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امهاعوائد األسهم املوقوفة   : أنواعها أح

  
  منصور بن عبدالرحمن الغامدي

  مساعدأستاذ 
سانيةكلية  -  الدراسات اإلسالميةالشرعة و  قسم   اآلداب والعلوم اإل

  العربية السعوديةاململكة  – جدة – جامعة امللك عبدالعزز
  ـ١٤٣٧  ةجمادى اآلخر 

  

ذا البحث ع إجراءات الشركات ال تتم ع  . املستخلص يركز 

ل  حاول اإلجابة ع السؤال :  ها باألسهم املوقوفة  و األسهم، وعالق

ون  ون وقفا؟ أم معاملة املنفصل فت عامل معاملة األصل فت العوائد 

تمهيد فيھ توصيف إلجراءات الشركات. رعا موزعا؟ وتحوي الورقة ع 

ون حكم أسهم املنحة  عامل معاملة األصل فت ل   األسهم املوقوفة و

ًس  عا موزعً  اوقفا مح ون ر عامل معاملة العائد فت ؟  و حكم تجزئة اأم 

ون وقفا  عامل معاملة األصل فت ُ ل  األسهم  األسهم املوقوفة؟ و 

ة  ون رعا موزعا؟ حكم حقوق األولو عامل معاملة العائد فت سا أم  مح

ة أم يجب  الشركات امل ل يجب ع الوقف بيع حقوق األولو مة؛  سا

تھ اإلجمالية  س ة للمحافظة ع  عليھ االكتتاب  أسهم حقوق األولو

ها؟    الشركة؟ أم يجوز لناظر الوقف عدم االكتتاب ف
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بھ  نا محمد وع آلھ و ن، والصالة والسالم ع نب مد هلل رب العامل ا
عد. ن، أما    أجمع

ذه األعصار  ها   رت تطبيقا ام النوازل املعاصرة ال ك فإن من أح
ل  امها، وموقف أ هدف لبيان تكييفها وأح ذا بحث  املتأخرة "وقف األسهم"، و

ي: ذا البحث وفقا ملا يأ نقسم  ها، وس   العلم م

عرفاتھ، وبيان  مية املوضوع، وبيان حقيقة  شتمل ع بيان أ تمهيد؛ و
ذه املسألة.األصول ال ها  عود إل    

شتمل ع عدد من املطالب: ادة وغلة األسهم؛ و ام ز   أح

  املطلب األول: حكم األرباح النقدية املوزعة من الشركة.

ادة الرأسمالية  قيمة سهم الشركة ي: حكم الز   املطلب الثا

  املطلب الثالث: حكم األسهم املقسمة من الشركة.

ع: حكم  منأسهم زادة رأس املال باالكتتاب للعموم أو لاملطلب الرا   .السابقن لمسا

امس: حكم أسهم املنحة من الشركة.   املطلب ا

م النتائج والتوصيات. شتمل ع أ   خاتمة؛ و

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم 
امفهم سليمان فهمنا. وص يم علمنا و نا محمد وع آلھ وإبرا  هللا وسلم ع نب

ن بھ أجمع   .و
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  تمهيد

شأ  عد من نوازل العصر، وم مة  إن مسألة وقف أسهم الشركات املسا
ن واألنظمة  ها القوان ديثة ال أقر ها عن وقف صورة من األموال ا ذلك: حدي

مة عن  ها الشركات املسا ت  ا من أنواع املعاصرة و صورة األسهم ال تم ر غ
ا. االشركات املعروفة قديًم  ر   ؛ كشركة العنان واملضاربة وغ

رة وقف األسهم إ عدد من األسباب، شار ظا رجع ان مها: سهولة  و ومن أ
رافية، ومن  يح للناظر إدارة الوقف إدارة تجارة اح وقف األسهم ومرونتھ بما ي

ساعد  ها، ومن األسباب  األسباب كذلك طول أعمار الشركات مما  استقرار شؤو
ر  ل أك ش ها  ية عل مة من رقابة نظامية ومحاس كذلك: ما تتمتع بھ شركات املسا

ا. ر و حاصل  غ   مما 

ها  يل هللا، وم ها  س س س، يقال: وقفت الدار وقفا: ح والوقف لغة: ا
ون  ها الس ء وقفا: منعتھ عنھ، وم ، يقال: وقفت املنع، يقال: وقفت الرجل عن ال

سمية  ء املوقوف  طلق الوقف أيضا ع ال الدابة تقف وقفا ووقوفا: سكنت. و
   )١(باملصدر، وجمعھ أوقاف كثوب وأثواب.

، مع  عا س املال تقربا هلل  س ببعيد عن املع اللغوي؛ فهو ح واملع الشر ل
  )٢(صرف رعھ.

