتزامات
الدائنية فإمنا هي صورة معارصة من صور املتاجرة بالديون وااللتزامات املجردة».10
واملستند لهذا الراي مبناه اعتبار حامل السهم ،أو مالك السهم ميثل الصفة الدائنية ...
«ومعنى «الصفة الدائنية» أن الرشكة املساهمة تنشأ عىل ذمتها التزامات حقوقية مبجرد
إصدارها لألسهم  ،بحيث تكون الرشكة املصدرة لألسهم مدينة مبجموعة التزامات دائنية نحو
حملة األسهم  ،ويف املقابل يكون حاملوا األسهم دائنني بنفس تلك االلتزامات نحو الرشكة».11
وواقع تداول األسهم يف األسواق املالية يثبت ان مالك السهم ينظر إىل ما مينحه له السهم من
حقوق تداول يصل من خاللها إىل االسرتباح برصف النظر عن موجودات الرشكة أو أعاملها
فاملهم سمعة أسهمها يف السوق.
املناقشة:
الصفة الدائنية تعني وجود عالقة بني دائن ومدين يكون املدين مكلفا بعمل أو امتناع عن
عمل أو تسليم حق عيني للدائن ،فاملالك للسهم يكون دائنا للرشكة والرشكة مدينة ملالك
السهم ،والرشكة البد لها من مالك ،وكون رأس املال هو مجموع األسهم فبالنتيجة يكون مالك
األسهم هم مالك الرشكة قانونا؛ وهذا يعني ان املالك يحملون صفة الدائنية فتكون الرشكة
مدينة لهم وهم مالك الرشكة فيكونون مدينني ألنفسهم ،وهذا غري سليم من الناحية العملية
والقانونية الفرتاق صفة املالك عن الدائن من حيث الحقوق واملراكز القانونية التي تفرزها
امللكية عن الحقوق واملراكز القانونية التي تقررها الدائنية؛ فلو فرضنا وجود دائن يطالب
 -9اخلليفي ،امل�صدر ال�سابق نف�سه �ص.5
 -10امل�صدر نف�سه وانظر �ص.4
 -11امل�صدر نف�سه �ص  4ون�سب ذلك �إىل القانونيني.
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الرشكة بحقه تجاهها ووجود مالك لألسهم يرد قيمة أسهمه عىل اساس أنه دائن بتلك القيمة
لقدم دائن الرشكة قوال واحدا عىل مالك األسهم الن أسهمه ال منح ارباحها وال قيمتها من
املوجودات اال بعد التصفية واداء حقوق الدائنني ،وهو معرض للخسارة يف حدود األسهم؛
فرشاء األسهم يجعل مالك تلك األسهم يف مركز قانوين مينحه حقوقا يف الرشكة ويف األرباح
ضمن رشوط معينة وترتب عليه التزامات كذلك وبرشائه لألسهم اكتسب حق امللكية وإذا
مات انتقلت إىل ورثته ملكية تلك األسهم.
أما القول بأن السهم ميثل حقا مجردا فهذا ينظر اليه بالنظر ملفهوم الحقوق املجردة والظاهر
أن أصحاب هذا الرأي يقصدون باملجرد انتفاء صفة حق امللكية مبعنى أنه حق مينح إمكان
التداول وال مينح سلطة امللك التام وقد تم بيان مخالفة هذا القول للقانون فعليا ،أما موضوع
الحق املجرد لدى فقهائنا املعارصين فبيانه :أن الحق املجرد كام يعرفه استاذنا الزحييل رحمه
الله بقوله« 12الحق املجرد أو املحض :هو الذي ال يرتك أثراً بالتنازل عنه صلحاً أو إبراء ،بل
يبقى محل الحق عند املكلف (أو املدين) بعد التنازل كام كان قبل التنازل .مثل حق الدين،
فإن الدائن إذا تنازل عن دينه ،كانت ذمة املدين بعد التنازل هي بعينها قبل التنازل ،وال
يرتتب عىل التنازل عن الحق أثر من اآلثار .وكذلك حق الشفعة إذا أسقط الشفيع حقه يف
الشفعة ،كانت ملكية املشرتي للعقار بعد التنازل عن الشفعة هي بعينها قبل التنازل .ومثله
حق املدعي يف تحليف خصمه اليمني ،وحق الخيار ...والحق غري املجرد :هو الذي يرتك أثراً
بالتنازل عنه ،كحق القصاص  ،..فيصري معصوم الدم بالعفو بعد أن كان غري معصوم الدم».
