
من أحكام األسهم

  

  

  هاين بن عبد اهللا بن حممد اجلبري

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إنّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، 

  .له وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك. من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 

  .وأشهد أنّ حممدا عبده ورسوله 

  .صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا 

  :أما بعد 

فإن دين اإلسالم هو الدين الذي ختم اهللا تعاىل به األديان ، وهو الدين الذي ال يقبل اهللا تعاىل من أحد 

يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن{ : أن يتدين بغريه ؛ قال تعاىل 

، فلما كان اإلسالم ذه املثابة كان صاحلًا لكل زمان ومكان ، ولذا فهو جيمع بني التطور والثبات )١(}

يف سنته وأمجع عليها  -صلى اهللا عليه وسلم  -، القواعد اليت قررها اهللا تعاىل يف كتابة وقررها املصطفى 

تة ال تتغري وال تتبدل يستضيء ا اتهد يف كل نازلة ومسألة تلم باملسلمني ، أئمة اإلسالم قواعد ثاب

ومهما حصل للمسلمني من قضايا ونوازل حديثة أو قدمية سواء كانت تتعلق بنفس اإلنسان أو جتارته أو 

املسألة ،  طريقة تنقله أو بعالجه وتطبيبه ودوائه فإنه سيجد يف قواعد الشريعة الثابتة بيانا حلكم هذه

ولذا كانت هذه الشريعة متطورة مع ما فيها من الثبات ؛ ألا وضعت القواعد اليت ميكن لإلنسان أن 

يعرف من خالهلا حكم كل واقعة ، وبذلك يصبح للمجتهد القدرة على أن ينظر يف كل نازلة تقع ويبين 

إال وبينت فيه حكما مين اهللا به  وهذه الشريعة مل تترك تصرفًا من تصرفات اإلنسان. حكمها الشرعي 

على من يشاء من عباده ؛ فإنّ الفقه يف الدين منة من اهللا تعاىل لعبادة ال يعطيها كل أحد ؛ قال صلى اهللا 

  ).٢)(من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين ( عليه وسلم 

__________  

  .٨٥سورة آل عمران آية ) ١(

  ) .١٠٣٧( مسلم  ؛ صحيح) ٧١( صحيح البخاري ) ٢(

  



وحبمد اهللا فإنَّ هذه الشريعة ال تأيت بشيء يعارض الفطرة، ولذا حث الشرع على حتصيل املال كما قال 

وليس مجع املال حمظورا ، إمنا ) ١(}فابتغوا عند اهللا الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون { : تعاىل

  .احملظور أن جيمع املال من احلرام ومن احلالل

ال تزول قدما عبد يوم القيامة : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن أيب برزة األسلمي أنه قال ع

حىت يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أباله وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من 

  ) .٢) (أين اكتسبه وفيم أنفقه 

ولذا فإنَّ معرفة طرق الكسب . اق وطريقة الكسب فاإلنسان مسئول يف هذا املال عن طريقة اإلنف

  .املباحة وطرق الكسب احملرمة من أهم ما ينبغي ملن أراد أن يدخل يف أي جتارة من أنواع التجارات 

  ) .٣) (ال يبع يف سوقنا إال من قد تفقّه يف الدين : ( قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

اصرة نلقى الضوء عليها مبا أرجو أن يكون نافعاً واهللا وفيما يلي عرض موجز لطريقة اكتساب مع…

  .املوفق واهلادي ال إله إال هو

  متهيد

نشهد هذا العصر تطورات اقتصادية كثرية حتتم أن تتم األعمال عن طريق تكاتف أعداد كبرية من …

يف إنشائها رؤوس املسامهني لتجميع مبالغ ضخمة ميكن من خالهلا إنشاء املشاريع الكبرية اليت ال يكفي 

  .أموال بسيطة 

كما توجه كثري من الناس إىل البحث عن طرق يتمكنون ا من استثمار مدخرام القليلة، واليت ال …

ميكنهم من خالهلا إنشاء مشاريع مستقلة، وذلك عن طريق اجتماع عدد منهم لتحصيل رأس املال 

  .املطلوب

يع وتكثري مصادر الدخل لوجود اإلكباب على الدنيا وتزايدت هذه احلاجة مع تزايد الرغبة يف تنو…

  .واحلرص على التزيد منها ، ولوجود الضغوط احلياتية املعاصرة 

__________  

  .١٧سورة العنكبوت آية ) ١(

  .وقال حديث حسن صحيح ) ٢٤١٧( سنن الترمذي ) ٢(

  .وقال هذا حديث حسن غريب ) ٤٨٧( سنن الترمذي ) ٣(

  

لشراكات يف املنشآت التجارية حيقق هلا االستقرار واالستمرار ؛ ألا بذلك ال تتأثر كما أن وجود ا…

  .حبياة ما لكيها وهذا يدعم النهضة االقتصادية 

  .ومن هنا وجدت احلاجة إىل وجود الشركات بأنواعها خاصة املسامهة منها…

عد املتعلّقة به يف مدونات وأصل مبدأ الشراكة موجود يف العصور املاضية ، حىت وجدت بعض القوا…



الرومان ، ولذا تناوهلا الفقهاء يف باب مستقل وهو باب الشركة ، وبينوا مجلة من أحكامها ، وقد خرج 

وهذه شراكة بينهما ، ومضاربة ) ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم مبال خلدجية رضي اهللا عنها ليتاجر به 

  .مباهلا 

خيرب وقسمها بني أصحابه ، عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج من  وملا فتح النيب صلى اهللا عليه وسلم…

، وهذا نوع من أنواع املشاركات اليت تعتمد على بذل املال من أحد الطرفني ، ) ٢(مثار مقابل عملهم 

  .املعروفة يف الفقه اإلسالمي ) شركة املضاربة : ( والقيام بالعمل من الطرف اآلخر وهو الذي يسمى 

  .وجدت للشركات تسميات جديدة ، واستحدث هلا أساليب جديدة  ويف هذا العصر…

  .الشركات املسامهة: ومن هذه الشركات…

هي الشركة اليت ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون : والشركة املسامهة…