ها من  رتب عل ام إ عدد من األصول وترجع مسألة وقف األسهم وما ي أح
ها:   الفقهية؛ وم

  ر األعيان؟   ل يجوز وقف غ

                                                            
ر؛ مادة (وقف).١(  ) لسان العرب واملصباح املن
تار وحاشية ابن عابدين عليھ ٢( جليل ١٤ - ١٣/  ٣، والهداية ٣٥٨ - ٣٥٧/  ٣) انظر: الدر امل ، ٣٤/  ٤. ومنح ا

ر اإل تاج ٢٠٥/  ٢كليل وجوا  .٣/  ٧، واإلنصاف ٤٨٩/  ٢. وشرح منته اإلرادات ٣٧٦/  ٢. ومغ امل
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  ل يجوز وقف املشاع؟  
  ادة املتصلة واملنفصلة؟ و ضابط الز   ما 

عها إ عدد من التكييفات والتصورات  كما ترجع مسألة وقف األسهم وتوا
ها   :الواقعية؛ وم

  مة؟ و تكييف السهم  الشركة املسا   ما 
  ٌع أم أصل؟ ل  ر و تكييف أسهم املنحة؟ و   ما 
 ة؟ جديد وحقوق األولو و تكييف االكتتاب ا   ما 

ر ذلك من األصول الفقهية، أو التصورات والتكييفات الواقعية.   وغ

ها ادة األسهم وغل ام ز   أح
شتمل ع عدد من املطالب:   و

  املطلب األول: حكم األرباح النقدية املوزعة من الشركة.
ادة الرأسمالية  قيمة سهم الشركة. ي: حكم الز   املطلب الثا

  املطلب الثالث: األسهم املجزأة من الشركة.
من السابقن ع: حكم أسهم زادة رأس املال باالكتتاب للعموم أو للمسا   .املطلب الرا

امس: حكم أسهم املنحة من الشركة.   املطلب ا

  املوزعة من الشركةاملطلب األول: حكم األرباح النقدية 
ة وقف األسهم يتفقون ع أن األرباح  ل العلم املقررون ل اد أ ي
ذه األرباح  ذا ألن  ر، و النقدية املوزعة تأخذ حكم الرع الذي يصرف  أوجھ ال

ادة منفصلة عن السهم املوقوف، ناشئة منھ.  عد ز   النقدية 

س السهم، وإنفاق األ  و تحب ة املوزعة ومقصود الواقف أصالة  رباح الدور
ر. ر وا    مصارف ال
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ادة الرأسمالية  قيمة سهم الشركة ي: حكم الز   املطلب الثا
ادة  ة وقف األسهم يتفقون ع أن الز ل العلم املقررون ل اد أ ي
ادٌة متصلة  الرأسمالية  قيمة سهم الشركة لها حكم األصل املوقوف؛ إذ  ز

  ا وال صرفها. بالسهم؛ ال يجوز إفراد

ة املوزعة  س السهم، وإنفاق األرباح الدور و تحب ومقصود الواقف أصالة 
ر. ر وا    مصارف ال

  املطلب الثالث: حكم األسهم املجزأة من الشركة
عض الشركات تخفض قيمة السهم االسمية؛  ذه املسألة أن  وصورة 

ذا التخفيض للقيمة االسمية.   وتجّزئ األسهم بناء ع 

اال، ٥٠فمثال: لو أن شركة كانت قيمة أسهمها االسمية  فقررت  )٣(ر
ها االسمية إ  ع أن السهم الواحد  ١٠تخفيض قيم راالت للسهم، فهذا 

ذا القرار، وسنجد السهم الذي كان ُيتداول  تجزأ إ خمسة أسهم بناء ع  س
عيد ا ُ ال  ـعشرن ر ال قبيل القرار يتم تداولھ    لقرار.بمائة ر

ون  ادة متصلة فت عّد ز جديدة  ذه األسهم األربعة ا ل  نا يرد السؤال:  و
عد رعً  ر؟ اموقوفة؛ أم  ون مصروفًة  أوجھ ال   فت

ابالت السعودية بتارخ  ١٠٠ومثالھ: وقٌف يملك  سهم؛  شركة ال
هيئة سوق املال السعودية ١٠/٤/٢٠٠٦ ومة السعودية ممثلة  م، واتخذت ا
را بتجزئة كل سهم من أسهم الشركات السعودية إ خمسة أسهم جديدة وتم قرا

عة  )٤(م.١٢/٤/٢٠٠٦تطبيقھ بتارخ  فوجد ناظر الوقف بمحفظة األسهم التا

                                                            
ها ٣( ) ال عالقة لقيمة األسهم االسمية بقيمة األسهم السوقية. فقيمة األسهم االسمية  القيمة ال ابتدأت 

ها. وأما  ة بناء عل ساو سها، وانقسم رأس املال إ حصص م ن تأس القيمة السوقية فه قيمة الشركة ح
ها.  غض النظر عن قيمتھ االسمية ال ابتدأ  ظة ما،   السوق  األسواق املالية  

)٤.( هذا التارخ فعال. (مثال واق  ) تمت تجزئة أسهم الشركات السعودية 
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عادل  ٥٠٠للوقف  ها  ها  قيم ابالت السعودية، ولك سهم من أسهم شركة ال
قد نص  ٢٠٠٤بأن صك الوقفية الذي صدر بتارخ  اسهم قبل القرار. علًم  ١٠٠

ابالت السعودية.   ع وقف مائة سهم من أسهم شركة ال

  فلدينا اآلن احتماالن:

االحتمال األول: أن يقال إن املوقوف مائة سهم فقط؛ وبالتا فإن األربعمائة 
ون رعً  ون وقفا، وإنما ت جديدة ال ت   ال أصال موقوفا. امصروفً  اسهم ا

ي: أن يقال إن املوقوف مائة سهم من األسهم ذات القيمة  االحتمال الثا
تعّدل عدد  ها تبقى وقفا، و ها فإ اًال، وبالتا فمهما تمت تجزئ االسمية خمسون ر

جديدة للسهم.   األسهم املوقوفة باعتبار القيمة االسمية ا

ب القول بھ، وال  و الذي ي ي  ب القول والذي يظهر أن االحتمال الثا ي
ره؛ ألن تجزئة األسهم  واقع األمر ما  إال تقسيٌم للسهم املوقوف إ أقسام  غ
ذه الشركة ذات ربح؛ بل قد تتجزأ أسهم  ون  عدة، وال يلزم من تجزئة األسهم أن ت
ع، ولذلك فإن اعتبار األسهم املجزأة  س لها ر سارة الشديدة ول الشركة ذات ا

جديدة رعً  قائق وال نظر و  اا ل دون نظر  ا ر الش نوع من الوقوف عند ظا
ر األحوال والظروف ال أحاطت بلفظ الواقف. غ    

ن  د األسواق املالية واملتداول و جهات ال تقوم ب ها ا ذه القضية تراع و
باملعلومات ورسم قيم األسهم وأرباحها فمثال نجد  البيانات املالية لشركة تجزأت 

ا باالعتبار.أس أخذ ذه التجزئة و عكس    همها ما 
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ابالت السعودية (دون أخذ باالعتبار قرار تجزئة األسهم)   أداء سهم ال

ى األعافتتاح إقفال التارخ ر األد ر % التغي عدد  قيمة التداول إجما الكميةالتغي
الصفقات

2006/04/16 32.5 32.5 32.5 32.5 -3.5 -9.72 85,254 2,770,755 211 

2006/04/15 36 37.5 39.75 36 -4 -10 444,763 16,247,496 652 

2006/04/12 200 186 218 182.5 -2.75 -1.36 922,828 181,927,244 3,876 

2006/04/11 202.75 213 225 202.75 -22.5 -9.99 425,113 88,342,861 1,602 

2006/04/10 225.25 244 269.75 225.25 -25 -9.99 1,269,657 320,033,341 4,876 

2006/04/09 250.25 230 250.25 225 22.75 10 1,335,635 323,109,278 5,086 

2006/04/08 227.5 220 231.25 215.25 5.75 2.59 671,530 152,257,217 3,037 

 
ابالت السعودية (إذا أخذنا باالعتبار قرار تجزئة األسهم)   أداء سهم ال

ى األع افتتاح إقفال التارخ ر األد ر % التغي  قيمة التداول إجما الكميةالتغي
عدد 

 الصفقات

16/04/2006 32.5 32.5 32.5 32.5 -3.5 -9.72 85,254 2,770,755.00 211 

15/04/2006 36 37.5 39.75 36 -4 -10 444,763 16,247,496.75 652 

12/04/2006 40 37.25 43.5 36.5 -0.5 -1.23 4,614,140 181,927,244.00 3,876 

11/04/2006 40.5 42.5 45 40.5 -4.5 -10 2,125,565 88,342,861.25 1,602 

10/04/2006 45 48.75 54 45 -5 -10 6,348,285 320,033,341.25 4,876 

09/04/2006 50 46 50 45 4.5 9.89 6,678,175 323,109,278.75 5,086 

08/04/2006 45.5 44 46.25 43 1.25 2.82 3,357,650 152,257,217.75 3,037 

رونيةوملعرفة قرارات التجزئة فإنھ يمكنھ النظر إ املواقع  ال تقدم خدمة  اإللك
ابالت السعودية موقع مباشر، صفحة  د بيانات السوق. انظر مثال لشركة ال تزو
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ابالت السعودية، بند اإلجراءات (أي اإلجراءات ال تمت  ع السهم) شركة ال
ي:   وستجد بيانا فيھ جدول كاآل

التفاصيلاإلجراءساٍر من تارخ اإلعالن

ع أرباح نقدية ٥/٦/١٩٩٤ ١٩/٤/١٩٩٤ جمعية العامة العادية  اجتماعها   توز ع  ١١- ٠٦- ١٩٩٤قررت ا رال ٥توز

١/١١/١٩٩٧ ٢٠/٢/١٩٩٧ 
ادة رأس مال  إصدار  -ز

ة  حقوق أولو
ادة راس املال من  من خالل  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إ ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ز

سعر  ١٬٠٠٠٬٠٠٠صدار إ ل سهم ١٠٠صدار إسهم   ل

١٨/٦/١٩٩٨ ٢٠/٢/١٩٩٨  
ع أسهم خزنة  توز

 كأسهم منحة

ادة رأس املال إ  مون  اجتماعهم ع ز وافق املسا
ع أسهم منحة بمقدار  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ % من ٠٫٢٥عن طرق توز