ويف مرشد الحريان والقانون املدين األردين املادة (  )١٢٧١الحق اﻤﻟﺠرد هو «ارتفاق عىل عقار
ملنفعة عقار مملوك آلخر» ،ومن الحقوق املجردة حق املسيل واملرور واملجرى ،وكذلك
الحائط املشرتك.
أما اتجاه املتعاملني باألسهم إىل قصد االسرتباح وعدم نية التملك واإلقبال عىل املضاربة
باألسهم واالسواق املالية مبا أدى أو يؤدي إىل أزمات واختالل يف االقتصاد فهذا األمر -عىل
وجاهة التنبه إليه -ال عالقة له بالتكييف الفقهي لألسهم والرشكات املساهمة؛ وإمنا مرتبط
مبآالت االفعال وبالسياسة الرشعية التي يستطيع ويل األمر من خاللها وبناء عىل قواعدها أن
يضع من التدابري الرشعية ما يضمن االنضباط وعدم االنحراف واالختالل يف األسواق املالية.
القول الثالث :السهم ميثل ملكية شائعة يف الرشكة باعتبار شخصيتها االعتبارية وليس يف
موجوداتها« ،فاملساهمون رشكاء يف هذا الشخص املعنوي رشكة ملك ،ال رشكة عقد».13
 -12الفقه الإ�سالمي و�أدلته  2852/4وانظر علي اخلفيف ،امللكية هام�ش �ص.9
 -13املعامالت الإ�سالمية ا�صالة ومعا�صرة .183/13
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وحجة هذا القول أن الرشكة قانونا تتمتع بالشخصية االعتبارية ومقتىض متتعها بالشخصية أن
تكون مستقلة ذات ذمة مالية مستقلة تتملك وتقايض وهذا يجعل ذمتها غري ذمة املساهمني
أو ماليك األسهم «فالسهم إذن حصة يف الرشكة ،وليس حصة يف مفردات أصولها؛ ألن األصول
مملوكة للرشكة ،وليس لحملة األسهم بدليل أن املساهم ال ميلك الترصف يف أعيان الرشكة ،أو
منافع أعيانها ،ال بالبيع ،وال بالرهن ،وال باالنتفاع ،وال بغريها ،...والسهم بهذا الشكل جزء من
الشخصية االعتبارية للرشكة ،ويرغب الناس يف بيعه ورشائه بقصد االسرتباح ،وليس وعاء ملا
ميثله من موجودات الرشكة».14
املناقشة:
 القول بأن ملكية الرشكاء للرشكة من قبيل رشكة امللك ال العقد يجعل ترصف الرشكاءاملؤسسني أو املكتتبني وارادتهم العقدية التي مبوجبها أقاموا الرشكة وانتخبوا إدارتها
وزاولت أعاملها إرادة مفرغة من مضمونها وال تعكس الحقيقة عىل اإلطالق ،والتنظيم
الترشيعي الفقهي والقانوين يأىب ذلك؛ حيث إن العالقة بني ماليك األسهم محكومة بقواعد
تنظم أصول الرشاكة وحقوق حملة األسهم أو املالك والتزاماتهم باعتبارهم رشكاء بقدر
حصصهم (أسهمهم) ،وغني عن الذكر بأن قواعد إدارة امللكية الشائعة 15وعالقة الرشكاء
يف امللك ببعضهم تختلف عن قواعد إدارة الرشكات املساهمة.
 الفصل بني ملك الرشكة وملك موجوداتها فصل تعسفي أو ال يسنده املنطق؛ حيث يتفقالفقه والقانون عىل أن ماليك األسهم هم مالك الرشكة ،والرشكة هي مجموع موجوداتها
وحقوقها والتزاماتها  ...وبعد التصفية تؤول الحقوق إىل ماليك األسهم ،وهذا يعني أن
ماليك األسهم هم الذين ميلكون املوجودات بعد تصفيتها حسب اتفاقهم االبتدايئ وحسب
النظام.
 صحيح أن املساهمني أو حملة األسهم ال يستطيعون الترصف بأعيان الرشكة أو منافعأعيانها؛ وذلك ال ألنهم الميلكون تلك األعيان ولكن ألنهم وبحسب إرادتهم االتفاقية عند
إنشاء الرشكة ونظامها قد وكلوا أمر إدارتها والترصف يف أعيانها وغريذلك من أعامل إىل
إدارتها ،وبغري ذلك لن تستقر أعاملها ولن تستطيع التقدم إذا سمح لكل رشيك أو حامل
سهم بالتدخل والترصف املبارش بأعيان الرشكة وموجوداتها ،خاصة أن اعداد األسهم تصل
إىل املاليني واعداد املساهمني إىل املئات بل أكرث احيانا .