  )٣. (الشريك مسئوالً عن ديون الشركة بقدر حصته

  .املكتتبني على قدر طاقتهم لتحقيق رأس املال املطلوب هلاوهي شركة تعتمد على مجع أموال …

  .وأغراضها متعددة، فقد تكون جتارية، أو صناعية، أو زراعية…

__________  

وهو ) ٥/٣١٩( وصححه وأقره الذهيب ؛ مصنف عبد الرزاق ) ٣/١٨٢( املستدرك للحاكم ) ١(

  .مشهور يف كتب السرية وإن كانت أسانيده ضعيفة 

  ) .١٥٥١( ؛ صحيح مسلم ) ٢٢٨٥( يح البخاري صح) ٢(

  .٤٢الشركات التجارية يف النظام السعودي ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ص ) ٣(

  
  

وهذه الشركة نوع جديد من املعامالت ينطبق عليها وصف شركة املضاربة، أو شركة العنان …

لسابقة، وهذه الشروط األصل فيها اإلباحة إال واملضاربة، ولكن مع زيادة شروط مل تكن يف الشركات ا

املسلمون على شروطهم ، إال شرطًا : ( لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم . إذا دل دليل على التحرمي

  ) .١) (حرم حالالً أو أحل حراما 

رع أو مجهور الفقهاء على أنّ األصل يف العقود والشروط الصحة، إال ما أبطله الشا: " قال ابن القيم…

ى عنه، وهذا القول هو الصحيح؛ فإنّ احلكم ببطالا حكم بالتحرمي والتأثيم، ومعلوم أنه ال حرام إال 

  ) .٢" (ما حرمه اهللا ورسوله 

…  

  :حقيقة السهم وقيمته 

السهم نصيب معلوم من رأس مال مشترك موعة من املشتركني ، وكل منهم ميثّل جزًءا من أجزاء 

  )٣. (عبارة عن حصة مشاعة من كامل حجم الشركة ومالكه ميلك جزًءا من الشركة  متساوية ، وهو



  )٤:(وقيمته هلا أنواع 

وهي القيمة اليت يدفعها . قيمة امسية وهي اليت يعلن عنها يف االكتتاب، وينص عليها يف وثيقة االكتتاب

  .املكتتب 

ب السهم يف صايف أموال الشركة بعد حسم وهي النصيب الذي يستحقّه صاح) حقيقية ( قيمة دفترية 

  .ديوا ويتم حتديده بعد معرفة موجوداا وممتلكاا 

  .القيمة السوقية وهي قيمة السهم يف السوق عند التداول بالبيع والشراء

__________  

١٣٥٢( أخرجه البخاري معلقًا جمزوما به يف كتاب اإلجارة باب أجرة السمسرة ، سنن الترمذي ) ١(

وسنده حسن ) ٣٦٦/٢( ؛ مسند أمحد ) ٢٣٥٣( ؛ سنن ابن ماجة ) ٣٥٩٤( ؛ سنن أيب داوود ) 

.  

  ) .٢٩/٣٤٦( جمموع فتاوى ابن تيمية : وانظر ) . ١/٣٤٤( إعالم املوقعني ) ٢(

  ) .١/٥٢١( يوسف القرضاوي . فقه الزكاة ، د) ٣(

؛ األسهم والسندات وأحكامها ، ) ٢/٩٥( الشركات يف النظام السعودي ، عبد العزيز اخلياط ) ٤(

  .٦١أمحد اخلليل ص 

  
  

فإذا حلّت الشركة وانتهت نقدر قيمة السهم بالقيمة احلقيقية فقط واملفترض أن تكون قيمة السهم 

  .السوقية مماثلة لقيمته احلقيقية ، لكن بعض الظروف قد تؤثر على قيمة السهم السوقية 

  :السوقية عوامل تفاوت قيمة األسهم 

  :القيمة السوقية يتحكم فيه

  .العرض والطلب

  .األمل املعقود على الشركة يف نوعية إنتاجها واحلصول على أرباح منها 

  .ما تدفعه من أرباح للمسامهني 

األوضاع والظروف السياسية للدولة، فالدول املستقرة ترتفع فيها قيمة األسهم والدول غري املستقرة 

  .ة األسهم فيهاسياسيا تنخفض قيم

  )١: (مكان تداول األسهم

والبورصة سوق منظّم تنظيما خاصا، ). بورصة األسهم : ( يتم تداول األسهم يف سوق أسهم قد يسمى

  .تتم العمليات فيه بواسطة وسطاء

ي وأسواق األسهم قد تكون أسواقًا أولية، وهي اليت يتم فيها إصدار األسهم، أما األسواق الثانوية فه

  .اليت تتم فيها تداول األسهم



واآلن يف اململكة العربية السعودية يتم إصدار األسهم وتداوهلا عرب البنوك؛ ألنه ال توجد أسواق خاصة 

  .باألسهم

  هل جيوز بيع األسهم وشراؤها ؟: املسألة األوىل

الفقهاء حيرم تداوهلا استقر رأي مجاهري الفقهاء املعاصرين على جواز تداول األسهم املباحة، وبعض …

  :ومن أدلّتهم

أنَّ السهم جزء جمهول من رأس مال الشركة ال يعلم حتديده وبيع اهول ال جيوز؛ لنهي النيب صلى اهللا 

  ) .٢(عليه وسلم عن بيع الغرر

أن جزًءا من السهم أموال نقدية ، أو ديون فبيع السهم مع اشتماله على ذلك دون حتديد مقداره متاما 

  .ن مبادلة مال ربوي مبثله مع اجلهل بالتماثل ، واجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يكو

  :وميكن أن جياب عن ذلك

__________  

  .فما بعدها  ٤٩أحكام السوق يف اإلسالم ، أمحد الدريويش ص : انظر ) ١(

  ) .١٥١٣( صحيح مسلم ) ٢(

  
  

القوائم املالية للشركة ، ولو بقي بعد ذلك بأنه ميكن حتديد مقدار السهم ومكوناته من خالل دراسة 

جهالة يسرية فإا تكون مغتفرة للقاعدة املعلومة من اغتفار اليسري ، خاصةً وأن تتبع اجلزئيات يف مثل 

