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ركا   ت الوقفیَّةمفھوم االكتتاب في الشَّ
  وأقسامھا

  آالء بنت أحمد بن عقیل الطیار
  . المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة قسم الفقھ وأصولھ ، 

  alaa.t_7@hotmail.com:  البرید اإللكتروني
ص البحث   :  ملخَّ

، ركة الوقفیةیقوم البحث على دراسة مفھوم االكتتاب في الشَّركات الوقفیَّة، وأقسام الش
ودراسة ، من ناحیة التَّعریف باالكتتاب لغة واصطالحاً ثم شرح التعریف المختار

التعریفات الواردة في الشَّركة الوقفیَّة مع نقدھا وتنقیحھا ثم صیاغة التعریف اصطالحاً 
وبیان شروط الشركة الوقفیة ، بما یتناسب مع الشركة الوقفیة في العصر الحدیث

یان تفاصیل األنواع والصور المتوافقة مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة في وب، وأنواعھما
   .الوقف

غبة في الحصول على بعض أسھم شركة : أنَّ التَّعریف األدقَّ لالكتتاب لغة ھو إعالن الرَّ
صراحة،  االكتتاببعد تأسیسھا، أو الحصول على بعض سنداتھا؛ ألنَّھ ذكر خطوات 

غبة ثمَّ ال حصول على بعض األسھم، إالَّ أنَّ كلَّ ھذه التَّعریفات تشتمل وھي إعالن الرَّ
أو تسجیل المكتتب  كتابة، الشَّركة طرح أسھمھا إعالن:أسس االكتتاب المعاصر، وھي

  .الشَّركة مبلغ معیَّن في مقابل الحصول على جزء من أسھم ھذه دفع .في ھذه الشَّركة

ھھ��ا ش�ر كة مس�اھمة إل��ى أش�خاص غی��ر أنَّ االكتت�اب ف�ي االص��طالح دع�وة توجِّ
��ركة م��ا  ��خص مبلًغ��ا، فتعطی��ھ الشَّ مح��دَّدین؛ لزی��ادة رأس الم��ال، بحی��ث ی��دفع الشَّ

  .یقابلھ سھًما قابًال للتَّداول بمقدار معیَّن، ویكتسب بمقتضاه صفة الشَّریك
��ركة الوقفیَّ��ة بأنَّھ��ا ملكیَّ��ة وق��ف أو أكث��ر ل��رأس م��ال ش��ركة «: یمك��ن تعری��ف الشَّ

�ة ب�الوقفتجاریَّة، ت بح، وفقًا لألنظم�ة التِّجاریَّ�ة والشَّ�رعیَّة الخاصَّ ؛ »ستھدف الرِّ
بح، كم�ا تس�عى الس�تخدام أرباحھ�ا ف�ي  ألنَّ الشَّركة الوقفیَّة تھدف إلى تحقیق ال�رِّ
بحیَّ���ة م���ن جان���ب ممارس���ة  ���ركات الرِّ المص���ارف الوقفیَّ���ة، فھ���ي مرتبط���ة بالشَّ

؛ وھ��و ص��رف العوائ��د عل��ى األنش��طة التِّجاریَّ��ة، ومرتبط��ة بجان��ب غ ی��ر ربح��يٍّ
  .مصارف وقفیَّة

كلُّ أصولھا من األوقاف، وھي  شركةٍ : تقسیم الشَّركة الوقفیَّة إلى قسمین یمكن
رین ٌة والبعض اآلخر ملك  شركةٍ ،  مدار حدیث المتأخِّ بعُض أصولِھا وقفیَّ

 . شخصيٌّ 

أقسام ،   الشركة الوقفیة أنواع ، الوقفیَّة ةالشَّرك،  االكتتابمفھوم : الكلمات المفتاحیة 
  .  الشركة الوقفیة
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Abstract:  

The research is based on studying the issues of IPO for 

endowment companies، in terms of defining the underwriting 

and the endowment company، jurisprudential adaptation، 

types and the study of endowment companies . 