ل أربعة أسهم.رأس  املال، أي سهم ل

 تجزئة أسهم  ٢٢/٨/١٩٩٨ ١٦/٧/١٩٩٨
وبناء ع  ٥٠٫٠٠إ  ١٠٠٫٠تم تخفيض القيمة االسمية للسهم من

ادة عدد األسهم من  مليون سهم ١٠مليون سهم إ ٥ذلك تم ز

٢٩/٦/٢٠٠٤ ٢٥/٤/٢٠٠٤ 
ادة رأس مال  إصدار  -ز

ة حقوق أولو
ادة راس املال من  ال  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ز ال من  ٦٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إر ر

سعر٢٬٨٠٠٬٠٠٠صدارإخالل ل سهم ١٠٠صدار إسهم  ال ل  ر

٢٩/٦/٢٠٠٤ 
 

ادة رأس مال  إصدار  -ز
ة  حقوق أولو

ادة رأس املال من  ال إ  ٥٠٠قامت الشركة بز مليون  ٦٤٠مليون ر
ال من خالل طرح  سعر  ٢٫٨ر ال سعودي للسهم  ٥٠مليون سهم  ر

 مليون سهم١٢٫٨ليصبح عدد أسهمها

٢٢/١/٢٠٠٦ ٢١/٦/٢٠٠٦ 
ادة رأس مال  إصدار  -ز

ة  حقوق أولو
اده راس املال من  ال  ٦٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ز ال من  ٧٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إر ر

سعر  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠صدار إخالل  ل سهم ٥٠صدار إسهم  ال ل  ر

 تجزئة أسهم  ١٥/٤/٢٠٠٦ ١٢/٤/٢٠٠٦
وبناء ع  ١٠٫٠٠إ  ٥٠٫٠٠تخفيض القيمة االسمية للسهم منتم 

ادة عدد األسهم من مليون سهم ٧٦مليون سهم إ ١٥٫٢ذلك تم ز

١٥/٤/٢٠٠٦ 
 

 تجزئة أسهم

يئة سوق املال تم تجزئة القيمة األسمية ألسهم  بناء ع قرار 
ال بدال من  ١٠الشركة إ  عديل عدد  ٥٠ر ال وعليھ تم   األسهمر

ال إ  ٥٠سهم بقيمة اسمية  ١٢٫٨٠٠٫٠٠٠من   ٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠ر
ال.١٠سهم بقيمة اسمية  ر

٢٩/٥/٢٠٠٦  
ادة رأس مال  إصدار  -ز

ة حقوق أولو
ادة رأس املال بمبلغ مون ع ز ال سعودي  ١٢٠وافق املسا مليون ر

ها  شهر مايو  غطي  ٢٠٠٦عن طرق طرح األسهم لالكتتاب وتم 

ع أرباح نقدية ١٢/٤/٢٠٠٨ ١١/٣/٢٠٠٨  توز
جمعية العامة العادية  اجتماعها   ع  ١٨-٠٥-٢٠٠٨قررت ا توز

ال٠٫٧٥ ر

مية أن ينظر القا إ تارخ الشركة من  ن أ ب ذا التقرر ي وبناء ع 
ن نظره  القضية ليعرف قرارات تجزئة األسهم،  ن صدور صك الوقفية إ ح ح

األسهم املوقوفة، وال يكتفي بالنظر  صك الوقفية فيجد أن ح يحدد عدد 
ها عدد مائة  األسهم املوقوفة عدد مائة سهم، ثم ينظر  محفظة الوقف فيجد ف

ن. ذين التارخ ن  باه إ قرارات التجزئة ب غفل عن االن   سهم، و
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ع: حكم أسهم زادة رأس املال باالكتتاب للعموم أو  ناملطلب الرا ن السابق م   للمسا
عض الشركات تزد رأسمالها باكتتاب جديد؛ سواء  ذه املسألة أن  وصورة 
ن  م جمهور عموما، أو كان اكتتابا موجها للمسا ذا االكتتاب متاحا ل كان 
ن  م ة فيھ للمسا جمهور ولكن األولو ن  الشركة، أو كان اكتتابا ل الي ا

ن.  الي   ا

جديد للش ال:واالكتتاب ا   ركات القائمة لھ عدد من الصور واألش

ون لصا الشركة. عالوة إصدار ت الھ طرح أسهم االكتتاب    فمن أش

ة االكتتاب  الھ طرح أسهم االكتتاب مسبوقًة بطرح حقوق أولو ومن أش
ن لشركة ما. الي ن ا م ون للمسا   ال ت

جديد بالقيمة االسمية فقط دون  شاط وأما طرح أسهم االكتتاب ا مراعاة ل
ن. الي ن ا م قوق املسا ضما    الشركة السابق فال شك أن فيھ 

ري أسهًم  ش ل يلزم الوقف بأن  نا يرد السؤال:  جديد  او  االكتتاب ا
ذا  ب   ب الوقف من الشركة أن ال ينقص؛ ألنھ لو لم يكت ليحافظ ع نص
ب الوقف من الشركة؟ بھ من األسهم سابقا؛ لنقص نص جديد بقدر نص   الطرح ا