 -14املرجع ال�سابق .187/13
( -15الواردة يف القانون املدين) �أو قانون املعامالت املدنية .
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القول الرابع :السهم سلعة كباقي السلع أو عروض التجارة .
وحجة هذا القول بأن الناس يتعاملون باألسهم بيعا ورشاء كتعاملهم بالسلع التجارية وقد
ورد يف الحديث الذي رواه البخاري 16عن ابن عمر - :ريض الله عنه  -قال :سمعت رسول
الله  -صىل الله عليه وسلم  -يقول« :من ابتاع عبدًا ،وله مال ،فامله للذي باعه إال أن يشرتط
املبتاع» ما يؤيد بيع السهم ملا يتضمنه من قيمة يف السوق ال ما ميثله من موجودات الرشكة
حيث اجاز النبي صىل الله عليه وسلم بيع العبد وما معه من مال تبعا ال قصدا.
كام أن واقع املتاجرة يف األسهم يثبت ان أسعار األسهم وحركة التداول غري مرتبطة بقيمة
املوجودات التي متثلها األسهم وامنا ينظر إىل القيمة السوقية ،وهذا ينتج مفارقات عديدة
كان ترتفع أسهم رشكات خارسة وتنخفض أسهم رشكات ناجحة ،والعربة بالسوق ال بالحقائق
الواقعية العتبارات متعددة منها اقتصادية وسياسية وإعالمية وغريها.
املناقشة:
 بالنسبة ملا ورد يف الحديث يناقش بأن األصل هو املحل املعقود عليه يصلح محال للتعاقدواملال الذي مع (العبد) تابع والتابع تابع ،والسهم بذاته ليس محال للتعاقد مفرغا من
مضمونه حتى يقال بأن املوجودات تابعة فلوال املوجودات التي ميثلها مل يكن للسهم
وجود فال محل للقياس أو االستدالل بهذا الدليل.
 تعامل الناس باألسهم بيعا ورشاء كتعاملهم بالسلع والعروض التجارية ال يجعل السهم منعروض التجارة اال إذا كان حقيقة هو كذلك؛ واملقصود أن تعامل الناس ليس دليال عىل
التكييف الفقهي لألسهم ولكن جواز التعامل باألسهم فرع عن تكييف األسهم.
 وكون التعامل بالبيع والرشاء لألسهم قد لقي قبوال ورواجا فهذا يدل عىل ان املقبلني عىلاألسهم يرون فيها ما متثله من قوة مالية حتى تصبح محال للتعاقد والتداول ،وإذا مل
تكن موجودات الرشكات ذات قيمة أو ال متثل الرشكات وأسهمها قوة واقعية يف امليدان
لن تستمر وسترتاجع وتنهار أسهمها يف الحال أو املآل ،ولهذا اعتبار السهم مبعنى الصك
أو الوثيقة بذاته سلعة ال يؤيده الواقع االقتصادي وال القانوين فضال عن قبول التكييف
الفقهي له.
 أن االوراق النقدية وهي متداولة بقوة القانون إذا مل تكن لها ما يسندها من معادنمثينة وعمالت أجنبية وقوة اقتصادية 17ال تقف يف امليدان طويال وتتهاوى أسعارها كام
� -16صحيح البخاري.
� -17أو قوة الدولة املطلقة...
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هو معروف ومقرر ،فكيف بأسهم رشكات وهمية أو ضعيفة ال تكون موجودات الرشكة
املصدرة لها بذات قيمة تتداول ويقبل املتعاملون عليها بغض النظر عن واقعها ؟.
 إن طبيعة األسهم وحقيقتها القاضية بجواز التداول تجعل الناس عدة اصناف بحسبمقاصدهم من رشاء األسهم؛ فبعضهم يقبل عليها رغبة يف متلكها وزيادة حصته يف الرشكة
والتقدم بشتى الوسائل ليكون له موقع متقدم يف قرارات الرشكة ،ومنهم من يجعلها
استثامرا مستقرا يف متلك محموعة أسهم ،واخر يبتغي املضاربة برشاء عدد من األسهم
واالنتظار إىل ارتفاع ولو يسري يف السهم فيبيع لريبح الفرق بني سعر البيع والرشاء االصيل
وهكذا ،وليس كل من متلك السهم يبتغي املضاربة وينظر إىل السهم عىل أنه مجرد سلعة
او وثيقة يتداولها.