  .هذا فيه حرج ومشقّة ومن القواعد املقررة أن املشقّة جتلب التيسري 

دة ، وبذلك ال يكون هلا حكم مستقل بل تكون وأما النقود والديون يف الشركة فإنها تابعة غري مقصو

  .تابعة لغريها والقاعدة املتقررة يف الفقه أنه جيوز تبعا ماال جيوز استقالالً 

من ابتاع عبدا : ( ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ) .١) (إالّ أن يشترطه املبتاع . فماله للذي باعه

  .فصح دخول املال يف هذه املعاوضة لكونه تابعا ، وسواء كان مال العبد موجودا أو يف ذمم الناس 

األمر اتمع عليه عندنا أنَّ املبتاع إن اشترط مال العبد فهو له ، نقدا : قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل 

عبد من املال أكثر مما اشترى به ، كان مثنه نقدا أو كان أو دينا أو عرضا ، يعلم أو ال يعلم ، وإن كان لل

  )٢. (دينا أو عرضا 

  ) .٣(ومبا سبق يظهر جواز بيع األسهم واهللا أعلم

  :شروط إباحة تداول األسهم املباحة: املسألة الثانية

ما سبق من أنّ الصواب إباحة تداول األسهم مشروط بشروط، وليست اإلباحة مطلقة وهذه …

  :الضوابط هيالشروط و 



  .أن يكون موضوع نشاط الشركة مباحا وسيأيت تفصيل هلذا الضابط 

__________  

  ) .١٥٤٣) ( ٣٩٠٥( ؛ صحيح مسلم ) ٢٣٧٩( صحيح البخاري ) ١(

  .، كتاب البيوع ، باب ما جاء يف مال اململوك  ٣٩٤املوطأ ص ) ٢(

؛ الشركات للشيخ علي اخلفيف ) ٤٣،  ٧/٤٢( انظر فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ) ٣(

  .١٦٨،  ١٦٧؛ املعامالت املالية املعاصرة لعثمان شبري ص  ٩٧،  ٩٦ص 

  
  

أن يكون تداول األسهم بعد أن تبدأ الشركة يف نشاطها الفعلي وذلك بأن تتملك بعض األصول أو 

سهم إال بالقيمة االمسية هلا تشرع يف بعض أعماهلا أما قبل بدئها يف نشاطها الفعلي فإنه ال جيوز بيع األ

  .فقط

والسبب أنَّ السهم قبل بدء الشركة يف نشاطها الفعلي عبارة عن نقود فقط فإذا باع اإلنسان سهمه 

أما إذا شرعت الشركة يف نشاطها وحتولت . فيكون قد باع نقدا بنقد فهنا البد من التقابض والتماثل 

  .نا خترج عن مسألة الصرف ويكون النقد تابعا كما سبقإىل سلع وخدمات فه -أو بعضها  -أمواهلا 

من أهل العلم من يشترط جلواز شراء األسهم أن يكون املقصود اقتناء ومتلك األسهم، أما اختاذ األسهم 

سلعة تباع وتشترى بقصد كسب فرق السعر املتغير دون أن يكون له غرض يف أسهم الشركة وال يريد 

  )١. (عندهمتلك أسهمها فهذا حمرم 

ومع وجاهة هذا القول إال أنه خيالف املعلوم من إباحة البيع والشراء سواء كانت رغبة املشتري متلك 

  .الشيء أو بيعه بعد رواجه

  :أقسام الشركات من حيث حكم نشاطها: املسألة الثالثة

  :تنقسم الشركات إىل ثالثة أقسام 

اجرة يف احملرمات مثل شركة أُنشئت لبيع اخلمور أو شركات حمرمة حمظورة وهي اليت أُنشئت أصالً للمت

أُنشئت للعقود احملرمة مثل شركات التأمني التجاري واملصارف الربوية فهذه ال جيوز لإلنسان أن يساهم 

  .فيها وال أن يكتتب فيها وال جيوز إنشاؤها وال التصرف فيها بيعا وشراًء 

الستثمارات احملرمة مثل التمويالت واالستثمارات شركات أصل نشاطها مباح لكن دخل عليها بعض ا

  ) .شركات خمتلطة : ( احملرمة كقروض ربوية أو بعض العقود الفاسدة وهذه يسميها املعاصرون 

: ( شركات أصل نشاطها مباح ومل تتعاطَ العقود احملرمة واالستثمارات غري املباحة ويسميها املعاصرون

  .وهذا التقسيم إمجايل) شركات نقية 

__________  

  ).٥٧٦،  ١/٢٧٠( جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السابع ) ١(



  

والبد عند إرادة احلكم على الشركة أن يراعى هل تتعامل بعقود حمرمة أو هلا استثمارات حمرمة …

خر سواء يف الربا أو غريه من املعامالت وسواء يف ذلك القوائم األخرية أو ما قبلها ، وأن ال يكتفى بآ

  .القوائم املالية ، حىت يتحقق من وجود املال احملرم من عدمه 

  :حكم تداول أسهم الشركات حسب نشاطها: املسألة الرابعة

ال شك أن كل من يرضى بإجراء العقود احملرمة واالستثمارات احملرمة أنه آمث ومعرض نفسه : أوالً 

نيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنته واإلنسان أيضا ال للوعيد الشديد الذي بينه اهللا تعاىل يف كتابه وبينه ال

  .جيوز له عند أي من فقهاء اإلسالم أن يأكل جزء من املال احملرم بل البد أن خيرج احلرام من ماله 

كذلك كل من يستطيع أن مينع الشركة من تعاطي العقود احملرمة بأن كان عضوا يف اجلمعية العمومية 

اإلدارة ويستطيع أن مينع شيئًا من احملرمات فإنه البد أن مينعه وإذا مل مينع  للشركة أو عضوا يف جملس

  .هذا العقد احملرم فهو آمث 

يا أيها الذين { : والشركة اليت أصل نشاطها غري مباح ال جيوز لإلنسان أن يساهم فيها واهللا تعاىل يقول 

فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا } ٢٧٨{آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني 