ي:  ها باملثال اآل ي ذه الصورة فإننا ن   ولتوضيح 

ون إجما راالت، في ١٠عدد أسهم شركٍة ما ألف سهم قيمة كل سهم 
ملك وقٌف من األوقاف نصفها بتارخ  ١٠٫٠٠٠رأسمالها  ال، و ـ ١/١/١٤٣٥ر

ا خمسمائة سهم بقيمة  ادة  ٥٫٠٠٠وقدر رال. طرحت الشركة أسهما جديدة لز
ا ألف سهم جديدة بقيمة  اال للسهم بتارخ  ١١رأسمالها، وعدد ـ. ١/١/١٤٣٦ر

ون رأس مال الشركة االس  رال مقسما ع ألفي سهم  ٢٠٫٠٠٠وبالتا سي
  قيمة كل سهم عشرة راالت. 
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مسمائة سهم،  ا  بقى مال جديد، فإنھ س مل االكتتاب ا فلو أن الوقف أ
ن  ها كانت خمسمائة سهم من ألف أي النصف، ثم صارت خمسمائة من ألف ولك

  أي الربع.

ب بنصف األسهم املطروحة أي بخمسمائة سهم جديد، لص ار وأما لو اكت
جديد، والستمر محافظا ع نصف الشركة. عد االكتتاب ا بھ ألف سهم    نص

جديدة  ب  األسهم ا والذي يظهر أنھ ال يلزم الواقف وال الوقف أن يكت
جديد يكّيف بأنھ بھ؛ ألن االكتتاب ا راك جديد؛  املطروحة، وإن تأثر نص اش

س بيعً  ها وال تفرطا  اول  األصل املوقوف. وال ُيلزم صة الوقف، وال تنازال ع
ادة  ذا إلزاٌم بز رك  كل مرة للمحافظة ع حصتھ ثابتة؛ ألن  ش الوقف بأن 
و  س الواجب  عدم إنقاصھ، ول افظة ع الوقف  الوقف، والواجب شرعا امل

ادة األصل املوقوف.   ز

ذا املقام: يھ لھ   ب التن   ومما ي

  ؛ فإنھ يحرم عليھ أن يفرط  بيع حقوق أن الوقف إذا لم يرغب االكتتاب
ها مال متقوم ومتداول، وإذا انقضت  ا سابقا؛ أل ة ال تمنح لھ باعتباره مال األولو
يع حقوق  ة؛ لذا يجب ع الناظر أن ي رة تداولها تلفت مالية حقوق األولو ف

ة إذا لم يرغب  االكتتاب؛ ملا جاء من النه عن إضاعة املال، و  لآليات األولو
ر بال  أحسن.   واألحاديث اآلمرة بالتصرف عن الغ

   ون من رع الوقف املصروف ال من املال ة ونواتج بيعها ت أن حقوق األولو
ر األسهم؛ فه أشبھ  س آخر غ ها نماء منفصل عن الوقف من ج املوقوف؛ أل

عات النقدية.   بالتوز
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امس: حكم أسهم املنحة من الشركة   املطلب ا
عض الشركات يتمثل ربحها  منحها أسهًم  ذه املسألة أن  ن  اوصورة  م للمسا

ذا التصرف إذا كانت  جأ الشركات إ  عات نقدية، وت ن بدال عن التوز عض السن  
ن وحقوقهم م ر ع أنصبة املسا   .بحاجة لزادة رأسمالها دون التأث

ها يمكن أ ادة رأسمالها فإ ن تزده من خالل أسهم وعند حاجة الشركة لز
ذا االكتتاب )٥(املنحة مكن أن تزده من خالل اكتتاب جديد سواء كان  ، و

جدد. ن ا م م من املسا ر ن أم لهم ولغ الي ن ا م   للمسا

ادة رأسمالها من  وكمثال ع ذلك: فقد قررت شركة املرا السعودية ز
ع أسهم منحة بتارخ  م. وقد ٩/٩/٢٠١٣تارخ م، وطبقتھ ب٢٩/٥/٢٠١٣خالل توز

ال، ثم صار  ٤كان رأسمالها قبل تطبيق القرار  ال، وكانت أسهم  ٦مليار ر مليار ر
ن. ل سهم   املنحة بمقدار سهم واحد ل

ر  جمعية العمومية غ عقاد ا نا اختالف سعر السهم قبل يوم ا ومما ُيالحظ 
ب أسهم املنحةلتداول التا م، عن سعره  يوم ا٩/٩/٢٠١٣العادية بتارخ    .س

ى األع افتتاح إقفال التارخ ر األد التغي
% 

ر التغي
 قيمة التداول إجما الكمية

عدد 
الصفقات

11/09/2013 55 56 56 55 -0.5 -0.9 1,122,650 62,231,187.75 1,183 

10/09/2013 55.5 56.75 56.75 55 0.75 1.37 2,971,793 165,724,364.00 2,752 

09/09/2013 82 82.25 82.25 81 0 0 808,480 65,970,987.25 1,184 

08/09/2013 82 82 83.25 81.25 1.25 1.55 891,462 73,168,497.00 1,273 

05/09/2013 80.75 79 81.25 78.5 1.25 1.57 708,724 56,627,326.50 1,283 

  