املطلب الثالث
األسس واملبادىء التي يتوصل من خاللها لحقيقة األسهم
أوال :ملكية السهم:
يستطيع الشخص متلك األسهم يف الرشكات املساهمة بإحدى طرق كسب امللكية ومنها
العقد مبعنى أن من يشرتي السهم فيصبح مالكا للسهم.كام أنه ميتلك السهم باملرياث.
ثانيا :حقوق مالك السهم:
مبوجب القانون يكون ملالك السهم:
 -1الحق يف الحصول عىل األرباح
 -2الحق يف البقاء يف الرشكة
 -3الحق يف الترصف يف السهم والتنازل عنه
 -4الحق يف اقتسام موجودات الرتكة بعد التصفية
 -5الحق يف التصويت يف الجمعية العمومية
وهذه الحقوق هي حقوق املالك وفق قوانني الرشكات وفيها تفصيل يف األنظمة والتعليامت.
ثالثا :مسؤلية مالك السهم:
يكون مالك السهم (املساهم) مسؤال عن الخسائر التي متنى بها الرشكة يف حدود ما ميلك من
أسهم فقط وعىل ذلك نصت (املادة (  ))9من قانون الرشكات األردين عىل ما يأيت:
تعترب الذمة املالية للرشكة املساهمة العامة مستقلة عن الذمة املالية لكل مساهم فيها،
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وتكون الرشكة مبوجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها ،وال يكون
املساهم مسؤوال تجاه الرشكة عن تلك الديون وااللتزامات ،إال مبقدار األسهم التي ميلكها يف
الرشكة.
18
وكذلك نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي .
رابعا :طبيعة رشكة املساهمة:
صحيح أن رشكة املساهمة من رشكات األموال كام ينص القانون ،ولكن هذه الرشكة عبارة
عن رشكة عقد  ،والصفة التعاقدية تنسحب عىل أعاملها منذ فكرة التأسيس ،بل هناك عقد
اسمه عقد التأسيس يوقع عليه الرشكاء املؤسسون ،وال يكون دخول رشيك أو مساهم جديد
فيها إال بناء عىل عقد (االكتتاب ،رشاء األسهم).
وهذا العقد سواء عقد التأسيس أو ما يكمله النظام والقانون من أحكام تنظم الرشكة يتبني
من خالله العالقة بني املساهمني عىل انهم رشكاء ميلكون الرشكة بكل عنارصها وفق رشوط
ومواصفات محددة تختلف نوعيا عن قيامهم بإنشاء رشكة من رشكات األشخاص.
وإذا أردنا أن ننزل رشكة املساهمة عىل احدى الرشكات الفقهية املعروفة بتفاصيلها فلن نجد
رشكة متاثلها ،وبناء عىل هذا تكون اجازة الرشكة من خالل النظر يف القواعد العامة للرشكات
وإنشاء العقود واالصل فيها باعتبارها رشكة مستحدثة من رشكات العقود كام هو الحال يف
عدد من املعامالت املستحدثة ،مع االستفادة من التنظيم القانوين مبا يوافق قواعد الفقه
وأصول الرشيعة.
وهذه املنهجية تنبني عىل الحكم عىل الرشكة املستحدثة مبنع ما ترفضه وتأباه القواعد
الرشعية ،وهو ما فعله علامء األمة الذين تصدوا للعقود املستجدة.
خامسا :هل هناك عالقة بني امللكية الشائعة وملكية املساهمني لرشكة املساهمة؟
يقول الدكتور السنهوري يف الوسيط« :إذا كان عقد رشكة تتمتع بالشخصية املعنوية ،فام
دامت هذه الشخصية املعنوية قامئة فاملال غري شائع وهو مملوك ملكية مفرزة للرشكة ،فإذا
انحلت الرشكة وصفيت ،أصبحت أموالها مملوكة عىل الشيوع للرشكاء ،...فإذا كان املال شائعاً
بني اثنني فكل منهام ميلك حصته شائعة يف املال ،أما إذا كان املال مملوكا لشخص معنوي
كرشكة فاملال كله مملوك لهذا الشخص املعنوي ،وليس ألحد من الرشكاء يف الرشكة حق عيني
فيه .كذلك يجب متييز الشيوع عن تقابل حقني يلتلقيان يف اليشء الواحد ،فقد تكون رقبة
اليشء لشخص وحق االنتفاع بها لشخص آخر ،فال يعترب مالك الرقبة وصاحب حق االنتفاع يف
 -18انظر امللحق
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شيوع فيام بينهام ،ألن لكل منهام حقا يختلف عن الحق الذي لآلخر».19
وكالم السنهوري هنا واضح يف عدم الخلط بني الرشكة ذات الشخصية املعنوية ورشكة امللك
التي ال تتمتع بتلك الصفة القانونية االعتبارية.