، وقال النيب صلى اهللا عليه ) ١(}ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون 

  ) .٢) (هم سواء : لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( وسلم 

لإلنسان أن يوكل شخصا أن يأخذ له  و السبب يف هذا أن الشريك موكّل للعامل يف املال، وال جيوز

  .ربا، أو جيري له عقدا حمرما

__________  

  ) .٢٧٩، ٢٧٨( سورة البقرة ) ١(

  ) .١٥٩٨( صحيح مسلم ) ٢(

  
  

أمني وأجري ووكيل ) يعين العامل الذي يأخذ األموال ويتاجر فيها ( املضارب : " قال ابن القيم رمحه اهللا

ل، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجري فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا وشريك فأمني إذا قبض املا

  )١"(ظهر فيه الربح 

كما ال جيوز لشخص أن يوكّل أحد أن يعمل له عمالً حمرما أو جيري له عقدا فاسدا أو يستثمر له 

ا ، فكذلك ال جيوز لإلنسان أن يشترك مع إنسان آخر ليجري له عقودا حمظورا حمرمة حبكم استثمار

  .الشراكة 

ومن هنا نعلم أن التعامل بأسهم سلة شركات مسامهة ال يعرف حقيقة نشاط تلك الشركات وال يلتزم 

  .القائمون عليها كوا مباحة النشاط؛ ال ينبغي جلهالة حاهلا



ملشاركة فيها الشركات النقية إذا حتقق فعالً أا نقية فإنه ال حرج يف تداول أسهمها ومتلكها وا: ثانيا

  .سواء باالكتتاب أو املضاربة

الشركات املختلطة هذه ال إشكال أن جملس اإلدارة فيها يأمث لتعاطيه العقود الفاسدة ، وال : ثالثًا 

إشكال أيضا أن اإلنسان إذا حصل رحبا من شركة خمتلطة أنه البد أن خيرج اجلزء الذي يقابل نسبة 

  .احلرام يف الشركة 

فقهاء العصر يف حكم تداول أسهم هذه الشركات واملشاركة معها واملسامهة فيها على وقد اختلف 

  :أقوال

وهي التحرمي مطلقًا واإلباحة مطلقًا والتفريق بني ما تكون نسبة احلرام فيها قليلةً وبني ما تكون نسبته 

  .فيها كثريةً على تفاوت بينهم يف حتديد النسبة املذكورة

  .وال هو حترمي االكتتاب يف الشركات املختلطة وبيعها وشراؤهاواملختار من هذه األق

  ) .٢(وهو الذي قرره جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف دورته السابعة

  ) .٣(واختارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية

__________  

  ) .٥/٢٥٣( بن قاسم بواسطة حاشية الروض املربع للشيخ عبد الرمحن ) ١(

  ) .٧/١/٧١٢( جملة جممع الفقه اإلسالمي ) ٢(

  ) .١٣/٤٠٧( فتاوى اللجنة ) ٣(

  
  

أن يد الشريك هي نفس يد اآلخر يف احلكم، وكما ال جيوز لإلنسان أن يباشر احلرام : وسبب التحرمي

: " ابن القيم رمحه اهللاقال . بنفسه فإنه حيرم عليه أن يباشره بواسطة وكيله، وتقدم أن الشريك وكيل

من اخلمر واخلنزير قبل مشاركة املسلم جاز هلم شركتهم يف مثنه، ومثنه  –أي أهل الذِّمة  –وما باعوه 

حالل العتقادهم حله، وما باعوه واشتروه مبال الشركة فالعقد فيه فاسد؛ فإن الشريك وكيل، والعقد 

  ) .١"(يقع للموكّل 

من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه : فقال ) ٢(شباه والنظائروقد ذكر السيوطي قاعدة يف األ

  .غريه ، وتوكله فيه عن غريه ، وإال فال 

كما أن املال احلرام يشيع يف مال الشركة وإخراج النسبة احملرمة من سهمه فقط قد تطهر املال ؛ ألنه 

 -ال جيوز له أن يأكل منه شيئًا : " ستبقى فيه حصة شائعة من احلرام عند بعض أهل العلم قال ابن رشد

) ٣"(حىت يرد ما فيه من الربا ؛ الختالطه جبميع ماله وكونه شائعا فيه  -أي من ماله الذي خالطه الربا 

.  

وال تعاونوا على اإلمث والعدوان { : كما أن يف هذه املسامهة تعاونا على اإلمث وقد ى اهللا عنه بقوله تعاىل



{)٤. (  

  .راء للربا، وتعطيل للسعي لتحويل االستثمارات إىل استثمارات شرعية خالصةوفيه استم

  :كيفية التخلص من األرباح احلاصلة عن التعامل باألسهم احملرمة : املسألة اخلامسة 

من املهم بداية أن نقرر أن من تعامل معاملة يعتقد أا صحيحة بناء على اجتهاد أو فتوى وحصل 

بين له ترجيح أنها غري مباحة وأنه أخطأ فأخذه وتصرفه ذا املال احلاصل من املعاملة التقابض فيها مث ت

  .املذكورة ال حرج فيه ، وإمنا عليه أن ميتنع يف املستقبل عنها 

__________  

  ) .١/٢٧٤( أحكام أهل الذمة ) ١(

  .٢٦١ص ) ٢(

  ) .١٨/١٩٥( البيان والتحصيل ) ٣(

  .٢سورة املائدة آية ) ٤(

  
  

فإنّ هذه العقود ... وهكذا كل عقد اعتقد املسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير : " قال ابن تيمية 

إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة ، مل تنقض بعد ذلك ، ال حبكم وال برجوع عن ذلك 

  .االجتهاد 

ياه ، إذا تبين هلما اخلطأ فرجع عن أما إذا حتاكم املتعاقدان إىل من يعلم بطالا قبل القبض أو استفت

الرأي األول فما كان قد قبض باالعتقاد األول أُمضي ، وإذا كان قد بقي يف الذمة رأس املال وزيادة 

ربوية اسقطت الزيادة ورجع إىل رأس املال ومل جيب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك باالعتقاد األول 