                                                            
ادة لرأسمال الشركة خالفًا لتجزئة األسهم٥( ها ز رتب عل نا أن أسهم املنحة ي ها األسهم  ) يالحظ  ال تزد ف

 دون أن يزد رأسمال الشركة.
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ب أسهم املنحة؛ فإن السهم قبل يوم  س ولتقرب صورة التأثر  السعر 
امل"؛  امل أو الشاة ا امل أو الفرس ا امل؛ "الناقة ا شبھ األن ا ُ املنحة 
ري مستوعبة  ها املش ها ال يقّيمها  ون قيم ها فست ن  بط جن فه عندما تباع وا

ها؛ فإذا ن املوجود  بط جن ها إ القيمة ال  ولها ول َوَضَعت انخفضت قيم
ساوي  ن. ومثالھ: لو أن ناقة حامال  ا الناقة أو الفرس أو الشاة بدون جن سوا

ها إ  ٣٠٫٠٠٠ ن الذي  بط جن عد وضعها ل ها  ال فمن املتوقع أن تنخفض قيم ر
ن كان قبُل داخال  تقييمها. ٢٢٫٠٠٠ جن ال باعتبار أن ا   ر

ون وما أشبھ صو  ن  (بطن) السهم و جن ن؛ فهو كا جن رة سهم املنحة با
ر العادية. فإذا كان قرار  جمعية العمومية غ عقاد ا ن)  يوم ا جن (وضع ا
نقص سعر السهم نصف قيمتھ،  ل سهم فس جمعية العمومية بمنح سهم ل ا
نقص سعر السهم  ن فس ل سهم جمعية العمومية بمنح سهم ل وإذا كان قرار ا
نقص السهم  ل ثالثة أسهم فس جمعية بمنح سهم ل ثلث قيمتھ، وإذا كان قرار ا

كذا.   ربع قيمتھ، و

جمعية  عقاد يوم ا ر قيمة السهم قبل ا غ ذا االعتبار (اعتبار  وبالنظر إ 
ل متطابق. ش ا) فإن تقييم أسهم املنحة يماثل تقييم تجزئة األسهم    وبعد

بتجزئة األسهم؛ أن أسهم املنحة إذا لم  ومما يزد من شبھ أسهم املنحة
تأثر مقدار  ها بالبيع؛ فس ها أو تصرف ف ن أو تنازل ع م ها أحد املسا يحصل عل

بھ اإلجما  الشركة.   نص

عد  ن أسهم املنحة وتجزئة األسهم: أن أسهم املنحة  ومن أوجھ االختالف ب
ادًة  رأس مال الشركة بخالف تجزئة األسهم؛    ز

ي: ولتو  هما باملثال اآل ي ذين االعتبارن فإننا ن   ضيح 
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ون إجما  ١٠عدد أسهم شركٍة ما ألف سهم قيمة كل سهم  راالت، في
ملك وقٌف من األوقاف نصفها بتارخ  ١٠٫٠٠٠رأسمالها  ال، و ـ ١/١/١٤٣٥ر

ا خمسمائة سهم بقيمة  ا  ٥٫٠٠٠وقدر رال. ربحت الشركة أرباحا مضاعفة قدر
ها إ رأسمال ١٤٣٥رال خالل عام  ١٠٫٠٠٠ اج ـ، وبدًال من أن توزع األرباح و

ل سهم  جمعية العمومية منح أسهم إضافية بمقدار سهم ل ؛ فقد قررت ا إضا
ون رأس مال الشركة ١/١/١٤٣٦بتارخ  ال مقسما ع  ٢٠٫٠٠٠ـ؛ وبالتا سي ر

  ألفي سهم قيمة كل سهم عشرة راالت. 

جمعية العمومية فإن التقييم فمن حيث تقييم  عقاد ا السهم قبل وبعد ا
ذا املثال لوجدنا أن الطبي أن  شبھ التعامل مع تجزئة األسهم: فلو نظرنا إ 

ال؛ ألن  (بطنھ  ٢٠ـ بقيمة ٣٠/١٢/١٤٣٥يتم تداول سهم الشركة بتارخ  ر
ن) صار  جن نا قرب وضعھ غدا)، فإذا وزعت أسهم املنحة (خرج ا السهم يباع جن

  ـ.١/١/١٤٣٦عشرة راالت  يوم 

عدُّ رأس مال  ذا السهم (الذي ولد جديدا)  ومن حيث زادة رأس املال؛ فإن 
ذه  مل الوقُف  مون، فلو أ ب بھ املسا إضا فهو مثل ماٍل وزعتھ الشركة واكت

بھ  الشركة الربع بدل أن كان النصف. و  لو استلم الزادة (بأن باعها مثال) صار نص
و نصف أسهم الشركة بھ) و ها لبقي (محافظا ع نص   .أسهم املنحة ولم يتصرف ف

عامل أسهم املنحة معاملة املال املوقوف، أم  ل  ال:  نا يظهر اإلش ومن 
عامل  ل  هها بأقرب أمثالها؛ لقلنا  ش عامل معاملة الرع املصروف؟ ولو أردنا أن 