وأيضا قول السنهوري إن مال الرشكة ال يعد ملكية شائعة للرشكاء إال بعد التصفية ال يعني
انهم ال ميلكون الرشكة؛ فالرشكة متلك املال مفرزا ألن لها ذمة مالية مستقلة ،والرشكاء ميلكون
الرشكة فهذا يؤدي إىل نتيجة أنهم ميلكون مال الرشكة ضمنا مللكيتهم للرشكة؛ فمن ملك
الشيئ ملك ما يف ضمنه.
موجودات
ال�شركة

ال�شركة باعتبارها
�شخ�صا معنويا

مالكو
الأ�سهم

سادسا  :أعامل الرشكة وموجوداتها وعالقتها مبلكية األسهم:
إذا قلنا بأن السهم ميثل ملكية لحصة يف الرشكة ومجموع األسهم يشكل رأس مال الرشكة،
فهل هناك عالقة بني حكم متلك السهم وطبيعة األعامل التي تقوم بها الرشكة أو املوجودات
التي تقتنيها وتعمل فيها؟
إذا كان الجواب بااليجاب بأن طبيعة األعامل التي تقوم بها الرشكة مؤثرة يف الحكم فهناك
ارتباط بني السهم وموجودات أو أعامل الرشكة.
ومن خالل النظر يف قرارات املجمع (عىل سبيل املثال قرار رقم  )) 7/1 (63 :بشأن األسواق
املالية والذي جاء فيه :فيام يتعلق بـ (اإلسهام يف الرشكات):
«أ -مبا أن األصل يف املعامالت الحل فإن تأسيس رشكة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مرشوعة
أمر جائز .
ب -ال خالف يف حرمة اإلسهام يف رشكات غرضها األسايس محرم ،كالتعامل بالربا أو إنتاج
املحرمات أو املتاجرة بها.
ج -األصل حرمة اإلسهام يف رشكات تتعامل أحياناً باملحرمات ،كالربا ونحوه ،بالرغم من أن
أنشطتها األساسية مرشوعة».
فهذا يدل داللة واضحة عىل ارتباط ملكية السهم مبوجودات الرشكة ،ولو مل تكن مرتبطة بها
ملا انتقل الحكم منها لألسهم.
 -19الو�سيط .613/8
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سابعا :الراجح يف التكييف الفقهي للسهم:
من خالل استعراض األقوال ومناقشتها نستطيع القول بأن «السهم يف رشكة املساهمة ميثل
حصة شائعة يف ملكية الرشكة ،ويف ملكية أصولها وموجوداتها بعد التصفية».
20
والحصة الشائعة تعني« :السهم الساري إىل كل جزء من أجزاء املال املشرتك» ويصفها
الفقهاء كام يقول استاذنا الزرقاء رحمه الله بأنها «جزء منبث يف الكل» 21وهذا يعني ان
الرشيك ميلك ملكا تاما حصته (أسهمه) ويترصف فيها ولكن ال يستطيع االنتفاع املستقل
باألعيان واملوجودات التي تتعلق بها ال الحصة لحقوق الرشكاء ،ولكنه يستطيع االنتفاع
بسهمه ورهنه وبيعه والترصف فيه فيام يقرره القانون من ترصفات.
وهذا القول هو الذي ظهر من اتجاه املجمع ،وكذلك يتجنب اإلشكاالت التي ترد عىل اآلراء
األخرى والتي سبق إيراد أكرثها ،ويتفق الفقه مع القانون يف هذا التكييف.
وقريب من هذا التكييف وجدته الستاذنا الدكتور وهبه الزحييل رحمه الله وهو يتحدث عن
زكاة األسهم بقوله «ألن السهم ميثل حصة يف صايف الرشكة املساهمة من أموال وأصول ثابتة
وأموال وأصول متداولة (نقود وعروض تجارة)».