). "١(  

املعاملة دون استفتاء أو اجتهاد فإن الواجب عليه أن خيرج من ماله ما كان  أما إذا كان إقدامه على…

  .فيه من حرام ألنه ال عذر له

عليه فمن أراد التخلص من املال احملرم الذي دخله مبثل هذه العقود فإنه ال خيلو من أحد ثالث …

  :حاالت

ج نسبة العقود احملرمة واالستثمارات أن يقبض رحبا من عائد أسهمه، فهذا عليه أن خير: احلالة األوىل…

  .غري املباحة من الربح

أن حيصل رحبا نتيجة ارتفاع سعر السهم واملضاربة به فهذا عليه أن خيرج النسبة احملرمة من : احلالة الثانية

  .قيمة السهم كاملة؛ ألنه قد باع حالالً وحراما فصح يف احلالل دون احلرام كمسائل تفريق الصفقة

  .حترى وأخرج ما تطمئن إليه نفسه أن به يطيب ماله  علم مقدار احلرام وإالفإن 

فهنا يكون قد باع حراما ال شبهة فيه ) غري خمتلطة ( أن حيصل رحبا من بيع أسهم حمرمة : احلالة الثالثة 



  )٢(فعليه أن خيرج كامل القيمة اليت حصلها ، فإنّ ما حرم شراؤه حرم بيعه

__________  

  ) .٤١٣،  ٢٩/٤١٢( جمموع الفتاوى ) ١(

والذي اخترته . هذه املسألة وهي طريقة التخلص من األرباح مل أقف على تفصيل واف فيها ) ٢(

ورصدته بعاليه هو ما تطمئن إليه النفس ولوال طبيعة احملاضرات الحتاج األمر إىل زيادة بسط يف تقريره 

.  

ع رأس ماله فقط ويتصدق بالباقي وقد وقفت على قول من جييز بيع األسهم احملرمة على أن يسترد البائ

، ويرد عليه أنه بيع للحرام واحلرام غري مملوك ، ورأيت من جييز أخذ األرباح كاملة يف عمليات مضاربة 

األسهم املختلطة باحلرام وجيعل األسهم عروضا غري مرتبطة برأس مال الشركة ، وهذا ال أدري كيف 

  .امت ليست جزًءا من رأس املال يوصف عوائد األسهم للمستثمرين فيها ماد

  
  

.  

واملراد بإخراج القيمة أو النسبة أن ينفقها يف وجوه الرب، بقصد التخلّص من املال احلرام، وليس بنية 

  .الصدقة؛ ألنّ اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا

  ):بيع حق االكتتاب ( بيع االسم ألجل االكتتاب به من غري صاحبه : املسألة السادسة

واملقصود أن ميكّن شخص غريه من أخذ أوراقه الثبوتية املتضمنة المسه وأمساء أفراد عائلته ليكتتب يف 

  .إحدى الشركات بأمسائهم ويعطيه يف مقابل ذلك مبلغا ماليا 

وسبب ذلك أن بعض الشركات قد توزع نسبةً من األسهم لكل مكتتب مبقدار متساوٍ عند كثرة 

  .بأمساء كثرية حصل نسبةً أكثر من األسهم املكتتبني فإذا اكتتب

وهذا العمل ال جيوز أخذ العوض عليه ؛ ألنّ املعقود عليه وهو االسم الشخصي ليس ملكًا لصاحبه 

وليس ماالً يقبل املعاوضة ، كما ال ميكن اعتباره حقًا معنويا كاالسم التجاري ؛ ألن االسم التجاري 

  .استعمال االسم الشخصي فليس له فائدة إال أخذ نصيب الغري جيذب العمالء ومييز السلعة أما 

  .والبد أن يفرق اإلنسان بني ملك املنفعة وملك االنتفاع

متليك االنتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط ، ومتليك املنفعة أعم : " وقد أوضحه القرايف فقال 

  .بغري عوض وأمشل ، فيباشر بنفسه ، وميكّن غريه من االنتفاع بعوض و

سكىن املدارس والرباط واالس يف اجلوامع واملساجد واألسواق، فله أن ينتفع بنفسه : مثال األول

  ..ولو حاول أن يؤجر أو يعاوض عليه امتنع ذلك . فقط

  )١.." (وأما مالك املنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤجرها من غريه 

 يف حقيقته حتايل على الشركة املكتتب فيها، وعلى النظام العام الذي يقصد كما أن بيع االسم الشخصي



  )٢.(ففيه غش وتغرير ومها حرام. توزيع األسهم بالتعادل بني املكتتبني لتنتفع أكرب شرحية من الناس

  :خمالفات شرعية يف تداول األسهم: املسألة السابعة

__________  

  ) .١/١٨٧( الفروق ) ١(

  ) .١٥/١٠٦( فتاوى اللجنة الدائمة : املعاوضة على االسم الشخصي  انظر يف) ٢(

  
  

، وأعمال ) املارجن ( البيع اآلجل ، والبيع على املكشوف ، والشراء باهلامش : ومن هذه املخالفات 

  .النجش والتجمعات القاصدة للتحكم بسوق األسهم مبا يضر املتعاملني به 

فقات لبيع أسهم لكن يشترط فيها أن يكون الدفع والتسليم بعد فترة بيع يتم فيه عقد ص: فالبيع اآلجل 

  )١. (حمددة 

أن يستقرض املستثمر عددا من أسهم شركة يتوقع اخنفاض قيمتها ، مث يبيعها : والبيع على املكشوف 

  .مباشرة ويسلّم قيمتها ملن اقترضها منه رهنا 

ري مثل تلك األسهم اليت اقترضها ويعيدها ملن فإن حصل ما توقعه من اخنفاض قيمة السهم فإنه يشت

  ).٢(اقترضها منه، وبذلك يكسب الفرق بني سعر الشراء والبيع

أن يشتري العميل أسهما مببلغ ال ميلكه كامالً، فيدفع جزًءا من القيمة والباقي : والشراء باهلامش

  ).٣(قهيقترضه من املشتري بفائدة، ويبقى السهم مرهونا للبائع ضمانا حلقو

) ٤(فالبيع اآلجل نوع من بيع الدين بالدين، وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ 