عات الن ون رعً أسهم املنحة مثل التوز جديد فت ؛ أم امصروفً  اقدية واالكتتاب ا
ون ماًال موقوفً    ؟اعامل معاملة تجزئة األسهم فت
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دفهما:   وبالتا فإن الزم االعتبارن و

  
رجيح: ن وال ه َ   مناقشة أقرب الشَّ

جديد عات النقدية واالكتتاب ا   أوال: مناقشة أوجھ الشبھ بالتوز

عدد يھ  ش ذا ال راضات: يمكن مناقشة    من االع
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  س األسهم املوقوفة؛ وأما أسهم املنحة ست من ج عات النقدية ل أن التوز
س واحد؛. وبالتا فأسهم املنحة تخالف  ها  واألسهم املوقوفة ماٌل من ج فإ

عات النقدية.   التوز

  ُب الوقف عات النقدية إذا صرفت  مصارف الوقف لم يتأثر نص أن التوز
ُّ  ا ا لنصفها دون اإلجما ا لنصف الشركة لبقي مال لشركة؛ فلو كان الوقف مال

ب الوقف  ها لو صرفت  مصارف الوقف لتأثر نص ر؛ بخالف أسهم املنحة فإ غ
  اإلجما  الشركة ونزل من نصف الشركة إ ربعها مثال.

  ادة  رأسمال الشركة من جديد ال يلزم الوقَف ألنھ ز أن االكتتاب ا
ساوى حصتھ مع خارجها ، وال يلزم الوقف أو الواقف بـ(إيقاف ماٍل جديد) لت

ذا بخالف أسهم املنحة فإننا نلزمھ بـ(االحتفاظ باملال  حصة الشركاء اآلخرن؛ و
ذا ح تبقى حصة الوقف كما كانت سابقا دون  القائم) وعدم التفرط فيھ، و

ن مطالبة الواقف بإيقاف مال جدي ناك فرٌق ب افظة تأثر. و ن مطالبتھ بامل د، وب
.   ع مالھ القائم املوزع لتبقى حصة الوقف كما 

  ثانيا: مناقشة أوجھ الشبھ بتجزئة األسهم

راضات: عدد من االع يھ  ش ذا ال   يمكن مناقشة 

  رض أن تجزئة السهم انقساٌم محٌض للسهم؛ سواء كانت الشركة رابحة ع
ادًة وال رعً  عد ز وجھ من الوجوه، وأما أسهم املنحة فه نماء ب اأم خاسرة، فال 

عھ نقدا.  ل بصورة أسهم منحة بدال من توز ّ ش ادة وربح، ولكنھ    وز

س النماء لو  ل املذكور  صورة أسهم مؤثٌر؛ أل ش ذا ال جاب عنھ بأن  و
شاط واألداء (الزادة الرأسمالية   جودة ال كان  صورة زادة  قيمة السهم 

ذا قيمة الس شأ  عھ، وم عا للوقف باتفاقنا، وال يقول أحد بتوز ون تا هم) فإنھ سي
س  ها من ج ن النماء املنفصل واملتصل. وأسهم املنحة أشبھ باملتصل أل و الفرق ب

س آخر ها من ج عات النقدية فه نماء منفصل أل   .املال املوقوف؛ وأما التوز
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  س ج رض بأن أسهم املنحة وإن كانت من ا ذا ع ٌن أخرى. و ها ع نفسھ إال أ
عّدونھ نماء منفصًال مع أن  ل العلم  َكَمَثل ناقٍة موقوفة فلو أنجبت طفًال؛ فإن أ

ٌن أخرى. ها ع س اإلبل، ولك هما من ج   كل

س عينً  س نفسھ، ولكنھ ل ج ذا السهم من ا جاب عنھ بأن  ذا  او أخرى، و
اع وإنم ستدل بموضع ال اع؛ فال  ستدل لھ. وبيان ذلك أن األسهم و محل ال ُ ا 

ل  صورة أعداد إنما كان لغرض  ش ذا ال لت  صورة (أعداد) فإن  ش وإن 
سارة.  سهيل التداول وبيان قدر امللكية والبيع والشراء واإلعالن ومعرفة الربح وا
ة  ملكية الشركة، يمكن  قيقة أن األسهم إنما  (حصص) مئو وإال فإن ا

رة التعب ها بأسهم كب ر ع ع ة كأن يقال نصف الشركة، أو  سبة مئو ها ب ر ع
ها  القيمة االسمية قليلة العدد كأن يقال يملك عشرة أسهم قيمة كل واحد م
رة العدد كأن يقال  ها بأسهم قليلة القيمة االسمية كث ر ع ع االسمية مليون، أو 

ها االسمية عشرة  رات يملك مليون سهم قيمة كل واحد م عب راالت. فهذه كلها 
ها  شبھ ارتفاع قيمة السهم الرأسمالية أل مللكيٍة واحدة. وبالتا فإن أسهم املنحة 

. ادة رأسمال خار   ارتفاع لقيمة الشركة ونمو لها من داخلها بدون ز

  ل مطرد لنمو ش ادة رأسمالها  عض الشركات ال تحتاج لز رض بأن  ع
ل مطرد قد ال ش ن؛ وتوزع  أعمالها  عا نقديا واحدا لعدد من السن  توزع توز
  كل سنة أسهم منحة فقط.