فالسهم جزء من ملكية الرشكة واملساهمون ميلكون الرشكة كل بحسب حصصه ،غري أن هذا
امللك للرشكة ال يصبح حقا عينيا مبارشا يف موجودات الرشكة لكل رشيك بحسب حصته إال إذا
صفيت ،فرمبا كانت املوجودات مستحقة ألداء التزامات لغري املساهمني وتستغرقها كام هي
الحال بالنسبة للورثة قبل تصفية الرتكة ،لكل وارث حق وحصة ولكن بعد التصفية.
ومام يؤيد هذا االتجاه ان التطبيق العميل القانوين ال يخرج عن هذا ونظرا للحجم الكبري
للرشكات املساهمة وتنوع أعاملها ودخولها تحت دائرة التنافس يف األعامل وتنافس رجال
األعامل عىل السيطرة عىل الرشكات مام أوجد فئتني من فئات مالك األسهم  :فئة كبار املالك
أو كبار املساهمني وفئة األقلية بالنسبة للمساهمني ،وكذلك دخول الدولة طرفا يف الرقابة
عىل أعامل الرشكات بحكم القانون ،وخاصة الرشكات التي اشرتكت فيها ،أو لحامية االقتصاد
الوطني يف بعض الحاالت ،أوجب إصدار مواثيق وقوانني وانظمة لحامية صغار املساهمني
وضامن عدم تغول األغلبية عىل األقلية عىل الرغم من تساوي األصوات بالنسبة لألسهم
ولكنها (دميقراطية األعامل وإدارتها).
 -20املادة  139من املجلة
 -21املدخل الفقهي العام �ص 353-352
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ومام يدل عىل هذا ما تسطره ادارات األسواق وهيئات االوراق املالية يف الدول من تعليامت
ومن ذلك ما ورد يف دليل حوكمة الرشكات يف مركز ايداع االوراق املالية يف اململكة االردنية
الهاشمية يف الفصل الخامس :حقوق املساهمني مانصه »22يعد املساهمون أصحاب الرشكة،
وبالتايل يتمتعون بحقوق معينة إال أنه ال يتوقع منهم يف أغلب األحوال تحمل مسؤولية إدارة
الرشكة ،ويتحمل هذه املسؤولية مجلس اإلدارة واإلدارة ويخضع مجلس اإلدارة واإلدارة يف
هذه الحالة ،للمساءلة أمام املساهمني.ولهذا ،فإنه من الواجب االعرتاف بحقوق املساهمني
وتوفري الوسائل الالزمة لهم للمشاركة الفعالة دون أن ينطوي ذلك عىل القيام باملهام اليومية
للرشكة».

 -22املوقع االلكرتوين للمركز https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=v( :
)1190=Itemid&1195=iew&id
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امللحق
قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف الرشكات املعارصة واألسواق املالية
أوال :قرار رقم  )14/4( 130بشأن الرشكات الحديثة :الرشكات القابضة وغريها وأحكامها
الرشعية:
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته
الرابعة عرشة بالدوحة ( دولة قطر )  13 - 8ذو القعدة 1423هـ ،املوافق  16 – 11كانون
الثاين (يناير) 2003م.
بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع الرشكات الحديثة :الرشكات
القابضة وغريها وأحكامها الرشعية ،وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله .قرر ما
ييل:
أو ًال :التعريف بالرشكات الحديثة:
 .1رشكات األموال :هي الرشكات التي تعتمد يف تكوينها وتشكيلها عىل رؤوس أموال الرشكاء
بغض النظر عن الشخصية املستقلة لكل مساهم ،وتكون أسهمها قابلة للتداول .وتنقسم
إىل:
أ -رشكة املساهمة :هي الرشكة التي يكون رأساملها مقس ًام إىل أسهم متسـاوية قابلة
للتداول ،ويكون كل شـريك فيها مسؤوالً مبقدار حصته يف رأس املال.
ب -رشكة التوصية باألسهم :هي الرشكة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول،
ويكون الرشكاء فيها قسمني :رشكاء متضامنني ومسؤولني مسؤولية تضامنية كاملة
عن ديون الرشكة ،ورشكاء موصني مسؤوليتهم محدودة مبقدار حصصهم.
ج -الرشكة ذات املسؤولية املحدودة :هي الرشكة التي يكون رأساملها مملوكاً لعدد
محدود من الرشكاء ال يزيد عن عدد معني (يختلف ذلك باختالف القوانني) ،وتتحدد
مسؤولية الرشكاء فيها مبقدار حصة كل واحد منهم يف رأس املال ،وال تكون أسهمها
قابلة للتداول.