  )٥.(وانعقد اإلمجاع على معىن احلديث 

__________  

  .٣٣٢أسواق األوراق املالية ، مسري رضوان ص ) ١(

  ).٢/١٦٠٢( جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس ) ٢(

  ).٢/١٦٠١( جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس ) ٣(

وهو ) ٥/٢٩٠( ؛ سنن البيهقي ) ٣/٧١( ؛ سنن الدارقطين ) ٢/٥٧( املستدرك للحاكم ) ٤(

ليس يف هذا حديث يصح ، لكن إمجاع الناس على أنه ال جيوز بيع دين : حديث ضعيف قال اإلمام أمحد 

  .الدين بالدين : عىن الكالئ بالكالئ أي ، وم) ٣/٢٦( التلخيص احلبري . بدين 

  ) .٢٠/٥١٢( ؛ جمموع فتاوى ابن تيمية  ١٠٤اإلمجاع البن املنذر ص ) ٥(

  
  



.. النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الكالئ بالكالئ ، وهو املؤخر باملؤخر ، : " قال ابن تيمية 

السلع هي املقصودة باألمثان، فال يباع مثن  فالعقود وسائل إىل القبض، وهو املقصود بالعقد، كما أنَّ

  ).١"(ملا يف ذلك من الفساد والظلم املنايف ملقصود الثمنية ومقصود العقود .. بثمن إىل أجل

  .والشراء باهلامش فيه اقتراض بالربا احملرم 

والقمار على ارتفاع واملعامالت الثالث ال يكون املقصود فيها البيع والشراء احلقيقي بل املراد املراهنة 

يف  -أو اخنفاض األسعار ، فهي معامالت تقوم على املخاطرة ، بال إرادة للتملك ولذا ال حيصل فيها 

  .تسليم أوراق مالية بل يعطى أحدمها لآلخر فرق السعر فقط  - العادة 

  )٢. (طوامليسر هو كل معاملة ال خيلو الداخل فيها من أن يغرم أو يغنم بناء على املخاطرة فق

  )٣. (امليسر كل شيء فيه خطر: ولذا قال مجع من السلف

وال شك أن نسبة املخاطرة يف أسواق األسهم مرتفعة جدا، وال نلبث أن نسمع عن أضرار كبرية حلقت 

وهذه األضرار تكفي للمنع من هذه الصور مع ما فيها . باملضاربني جراء ما يف هذه األسواق من خماطرة

  .من حماذير

فإن النجش ، واالتفاق على التالعب باألسعار ألجل الكسب على حساب مستثمرين آخرين  وكذلك

حمرم ، فإن الشرع ال يبيح اكتساب املال عن طريق خداع الناس ، واإلضرار حرام سواء كان بقصد 

  .الكسب أو غريه 

  ).٤)(نا من غَش فليس م: ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  

  ) .٢٩/٤٧٢( جمموع الفتاوى ) ١(

( ؛ تفسري القرطيب ) ٣٢/٢٤٢( ؛ جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٤/٢٢٦( شرح احمللي على املنهاج ) ٢(

٣/٥٣. (  

  ) .٢٩/٤٦( ؛ جمموع فتاوى ابن تيمية ) ١/٢٦٢( الكشاف للزخمشري ) ٣(

  ) .١٠١( صحيح مسلم ) ٤(

  
  

ال ضرر وال ضرار : ( اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أيب سعيد 

)(١. (  

وكل كسب حصل لإلنسان بسبب ظلمه لغريه أو خداعه له أو تغريره باإلشاعات، واألعمال املومهة؛ 

  .فهو كسب حمرم ال حيل له

  :حكم عالوة اإلصدار: املسألة الثامنة…

رسم : أسهمها لالكتتاب أن تضيف إىل قيمة السهم مبلغا يسمى  تعمد بعض الشركات عند طرح…



إصدار ، أو عالوة إصدار ، يقصد منه أن يغطي تكاليف إجراءات إصدار األسهم وهذا ال حرج فيه 

بشرط أن تقدر تقديرا مناسبا يكون ممثالً فعالً ملا يكلفه إصدار السهم أما لو زادت على ذلك فتكون 

  ).٢(سامهني بالباطلمن أكل أموال امل

  :زكاة األسهم: املسألة التاسعة

اختلف أهل العلم يف كيفية زكاة األسهم على أقوال لعل الراجح منها هو ما صدر به قرار جممع الفقه 

اإلسالمي وخالصته أن تعامل شركات األسهم كما يعامل األفراد بأن خترج الشركة زكاة أسهمها كما 

  .أمواله بالنظر ملقدار املال ونصابه ونوعه خيرج اإلنسان الواحد زكاة 

فإن مل تزك الشركة أمواهلا فإنّ املساهم من خالل حسابات الشركة حيسب مقدار الزكاة الواجبة على 

أسهمه مبعرفته ملقدار الزكاة الواجبة على الشركة إمجاالً مث خيرج ما خيص أسهمه من الزكاة بنفس 

  .االعتبار السابق

معرفة ذلك فإن كان قد ساهم بقصد االستفادة من ريع السهم السنوي فتجب الزكاة  وإن مل يتمكن من

  .يف الريع ربع العشر بعد مضي احلول عليه 

وإن كان قد متلك األسهم بقصد بيعها عندما ترتفع قيمتها زكّاها زكاة عروض جتارة بأن خيرج ربع 

  )٣. (العشر من القيمة والربح

__________  

: وذكره النووي يف األربعني وقال عنه ) ٤/٢٢٨( ؛ سنن الدارقطين ) ٢٣٤١( اجة سنن ابن م) ١(

  .حديث حسن ، وله طرق يقوي بعضها بعضا 

  ) .١/٧١٣( جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السابع ) ٢(

  .وفيه عدة أحباث يف هذه املسألة ) ١/٨٨١( جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع ) ٣(

  
  

. يه فإنَّ املساهم الذي يقصد االستفادة من ريع السهم خيرج الزكاة حبساب القيمة احلقيقية للسهموعل

وأما املضارب الذي يقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها فيحسب زكاته على أساس قيمتها السوقية؛ ألا 