The most accurate definition of subscription language 

is: declaring the desire to acquire some shares of a company 

after its incorporation, or to obtain some of its bonds; Because 

he explicitly mentioned the steps of subscribing, which is the 

declaration of desire and then acquiring some shares. 

However, all these definitions include the foundations of 

contemporary subscription, which are:The company's 

announcement of the offering of its shares.Writing or 

registering the subscriber in this company.Paying a certain 

amount in exchange for a portion of the shares of this 

company. 

 

In the terminology, subscription is an invitation 

addressed by a joint stock company to unspecified persons. 

To increase the capital, so that the person pays an amount, 

so the company gives him the equivalent of a tradable share 

of a certain amount, according to which he acquires the status 

of a partner. 
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An endowment company can be defined as: “One or 

more endowment ownership of the capital of a commercial 

company, aimed at profit, in accordance with the commercial 

and legal regulations of the endowment.” Because the 

endowment company aims to achieve profit, and it also seeks  

 

to use its profits in endowment banks, as it is linked to profit-

making companies through the practice of commercial 

activities, and is linked to a non-profit aspect; It is the 

disbursement of proceeds to endowment banks. 

The endowment company can be divided into two parts: 

A company whose origins are all endowments, and it is the 

discourse of the latecomers 

A company, some of its assets are endowments and others 

are personal property 

key words: Meanings of The IPO , Endowment Company, 

Types Of Endowment Company , Divisions Of The 

Endowment Company. 
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إنَّ الحمد � نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن 
ئا ت أعمالنا، من یھده هللا فال مضلَّ لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال سیِّ

  .هللا وحده ال شریك لھ،  وأشھد أنَّ محمًدا عبده ورسولُھ

  أ د

على اإلنسان أن جعل لھ أسباًبا لعدم انقطاع عملھ  - سبحانھ وتعالى–فمن فضل هللا 
ح ذلك رسول هللا إذا مات اإلنسان : "فقال -صلَّى هللا علیھ وسلَّم- بعد الموت، وقد وضَّ

إالَّ من صدقة جاریة، أو علم ُینتَفع بھ، أو ولد صالح یدعو : انقطع عنھ عملھ إالَّ من ثالثة
دقة الجاریة ھنا)١("لھ الوقف، وھذا یجعل لفقھ الوقف : ، وقد اتَّفق أھل العلم على أنَّ الصَّ

رات  -كبعض القضایا الشَّرعیَّة–ھ الوقف ال یخفى أنَّ فقأھمیة خاصة، كما  یتأثَّر بالتَّطوُّ
المتالحقة لصور الحوائج المتزایدة، والنَّوازل المتتابعة في المجتمعات، وما توجبھ من 
سعي لمواءمتھا الستحداث فرص أكبر من االستفادة والشُّمولیَّة، وھذا من خصائص 

  .زمان ومكان الشَّریعة اإلسالمیَّة الَّتي تتناسب مع كلِّ 
ة لتطویر موارد األوقاف،  ر المتسارع، ودعت إلیھ الحاجة الملحَّ ا أفرزه التَّطوُّ وإنَّ ممَّ

، وتنمیة  -وتوسیع مجاالت استثماراتھ  فكرة الشَّركات الوقفیَّة؛ دعًما للعمل الخیريِّ
، حتَّى أصبحت محّالً خصًبا للدِّ  راسة والبحث لموارده، ورفًعا لروح التَّكافل االجتماعيِّ

وابط الشَّرعیَّة للوقف، وقد ُدرس شيء من أجزاء ھذا الموضوع  عن مدى موافقتھا للضَّ
قة، وآراء متباینة، فرأیتني راغبة في اإلسھام في ذلك ببیان معنى  في بحوث متفرِّ