 .2رشكات األشخاص :هي الرشكات التي يقوم كيانها عىل أشخاص الرشكاء فيها ،حيث يكون
ألشخاصهم اعتبار ،ويعرف بعضهم بعضاً ،ويثق كل واحد منهم يف اآلخر .وتنقسم إىل:
أ -رشكة التضامن :هي الرشكة التي تعقد بني شخصني أو أكرث بقصد االتجار ،عىل أن
يقتسموا رأس املال بينهم ،ويكونون مسؤولني مسؤولية شخصية وتضامنية يف جميع
أموالهم الخاصة أمام الدائنني .وهي تقوم بصفة أساسية عىل املعرفة الشخصية بني
الرشكاء.

272

التكييف الفقهي ألسهم الرشكات املساهمة

ب -رشكة التوصية البسيطة :هي الرشكة التي تعقد بني رشيك أو أكرث ،يكونون مسؤولني
ومتضامنني ،وبني رشيك واحد أو أكرث ،يكونون أصحاب حصص خارجني عن اإلدارة
ويسمون رشكاء موصني ،ومسؤوليتهم محدودة مبقدار حصصهم يف رأس املال.
ج -رشكة املحاصة :رشكة مسترتة ليس لها شخصية قانونية ،وتنعقد بني شخصني أو أكرث
يكون لكل منهم حصة معلومة يف رأس املال ،ويتفقون عىل اقتسام األرباح والخسائر
الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكرث يقوم به الرشكاء أو أحدهم باسمه الخاص،
وتكون املسؤولية محدودة يف حق مبارش العمل فيها.
 .3الرشكة القابضة :هي الرشكة التي متلك أسه ًام أو حصصاً يف رأسامل رشكة أو رشكات أخرى
مستقلة عنها ،بنسبة متكنها قانوناً من السيطرة عىل إدارتها ،ورسم خططها العامة.
 .4الرشكة متعددة الجنسيات :هي رشكة تتكون من مجموعة من الرشكات الفرعية ،لها مركز
أصيل يقع يف إحدى الدول ،بينام تقع الرشكات التابعة له يف دول أخرى مختلفة ،وتكتسب
يف الغالب جنسيتها .ويرتبط املركز مع الرشكات الفرعية من خالل اسرتاتيجية اقتصادية
متكاملة تهدف إىل تحقيق أهداف استثامرية معينة.
ثانياً :األصل يف الرشكات الجواز إذا خلت من املحرمات واملوانع الرشعية يف نشاطاتها ،فإن
كان أصل نشاطها حراماً كالبنوك الربوية أو الرشكات التي تتعامل باملحرمات كاملتاجرة يف
املخدرات واألعراض والخنازير يف كل أو بعض معامالتها ،فهي رشكات محرمة ال يجوز متلك
أسهمها وال املتاجرة بها .كام يتعني أن تخلو من الغرر والجهالة املفضية للنزاع ،وأي من
األسباب األخرى التي تؤدي إىل بطالن الشـركة أو فسادها يف الرشيعة.
ثالثاً :يحرم عىل الرشكة أن تصدر أسهم متتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض.
رابعاً :يف حالة وقوع خسارة لرأس املال فإنه يجب أن يتحمل ُّ
حصته من الخسارة
رشيك َّ
كل ٍ
بنسبة مساهمته يف رأس املال.
أسهم.
خامساً :إن املساهم يف الرشكة ميلك َّ
حص ًة شائع ًة من موجوداتها مبقدار ما ميلكه من ٍ
وتبقى ملكية الرقبة له إىل أن تنتقل إىل غريه ألي سبب من األسباب ،من تخارج أو غريه.
سادساً :فيام يتعلق بطريقة تحصيل زكاة األسهم من الرشكاء يف الرشكات القابضة والرشكات
متعددة الجنسيات ،يراجع يف ذلك قرارا املجمع رقم )4/3( 28 :يف دورته الرابعة ،ورقم120 :
( )13/3يف دورته الثالثة عرشة.
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ثانيا :قرار رقم]1[)7/1( 63 :بشأن األسواق املالية
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف اململكة
العربية السعودية من  12-7ذي القعدة  1412املوافق  14 – 9أيار (مايو) 1992م،
بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع« :األسواق املالية» األسهم،
االختيارات ،السلع ،بطاقة االئتامن ،وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله ،قرر ما ييل:
أو ًال :األسهم:
 .1اإلسهام يف الرشكات:
أ -مبا أن األصل يف املعامالت الحل فإن تأسيس رشكة مساهمة ذات أغراض وأنشطة
مرشوعة أمر جائز.