  .كعروض التجارة

***********  

اللهم اكفنا حباللك عن حرامك ، واغننا بفضلك . ةوبعد فهذا ما تيسر إيراده من أحكام يف هذه العجال

  .عمن سواك 

  .اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنعنا به، واخلف علينا كل غائبة خبري

  .اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد

  .براهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميداللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إ



  ملحق بعض الفتاوى والقرارات يف األسهم

  قرار بشأن حكم شراء أسهم الشركات

  )١(واملصارف إذا كان يف بعض معامالا ربا

إن جملس امع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته الرابعة عشرة، املنعقدة مبكة 

م، قد نظر يف هذا ٢١/١/١٩٩٥هـ، املوافق ١٤١٥من شعبان ٢٠بدأت يوم السبت املكرمة، واليت 

  :املوضوع وقرر ما يلي

مبا أن األصل يف املعامالت احلل واإلباحة فإن تأسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر 

  .جائز شرعا

با أو تصنيع احملرمات أو ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم، كالتعامل بالر

  .املتاجرة فيها

ال جيوز ملسلم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالته ربا، وكان املشتري عاملًا 

  .بذلك

  .إذا اشترى شخص وهو ال يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، مث علم، فالواجب عليه اخلروج منها

__________  

  .٢٩٩اإلسالمي مبكة املكرمة ص قرارات امع الفقهي ) ١(

  
  

والتحرمي يف ذلك واضح ، لعموم األدلة من الكتاب والسنة يف حترمي الربا ؛ وألن شراء أسهم الشركات 

اليت تتعامل بالربا مع علم املشتري بذلك ، يعين اشتراك املشتري نفسه يف تعامل بالربا ؛ ألن السهم ميثل 

واملساهم ميلك حصة شائعة يف موجودات الشركة ، فكل مال  جزًءا شائعا من رأس مال الشركة ،

تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة ، فللمساهم نصيب منه ؛ ألن الذين بياشرون اإلقراض 

  .واالقتراض بالفائدة يقومون ذا العمل نيابة عنه ، والتوكيل بعمل احملرم ال جيوز 

  .حبه وسلم تسليما كثريا، واحلمد هللا رب العاملنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وص

  )١(قرار بشأن األسواق املالية

-٧إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

  .م ١٩٩٢) مايو ( أيار  ١٤-٩هـ ، املوافق ١٤١٢ذو القعدة  ١٢

األسهم ، : األسواق املالية : (( لواردة إىل امع خبصوص موضوع بعد اطالعه على البحوث ا

  )) .االختيارات ، السلع ، بطاقة االئتمان 

  وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ،

  :قرر ما يلي 



  :األسهم: أوالً

  :اإلسهام يف الشركات 

  .اض وأنشطة مشروعة أمر جائزمبا أن األصل يف املعامالت احلل فإن تأسيس شركة مسامهة ذات أغر

ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج احملرمات أو 

  .املتاجرة ا

األصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحيانا باحملرمات ، كالربا وحنوه ، بالرغم من أن أنشطتها 

  .األساسية مشروعة 

  ):UNDER WRITING( ضمان اإلصدار 

__________  

، والعدد  ٧٣، ص  ١، والعدد السابع ، ج ١٢٧٣، ص  ٢جملة امع ، العدد السادس ، ج ) ١(

  .١٣القرار رقم . ٥، ص  ٢التاسع ، ج 

  
  

هو االتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان مجيع اإلصدار من األسهم ، أو : ضمان اإلصدار 

وهو تعهد من امللتزم باالكتتاب يف كل ما تبقى مما مل يكتتب فيه غريه ، وهذا  جزء من ذلك اإلصدار ،

ال مانع منه شرعا ، إذا كان تعهد امللتزم بالقيمة االمسية بدون مقابل لقاء التعهد ، وجيوز أن حيصل 

  .مثل إعداد الدراسات أو تسويق األسهم  - غري الضمان  - امللتزم على مقابل عن عمل يؤديه 

  :يط سداد قيمة السهم عند االكتتاب تقس

ال مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم املكتتب فيه ، وتأجيل سداد بقية األقساط ؛ ألن ذلك يعترب 

من االشتراك مبا عجل دفعه ، والتواعد على زيادة رأس املال ، وال يترتب على ذلك حمذور ؛ ألن هذا 

ركة بكامل رأس ماهلا املعلن بالنسبة للغري ؛ ألنه هو القدر يشمل مجيع األسهم ، وتظل مسؤولية الش

  .الذي حصل العلم والرضا به من املتعاملني مع الشركة 

  :السهم حلامله 

هو حصة شائعة يف موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة ) السهم حلامله ( مبا أن املبيع يف 

ذه الطريقة وتداوهلا إلثبات هذا االستحقاق يف احلصة فال مانع شرع ا من إصدار أسهم يف الشركة.  

  :حمل العقد يف بيع السهم 

إن احملل املتعاقد عليه يف بيع السهم هو احلصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن 

  .وثيقة للحق يف تلك احلصة

  :األسهم املمتازة

إىل ضمان رأس املال أو ضمان قدر من الربح أو  ال جيوز إصدار أسهم ممتازة ، هلا خصائص مالية تؤدي



  .تقدميها عند التصفية ، أو عند توزيع األرباح 

  .وجيوز إعطاء بعض األسهم خصائص تتعلق باألمور اإلجرائية أو اإلدارية

  :التعامل يف األسهم بطرق ربوية 

سهم ، ملا يف ذلك من ال جيوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غريه للمشتري لقاء رهن ال

  .املراباة وتوثيقها بالرهن ومها من األعمال احملرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده 

  
  

ال جيوز أيضا بيع سهم ال ميلكه البائع وإمنا يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم يف موعد التسليم ؛ 

ملنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة ألنه من بيع ما ال ميلك البائع ، ويقوى ا

  .للحصول على مقابل اإلقراض 

  :بيع السهم أو رهنه 

جيوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة ، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع 

، وكذلك يعترب النص يف النظام على  مطلقًا أو مشروطًا مبراعاة أولوية املسامهني القدامى يف الشراء