داد   .االكتتاب في الشركة الوقفیة وصورھا الحدیثة، سائلة هللا التَّوفیق والسَّ
  

 :مشكلة البحث
نمیة المستدامة في المجتمعات اإلسالمیَّة،  ُیَعدُّ الوقف رافًدا كبیًرا في تحقیق التَّ
ات العصر  رة، یواكب فیھا مستجدَّ رورة بمكان أن یتَّجھ الوقف وجھة متطوِّ وبات من الضَّ
ونوازلھ وفق أصول الشَّریعة وقواعدھا، ویسیر بالوقف نحو المزید من االستفادة من 

رھا، وقد ظھرت فكرة االكتتاب في الشَّركات الوقفیَّة طلًبا لتحصیل ما موارده، وتطوی
م من توسیع االستفادة من األوقاف، وأن تكون عنصًرا فاعًال في تنمیة االقتصاد  تقدَّ

  .اإلسالميِّ 
  

                                      
كتاب الوصیة، ب�اب م�ا یلح�ق اإلنس�ان م�ن ) (١٦٣١: (برقم) ٧٣/  ٥" (صحیحھ"أخرجھ مسلم في  )١(

  ). الثواب بعد وفاتھ
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یَّة البحث وأسباب اختیاره   : أھمِّ

یَّة دراسة قضایا الوقف، وما فیھا من رؤى معاصرة تعمل على  .١ تنمیة أھمِّ
، وزیادة فاعلیَّتھ  .المجتمع الخیريِّ

یَّة األوقاف؛ لكونھا من أعلى وجوه اإلنفاق في سبیل هللا، وأدومھا نفًعا  .٢ أھمِّ
 ..وأبقاھا أثًرا

حاجة بعض القائمین على الشَّركات الوقفیَّة لمعرفة األحكام الشَّرعیَّة المتعلِّقة .٣
 .بموضوع االكتتاب

وق لطرح االكتتا.٤ ب في الشَّركات الوقفیَّة؛ لكون ھذا النَّوع من حاجة السُّ
 .الشَّركات یوفِّر فرًصا كبیرًة للمساھمین وغیر المساھمین فیھا

 :أھداف البحث

 .الوصول إلى المعاني الشَّرعیَّة المتعلِّقة باالكتتاب في الشَّركات الوقفیَّة .١

لوقفیَّة وضع الشُّروط الَّتي یفرضھا نظام الشَّركات عند طرح الشَّركة ا .٢
 .لالكتتاب؛ لتكون أكثر دقَّة ووضوًحا في متابعة ناظر الوقف

  :أسئلة البحث
 ما المعاني الشَّرعیَّة المتعلِّقة باالكتتاب في الشَّركات الوقفیَّة؟.١

ما الشُّروط الَّتي یفرضھا نظام الشَّركات عند طرح الشَّركة الوقفیَّة لالكتتاب؛ .٢
  بعة ناظر الوقف؟لتكون أكثر دقَّة ووضوًحا في متا

  :حدود البحث
راسة تقتصر على معنى االكتتاب في الشَّركات الوقفیَّة، وما یتعلَّق بھذه   حدود الدِّ

  .المسائل من شروط، وأحكام
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  طت اث

   :االكتتاب
عوديُّ تعریًفا لالكتتاب، ولكنَّ بعض الباحثین اجتھدوا  لم یضع نظام الشَّركات السُّ

انضمام الشَّخص إلى عقد الشَّركة بتقدیمھ : (بأنھ )١(سمیحة القیلوبي.فتھ دفي تعریفھ، فعر
ة، على أن ُیعَطى مقابًال لھا سھًما للتَّداول، ویكتسب بمقتضاه صفة  قیمة الحصَّ

 .)٢()الشَّریك
   :الشَّركة

: كالماء والكإل، وشركة الملك: شركة اإلباحة: الشَّركة بمعناھا العامِّ في الفقھ تشمل
 .)٣(وھي المشاركة بمقتضى عقد بین اثنین فأكثر: لمشاركة في اإلرث، وشركة العقدكا

عوديُّ الشَّركة بأنَّھا  ف نظام الشَّركات السُّ عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو : (وعرَّ
ة من مال، أو عمل،  بح بتقدیم حصَّ أكثر بأن یساھم كلٌّ منھم في مشروع یستھدف الرِّ

