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»التكييف الفقهي ألسهم شركات املساهمة«
»إعادة طرح«  

الباعث على طرح املوضوع:

اجللسة  املساهمة« يف  شركات  ألسهم  الفقهي  »التكييف  موضوع  قرار  مسودة  عرض  عند 
اخلتامية ملؤمتر شورى الفقهي السادس عام 2015، لم يحظ القرار بأغلبية أصوات كافية 
العتماده، ذلك أن القرار لم يعكس ما ورد يف األبحاث التي عرضت يف املؤمتر. وقد دارت يف 
اجللسة اخلتامية للمؤمتر حينذاك نقاشات واعتراضات عدة على مسودة القرار لعل أبرزها 
اخلالف فيما ورد يف مسودة القرار من حتديد االجتاه الذي مال إليه جمهور املشاركني يف 

املؤمتر.
الورقة املطلوبة:

حيث إن البواعث على طرح املوضوع يف املؤمتر السادس ال تزال قائمة، فإن املطلوب هو اعداد 
ورقة عمل يف موضوع »التكييف الفقهي ألسهم الشركات املساهمة«، تهدف الى التوصل إلى 
تكييف وتأصيل فقهي سديد للسهم، يعني على صحة تصور ماهيته وإدراك حقيقته، وحل 
اإلشكاالت املتعلقة به، وحسم النزاع الفقهي يف أحكام مسائله ومتعلقاتها، على أن تتضمن 

الورقة:
أوال: التكييف الفقهي للسهم:

هل هو حصة شائعة يف موجودات الشركة ميتلكها حامله؟- 1
أم هو ورقة مالية تشبه عروض التجارة تعكس حصة يف موجودات الشركة، دون - 2

متلك حامله لشيء منها، سواء كانت أعيانا أو منافع أو نقودا أو حقوقا مالية، كما 
تعكس التوقعات املستقبلية لعمل الشركة والظروف االقتصادية والسياسية احمللية 

والعاملية ؟
أم هو مجرد ورقة مالية تثبت ملالك السهم حقا يف الريع )Dividend( التي تعلن - 3

عنها الشركة، وتقرر توزيعها على حملتها، كما يثبت له حصة شائعة يف موجوداتها 
فيما لو متت تصفية الشركة، وتقسيم موجوداتها على عدد األسهم، حيث تتمتع 
وحملة  الشركاء  ذمم  عن  املستقلة  املالية  والذمة  االعتبارية،  بالشخصية  الشركة 

األسهم، وبحق ملكية أصول الشركة وموجوداتها ما دامت قائمة؟
آرائهم وحججهم، يف ضوء  ومناقشة  املعاصرين،  والباحثني  الفقهاء  متحيص ألقوال  ثانيا: 

القوانني واألنظمة واللوائح والتشريعات احلاكمة لنظام األسهم، وحقوق حملتها.



مالحظات:

يرجى من الباحث عند إعداد الورقة:
• االطالع على أبحاث مؤمتر شورى الفقهي السادس يف موضوع: »التكييف الفقهي 
) www.shura.com.kw ألسهم شركات املساهمة«. )موجودة على موقع الشركة
• االطالع على أبحاث ندوة مستقبل العمل املصريف اإلسالمي العاشرة التي نظمها 
املتعلقة  املعاصرة  املعامالت  نوازل  »أحكام  عنوان  التجاري حتت  األهلي  البنك 

باألسهم« بتاريخ 25-2017/12/26 م.
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