  .إمكان الرهن من الشركاء برهن احلصة املشاعة 

  :إصدار أسهم مع رسوم إصدار

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف اإلصدار، ال مانع منها شرعا ما دامت هذه 

  .النسبة مقدرة تقديرا مناسبا

  :إصدار) خصم ( إصدار أسهم بعالوة إصدار أو حسم 

 -جيوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة احلقيقية لألسهم القدمية 

  .أو بالقيمة السوقية - حسب تقومي اخلرباء ألصول الشركة 

  :حتديد مسؤولية الشركة املسامهة احملدودة 

هلا ؛ ألن ذلك معلوم للمتعاملني ال مانع شرعا من إنشاء شركة مسامهة ذات مسؤولية حمدودة برأس ما

  .مع الشركة وحبصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة 

كما ال مانع شرعا من أن تكون مسؤولية بعض املسامهني غري حمدودة بالنسبة للدائنني بدون مقابل لقاء 

  .لية وهي الشركات اليت فيها شركاء متضامنون وشركاء حمدودو املسؤو. هذا االلتزام 

  :حصر تداول األسهم بسماسرة مرخصني، واشتراط رسوم للتعامل يف أسواقهم

جيوز للجهات الرمسية املختصة أن تنظم تداول بعض األسهم بأن ال يتم إالَّ بواسطة مساسرة خمصوصني 

  .ومرخصني بذلك العمل؛ ألن هذا من التصرفات الرمسية احملققة ملصاحل مشروعة

م لعضوية املتعامل يف األسواق املالية ؛ ألن هذا من األمور التنظيمية املنوطة وكذلك جيوز اشتراط رسو

  .بتحقيق املصاحل املشروعة 



  

  )١(قرار بشأن زكاة األسهم يف الشركات

-١٨إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

  .م ١٩٨٨) فرباير ( شباط  ١١-٦هـ ، املوافق ١٤٠٨مجادى اآلخرة  ٢٣

  بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ،

  :قرر ما يلي 

جتب زكاة األسهم على أصحاا ، وخترجيها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي : أوالً 

معية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج على ذلك ، أو صدر به قرار من اجل

  .الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه 

خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خترج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، مبعىن أن تعترب مجيع : ثانيا 

واحد وتفرض عليها الزكاة ذا االعتبار من حيث نوع املال الذي أموال املسامهني مبثابة أموال شخص 

جتب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث املقدار الذي يؤخذ ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة 

  .الشخص الطبيعي ، وذلك أخذًا مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء مجيع األموال 

فيها الزكاة، ومنها أسهم اخلزانة العامة، وأسهم الوقف اخلريي،  ويطرح نصيب األسهم اليت ال جتب

  .وأسهم اجلهات اخلريية، وكذلك أسهم غري املسلمني

إذا مل تزك الشركة أمواهلا ألي سبب من األسباب ، فالواجب على املسامهني زكاة أسهمهم ، فإذا : ثالثًا 

ه من الزكاة ، لو زكت الشركة أمواهلا استطاع املساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما خيص أسهم

  .على النحو املشار إليه ، زكى أسهمه على هذا االعتبار ، ألنه األصل يف كيفية زكاة األسهم 

  :وإن مل يستطع املساهم معرفة ذلك

__________  

  .٢٨القرار رقم ) ٧٠٥، ص  ١العدد الرابع ، ج ( جملة امع ) ١(

  
  

صد االستفادة من ريع األسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها فإن كان ساهم يف الشركة بق

زكاة املستغالت ، ومتشيا مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات 

واألراضي املأجورة غري الزراعية ، فإن صاحب هذه األسهم ال زكاة عليه يف أصل السهم ، وإمنا جتب 

كاة يف الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران احلول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة الز

  .وانتفاء املوانع 

وإن كان املساهم قد اقتىن األسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته 

يمتها بتقومي أهل اخلربة، فيخرج ربع وهي يف ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا مل يكن هلا سوق، زكى ق



  .ك القيمة ومن الربح ، إذا كان لألسهم ربح :رابعا.٢العشر 

أما . إذا باع املساهم أسهمه يف أثناء احلول ضم مثنها إىل ماله زكاه معه عندما جييء حول زكاته : رابعا 

  .املشتري فيزكي األسهم اليت اشتراها على النحو السابق

  واهللا أعلم

  هرس احملتوياتف

  الصفحة... املوضوعات 

  ١... املقدمة 

  ٣... التمهيد 

  ٤. ... الشركات املسامهة

  ٤. ... حقيقة السهم وقيمته 

  ٥. ... عوامل تفاوت قيمة األسهم السوقية 

  ٥. ... مكان تداول األسهم

  ٦... هل جيوز بيع األسهم وشراؤها ؟ : املسألة األوىل

  ٧. ... ل األسهم املباحةشروط تداو: املسألة الثانية

  ٧. ... أقسام الشركات من حيث حكم نشاطها: املسألة الثالثة

  ٨. ... حكم تداول أسهم الشركات حسب نشاطها: املسألة الرابعة

  ٩. ... الشركات النقية

  ٩. ... الشركات املختلطة

  ٩. ... سامهة فيهاأقوال فقهاء العصر يف حكم تداول أسهم الشركات املختلطة واملشاركة معها وامل

  ١١. ... كيفية التخلص من األرباح احلاصلة عن التعامل باألسهم احملرمة : املسألة اخلامسة 

  ١٢). ... أو بيع االسم ( بيع حق االكتتاب : املسألة السادسة

  ١٣. ... خمالفات شرعية يف تداول األسهم: املسألة السابعة

  ١٥. ...حكم عالوة اإلصدار: املسألة الثامنة

  
  

  ١٥. ... زكاة األسهم: املسألة التاسعة

  ١٧. ... ملحق بعض الفتاوى والقرارات يف األسهم 

  ١٧. ... قرار بشأن حكم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالا ربا

  ١٨. ... قرار بشأن األسواق املالية



  ٢٢. ... قرار بشأن زكاة األسهم يف الشركات

  ٢٤... فهرس احملتويات

  
  