 .)٤( )ھذا المشروع من ربح أو خسارةالقتسام ما قد ینشأ عن 

  :الوقف
ف الوقف بتعاریف كثیرة منھا   .)٥(تحبیس األصل وتسبیل المنفعة: ُعرِّ

  
ابقة راسات السَّ   :الدِّ

  :وجدت دراسات یمكن تصنیفھا إلى صنفین
ل  نف األوَّ صة : الصِّ بالشَّركات الوقفیَّة، إنَّما تناولت أحكام كتب وأبحاث غیر متخصِّ

  .كل عامٍّ الوقف بش
اني  نف الثَّ صة بالشَّركات الوقفیَّة، وھي: الصِّ  :كتب وأبحاث متخصِّ
ل من كرسيِّ الشَّیخ راشد بن . الشَّركات الوقفیَّة، تألیف د -١ خالد المھنا، وھو بحث مموَّ

د بن سعود  .دایل لدراسة األوقاف بجامعة اإلمام محمَّ
یَّة، والشَّركات الوقفیَّة من خالل النِّظام صور الشَّركات الوقف: تكلَّم فیھ المؤلِّف عن

عوديِّ  ، وقد أحسن في شرح النِّظام بشكل واضح، ثمَّ قراءة في النِّظام السُّ عوديِّ السُّ
  .للشَّركات، ومدى موافقتھ للوقف بشكل مختصر

                                      
أستاذ متفرغ بقسم القانون التجاري والبحري والجوي بكلیة الحقوق جامعة الق�اھرة، ومحامی�ة أم�ام  ) (١

، وعضو ١٩٩٣ – ١٩٨٩ة النقض ومحكم دولي، وكیلة كلیة الحقوق سابًقا خالل الفترة من محكم
المجلس : انظر. ١٩٩٨ – ١٩٨٩مجلس الشورى سابًقا، ووكیلة اللجنة التشریعیة خالل الفترة من 

 .األعلى للثقافة
 ).١٧٠/ ٢( القانون التجاري) ٢(
/ ٧( المغن���ي) ٢٢١/ ١(، مغن���ي المحت���اج )٣٨٤/ ٣(، حاش���یة الدس���وقي)٥٢٤/ ٢(ال���در المنتق���ى ) ٣(

١٠٩.(  
  ).٤( نظام الشركات)٤(
  ).٧/٣(، اإلنصاف )٦/٣(، المغني )٧/٥١١(الحاوي الكبیر ) ٥(
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لة  ث عن االكتتاب بالشَّركة الوقفیَّة في جمیع صورھا بصورة مفصَّ ا ھذا البحث فیتحدَّ  أمَّ

، واألحكام المتعلِّقة باالكتتاب في الشَّركة الوقفیَّة   .تشمل التَّكییف الشَّرعيَّ
٢-  ، اجحيِّ كتور خالد الرَّ الشَّركة الوقفیَّة دراسة فقھیَّة مقارنة، وھي أطروحة دكتوراه للدُّ

ي ُنوِقشت في المعھد العالي للقضاء، تكلَّم فیھا الباحث عن الشَّركة الوقفیَّة، حیث ذكر ف
ل تكلَّم عن تأسیس الشَّركة  التَّمھید تعریفھا وأنواعھا، وخصائصھا، وفي الفصل األوَّ
الوقفیَّة، وفي الفصل الثَّاني عن إدارة الشَّركة الوقفیَّة، وفي الفصل الثَّالث عن استثمارات 

ابع عن ربح الشَّركة الوقفیَّة، وفي الفصل الخامس عن  الشَّركة الوقفیَّة، وفي الفصل الرَّ
التَّقاضي في الشَّركات الوقفیَّة ومنازعاتھا، وفي الفصل األخیر ذكر شركة أوقاف سلیمان 
ق إلى تفاصیل موضوع االكتتاب في  اجحيِّ نموذًجا تطبیقّیًا للشَّركة الوقفیَّة، ولم یتطرَّ الرَّ