ب -ال خالف يف حرمة اإلسهام يف رشكات غرضها األسايس محرم ،كالتعامل بالربا أو إنتاج
املحرمات أو املتاجرة بها.
ج -األصل حرمة اإلسهام يف رشكات تتعامل أحياناً باملحرمات ،كالربا ونحوه ،بالرغم من
أن أنشطتها األساسية مرشوعة[.]2
 .2ضامن اإلصدار ( :) UNDERWRITING
ضامن اإلصدار :هو االتفاق عند تأسيس رشكة مع من يلتزم بضامن جميع اإلصدار من
األسهم ،أو جزء من ذلك اإلصدار ،وهو تعهد من امللتزم باالكتتاب يف كل ما تبقى مام مل
يكتتب فيه غريه ،وهذا ال مانع منه رشعاً ،إذا كان تعهد امللتزم باالكتتاب بالقيمة اإلسمية
بدون مقابل لقاء التعهد ،ويجوز أن يحصل امللتزم عىل مقابل عن عمل يؤديه – غري
الضامن – مثل إعداد الدراسات أو تسويق األسهم.
 .3تقسيط سداد قيمة السهم عند االكتتاب:
ال مانع رشعاً من أداء قسط من قيمة السهم املكتتب فيه ،وتأجيل سداد بقية األقساط،
ألن ذلك يعترب من االشرتاك مبا عجل دفعه ،والتواعد عىل زيادة رأس املال ،وال يرتتب عىل
ذلك محذور ألن هذا يشمل جميع األسهم ،وتظل مسؤولية الرشكة بكامل رأس مالها
املعلن بالنسبة للغري ،ألنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من املتعاملني مع الرشكة.
 .4السهم لحامله:
مبا أن املبيع يف (السهم لحامله) هو حصة شائعة يف موجودات الرشكة وأن شهادة السهم
هي وثيقة إلثبات هذا االستحقاق يف الحصة فال مانع رشعاً من إصدار أسهم يف الرشكة
بهذه الطريقة وتداولها.
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 .5محل العقد يف بيع السهم:
إن املحل املتعاقد عليه يف بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الرشكة وشهادة السهم
عبارة عن وثيقة للحق يف تلك الحصة.
 .6األسهم املمتازة:
ال يجوز إصدار أسهم ممتازة ،لها خصائص مالية تؤدي إىل ضامن رأس املال أو ضامن قدر
من الربح أو تقدميها عند التصفية ،أو عند توزيع األرباح.
ويجوز إعطاء بعض األسهم خصائص تتعلق باألمور اإلجرائية أو اإلدارية.
 .7التعامل يف األسهم بطرق ربوية:
أ -ال يجوز رشاء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غريه للمشرتى لقاء رهن
السهم ،ملا يف ذلك من املراباة وتوثيقها بالرهن وهام من األعامل املحرمة بالنص عىل
لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
ب -ال يجوز أيضاً بيع سهم ال ميلكه البائع وإمنا يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه
السهم يف موعد التسليم ،ألنه من بيع ما ال ميلك البائع ،ويقوى املنع إذا اشرتط
إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول عىل مقابل اإلقراض.
 .8بيع السهم أو رهنه:
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقيض به نظام الرشكة ،كام لو تضمن النظام
تسويغ البيع مطلقاً أو مرشوطاً مبراعاة أولوية املساهمني القدامى يف الرشاء ،وكذلك يعترب
النص يف النظام عىل إمكان الرهن من الرشكاء برهن الحصة املشاعة.
 .9إصدار أسهم مع رسوم إصدار:
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم ،لتغطية مصاريف اإلصدار ،ال مانع منها رشعاً ما
دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً.
 .10إصدار أسهم بعالوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الرشكة إذا أصدرت بالقيمة الحارضة لألسهم
القدمية حسب تقويم الخرباء ألصول الرشكة ،أو بالقيمة السوقية.
 .11ضامن الرشكة رشاء األسهم (يرى املجلس تأجيل إصدار قرار)
 .12تحديد مسؤولية الرشكة املساهمة املحدودة:
ال مانع رشعاً من إنشاء رشكة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها ،ألن ذلك
معلوم للمتعاملني مع الرشكة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الرشكة.
كام ال مانع رشعاً من أن تكون مسؤولية بعض املساهمني غري محدودة بالنسبة للدائنني
بدون مقابل لقاء هذا االلتزام .وهي الرشكات التي فيها رشكاء متضامنون ورشكاء محدودو
املسؤولية.».... .