يح أصال؛ فإن العادة الغالبة بل  ر  راض غ ذا االع جاب عنھ بأن  و
عات نقدية؛ ولو   ل دائم بدون أي توز ش عات املنحة  املطردة أن ال تتوا توز

ان نادرا ال حكم لھ، ولو كان غ البا لم يكن مؤثرا؛ ألنا نقول أرأيت إذا ذا اإلخبار ل
س  عات نقدية بل اكتفت بالنمو الرأسما للسهم أل لم توزع أسهم منحة وال توز
س من شرط الوقف أن يثمر  ال؟ فكذلك أسهم املنحة. ول ذا يبقى وقفا بال إش
خسر أخرى، وقد يوزع عاما  كل سنة، وال أن يربح كل عام، بل قد يربح سنة و

حتف   ظ بالربح  أخرى. و
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  الراج  أسهم املنحة:
ها فإن الذي يظهر أن أسهم املنحة  راضات وأجوب ذه املناقشات واالع وبعد 
هها بالزادة  جديد، إال أن ش عات النقدية واالكتتاب ا ٌر بالتوز ها شبھ كب وإن كان ف

رج  ر. وبالتا فإن الذي ي ذه املسألة أن  الرأسمالية وتجزئة األسهم أظهر وأك
ون ماًال موقوفً  ون رعً  اأسهم املنحة ت  .. وهللا أعلمامصروفً  اكأصلها، وال ت

  

جديد أسهم املنحة تجزئة األسهم    االكتتاب ا

ادة  رأسمال الشركة خارجيا       ز

جديدة ب األسهم ا س صص  ر ا      غ
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  خاتمة

م النتائج والتوصيات شتمل ع أ   و

  النتائج: 
ي: م النتائج فيما يتعلق بحكم وقف األسهم فيما يأ يص أ  يمكن ت

مكن  ادة  أسهم الشركات تتفاوت بحسب نوعها، و أن النماء والغلة والز
ادة منفصلة لها حكم الرع والغلة،  ا ز ها من حيث اعتبار امها ودرج يص أح ت

بوس فيما ي ادة متصلة لها حكم املوقوف امل ي:أو ز   أ

ها ماال موقوفً  و ادة الرأسمالية فهذه يقطع ب   .اأوال: الز

با من  ها ظنا غالبا قر ثانيا: األسهم الناتجة عن تجزئة األسهم فهذه يظن ف
ها مال موقوف. ن أ   اليق

ن  با ب لة متوسطة تقر ها م ر أل ال كب ذه مثار إش ثالثا: أسهم املنحة. و
عات  ادة الرأسمالية والتوز ون الز ادة الرأسمالية؛ فت ها أقرب للز النقدية، ولك

  ماال موقوفا.

ها ظنا غالبا  ة؛ فهذه يظن ف جديد وحقوق األولو عا: أسهم االكتتاب ا را
ٌع مصروف وال تأخذ حكم املال املوقوف. ها ر ن أ با من اليق   قر

ها من الرع املصروف ال من  و ذه يقطع ب عات النقدية و خامسا: التوز
  ال املوقوف.امل

لما كانت   ها من الرع؛ ف ها من األصل أو قر ن درجات قر ذا الرسم يب و
سار وازدادت  ن وازدادت حمرة فه أقرب لألصل املوقوف، وكلما كانت  ال اليم

  خضرة فه أقرب للرع املصروف.



 ٢٤٣                                        عوائد األسهم الموقوفة

 
  

م التوصيات:   أ

ا ع وقف  -١ األسهم، ودراسة دراسة موضوع إجراءات الشركات كلها وآثار
ا. ر ن وغ ا ع املعامالت األخرى كالزكاة والر   آثار

س  -٢ ها من الشروط والتوضيح ما يزل الل ون ف وك وقفية ي ر ص تطو
ب اإلطالق. س اصل  ال ا   واإلش

ن  ن وموفق جعلنا مبارك ذا البحث أسأل هللا أن يلهمنا رشدنا، و و ختام 
ن.ومسددين للصواب، وص هللا و  بھ أجمع نا محمد وع آلھ و   سلم ع نب
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Abstract. This paper discusses corporate dispositions relating to 
shares and applicability of such dispositions to waqf shares. In this 
context, the paper attempts to answer the following question: "In 
case of waqf shares, should returns on equity be treated like 
principal and, therefore, constitute an addition to waqf assets, or 
should they be considered as distributable income? 

The paper includes a preface comprising a descriptive account on 
corporate dispositions relating to shares. It also discusses the issue 
of bonus shares and whether they should be treated as part of the 
waqf, or as an additional income to be distributed? A fleeting 
reference will then follow about the nature of share splitting 
process, and whether it adds to waqf asset or to waqf income? 

The paper will then proceed to tackle priority rights in 
shareholding companies. Should the waqf sell such rights, or 
should it subscribe to them to boost its ownership share in the 
company? Is it permissible for the waqf superintendent to refrain 
from subscription to priority rights? 
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