ث فیھ عن االستثمارات ف الث الَّذي تحدَّ ي الشَّركة الشَّركة الوقفیَّة حتَّى في الفصل الثَّ
من البیان  -وفَّقھ هللا- الوقفیَّة ذكر مجاالت االستثمار بشكل عامٍّ، مع ما أجاد فیھ الباحث 

  .في أنواع الشَّركات وحصرھا على ما یتمُّ تطبیقھ في أرض الواقع
ل من ناحیة تكییفھ   ث عن االكتتاب في الشَّركة الوقفیَّة بشكل مفصَّ ا ھذا البحث فیتحدَّ أمَّ

، وزیادة في أنواع الشَّركات الممكن تطبیقھا وتدعیم ذلك باألدلَّة، وما یتعلَّق الشَّرع يِّ
، أو من أموال   باالكتتاب سواء كانت ھذه الشَّركات من المال العامِّ، أو من المال الخاصِّ

كاة   .الزَّ
 :منھج البحث

راسة ومن خال ل استعراض المناھج تمَّ اعتماد المنھج العلميِّ الَّذي یتالءم مع طبیعة الدِّ
، وھو المعمول بھ في ھذه  العلمیَّة، ُوِجَد أنَّ األنسب ھو المنھج االستقرائيُّ االستنباطيُّ

راسة العلمیَّة   .الدِّ
 :إجراءات البحث

 .استقراء مسائل االكتتاب في الشَّركة الوقفیَّة وجمعھا.١
؛ لالستفادة من نظام االكتتا.٢ عوديِّ ب في الشَّركات من مراجعة نظام الشَّركات السُّ

 .أجل وضع مقترح لموادَّ نظامیَّة لالكتتاب في الشَّركات الوقفیَّة
 .دراسة المسائل المتعلِّقة باالكتتاب في الشَّركة الوقفیَّة.٣
أصور المسألة المراد بحثھا تصویًرا دقیًقا قبل بیان حكمھا؛ لیتَّضح المقصود من .٤

 .دراستھا
فاق أذكر حكمھا بدلیلھ، مع توثیق االتِّفاق من إذا كانت المسألة من مواضع االتِّ .٥

 .مظانِّھ المعتبرة
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  :إذا كانت المسألة من مسائل الخالف أتَّبع ما یأتي.٦

 .تحریر محلِّ الخالف  - أ
 .ذكر األقوال في المسألة وبیان من قال بھا من أھل العلم - ب
لف وآراء المعاصرین - ت  ذكر األقوال من المذاھب الفقھیَّة، وأقوال السَّ

 .وتوثیقھا
اللة، وذكر ما یرد علیھا من مناقشات وما  - ث استقصاء األدلَّة، وبیان وجھ الدِّ

 .ُیَجاب بھ عنھا
  .التَّرجیح مع بیان سببھ وثمرة الخالف إن وجدت - ج

 .أختم الفصل بمبحث دراسات تطبیقیَّة لتأسیس شركات وقفیَّة قائمة.٧
حریر والتَّوثیق والتَّخریج االعتماد على المصادر والمراجع األصلیَّة في التَّ .٨

 .والجمع
ة.٩ اذَّ  .تجنُّب ذكر األقوال الشَّ

سم العثمانيِّ .١٠  .ترقیم اآلیات وبیان سورھا، مع كتابتھا بالرَّ
حیحین، أو أحدھما، .١١ تخریج األحادیث واآلثار، فإن كان الحدیث أو األثر في الصَّ

جتھ  من مظانِّھ من كتب اكتفیت بالعزو إلیھما أو أحدھما، وإن كان في غیرھما خرَّ
نَّة مع نقل كالم الحفَّاظ علیھ  .السُّ

  .التَّعریف بالمصطلحات، وشرح الغریب.١٢
 .التَّرجمة لجمیع األعالم الوارد ذكرھم في صلب البحث ترجمة موجزة.١٣
 .ذكر الخاتمة والتَّوصیَّات في آخر البحث.١٤
  .تذییل بالفھارس العلمیَّة.١٥

  
ة البحث    :خطَّ

 .تتاب التَّعریف باالك: أوالً 
  .التَّعریف بالشَّركة الوقفیَّة وأنواعھا: ثانیاً 

 .وفیھا أبرز النَّتائج والتَّوصیَّات: الخاتمة
  :وتشمل: الفھارس

  .فھرس المصادر والمراجع
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ً
ال
َّ
ا: أو

ً
  :تعريف االكتتاب لغة واصطالح

   اب

جل)١(الفرض أي ُكتب اسمھ في: افتعال من الكْتب، واكتتب فالن: االكتتاب : ، واكتتب الرَّ
لطان ؛ سواء )٣(أي سأل أن یكتب في شيء: ، واكتتب فالن)٢(إذا َكتَب نفَسھ في دیوان السُّ

دقة، أو المجاھدین، أو أي شيء یكتب فیھ اسمھ   .كان في دیوان الصَّ
وا َوَقالُ {: استماله، ومنھ قولھ تعالى: سألھ أن یكتبھ لھ، واكتتبھ، أي: واستكتبھ الشيء، أي

لِیَن اْكَتَتَبَھا َفِھَي ُتْملَى َعلَْیِھ ُبْكَرًة َوأَِصیًال    ].٥: الفرقان[} أََساِطیُر اْألَوَّ
صلَّى هللا علیھ  -أن رجًال قال لرسول هللا : وفي الحدیث عن ابن عبَّاس رضي هللا عنھما

ة، وإنِّي اكتتبُت في غزوة كذا وكذا، قال: -وسلَّم  انطلق فحجَّ « :إنَّ امرأتي خرجت حاجَّ
  .)٤(»مع امرأتك

  .)٥(اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي كتب اسمي في جملة الغزاة: فقولھ
  .طلب المرء أن یكتب اسمھ في شيء معیَّن: - إذن-فاالكتتاب 

، أو طلب تسجیل » اكتتب«ولم أقف على استخدام الفعل  بمعنى شارك في عمل خیريٍّ
ت بعض أنواع التِّجارة الَّتي لم في المعاجم الل اسمھ في مشروع جماعيٍّ  غویة، وعندما جدَّ

، أو بمعنى  تكن معروفة في القدم، تم استخدام الفعل اكتتب بمعنى شارك في عمل خیريٍّ
، والمعنى للفعل یسع ذلك   .طلب تسجیل االسم في مشروع جماعيٍّ

  

طب اا  

ة تعریفات منھ ف االكتتاب بعدَّ   :افي الكتب الحدیثة ُعرِّ
غبة في الحصول على بعض أسھم شركة بعد تأسیسھا، أو الحصول على  -١ إعالن الرَّ

  .)٦(بعض سنداتھا
  .)٧(َبدء تسجیل أسماء المشتركین في مشروع جدید -٢
  .)٨(االشتراك في جمع قدر من المال لھدف معیَّن -٣ 

                                      
 .ُكُتب:مادة) ٨٨/ ١٠(تھذیب اللغة : ینظر)  (١
 .كتب:مادة) ١/٢٠٩(الصحاح : ینظر)  (٢
 ).١٠٣/ ٣(النھایة في غریب الحدیث : ینظر)  (٣
كتاب الجھاد والسیر، باب من اكتتب ) ( ٣٠٠٦: (برقم) ٥٩/ ٤" (صحیحھ"لبخاري في أخرجھ ا)  (٤

كتاب الحج، باب ) ( ١٣٤١: (برقم) ١٠٤/ ٤" (صحیحھ"، ومسلم في )في جیش فخرجت امرأتھ حاجة
 .واللفظ لھ) سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره

 )١٤٨/ ٤(النھایة في غریب الحدیث واألثر )  (٥
 .كتب:مادة ) ١٩٠٢/ ٣(للغة العربیة المعاصرة معجم ا)  (٦
 .المعجم الداللي بین العامي والفصیح، عبد هللا الجبوري) ١٢٦/ ١(معجم الصواب اللغوي )  (٧
 ).٣٥٩٨: ص(معجم الغني )  (٨
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  .)١(إسھام المرء بمبلغ من المال في مشروع تجاريٍّ  -٤
  :ریفات صحیحة، وتشتمل أسس االكتتاب المعاصر وھيوكلُّ ھذه التَّع

  .إعالن الشَّركة طرح أسھمھا -١
  .كتابة أو تسجیل المكتتب في ھذه الشَّركة -٢
  .الشَّركةجزء من أسھم ھذه دفع مبلغ معیَّن في مقابل الحصول على  -٣

، ألنَّھ ذكر الخطوات صراحة، وھي إعالن  ل أدقُّ غبة ثمَّ إالَّ أنَّ التَّعریف األوَّ الرَّ
  .الحصول على بعض األسھم

ف االكتتاب في االصطالح القانونيِّ بأنَّھ ف قانونيٌّ یمتلك بموجبھ المكتتب «: ُیعرَّ تصرُّ
عدًدا من أسھم شركة ما، یدفع ما یقابلھا من المبلغ المطلوب، مع التَّعھُّد بقبول ما ورد في 

  .)٢(»عقد الشَّركة
ة ولم یضع نظام الشَّركات السُّ  فھ بعض الباحثین بعدَّ عوديُّ تعریًفا لالكتتاب، ولكن عرَّ

  :تعریفات، منھا
االشتراك في شركة حدیثة التَّأسیس، أو في شركة قائمة ترغب في زیادة رأس « -١

ة في الشَّركة، ) االشتراك: (، فقولھ)٣(»مالھا ح أنَّ المكتتب أصبح شریًكا، ولھ حصَّ یوضِّ
مة في رأس مالھا قد تكون عند التَّأسیس، أو بعده، ولكنھ لم یذكر كما أنَّھ ذكر أنَّ المساھ

ھھا الشَّركة لألشخاص، وال ذكر أن المكتتب یدفع قیمة عدد معین من  عوة الَّتي توجِّ الدَّ
  .األسھم، فتعطیھ الشَّركة أسھًما مقابل المال

ف قانونيٌّ یعبِّر فیھ المكتتب عن رغبتھ في االنضمام للشَّر( -٢ كة؛ لیكون مساھًما تصرُّ
تھ النَّقدیَّة من رأس المال المعروض للجمھور؛ لیحصل على ما یقابلھا من  فیھا بتقدیم حصَّ

  .)٤()أسھم
ف المكتتب، وھو ما عبَّر عنھ بإبداء  وھذا التَّعریف قصر عملیَّة االكتتاب على تصرُّ

غبة في االنضمام للشَّركة، وُیؤَخذ علیھ أنَّھ لم یذكر ما یس ف المكتتب، من الرَّ بق تصرُّ
طرح الشَّركة المساھمة أسھمھا لالكتتاب، الَّذي ُیعتَبر جزًءا أساسّیًا من عملیَّة 

  .)٥(االكتتاب
ة، وُیعطى مقابلھا سھًما ( -٣ قابًال انضمام الشَّخص إلى عقد الشَّركة؛ بتقدیمھ قیمَة الحصَّ

  .)٦()للتَّداول، ویكتسب بمقتضاه صفة الشَّریك
  

                                      
 ).١٧٣ص(معجم الرائد )  (١
تیر، ضاوي الواوان، النظام القانوني لالكتتاب العام في أسھم الشركة العامة، رسالة ماجس: ینظر)  (٢

  .)١٥ص(كلیة القانون، جامعة الشرق األوسط 
  .)٧ص(مبارك سلیمان . االكتتاب والمتاجرة باألسھم، د)  (٣
أحكام االكتتاب في الشركات المساھمة، : ینظر)  ٣٤١، ص١١٥ص(االكتتاب، عباس العبیدي )  (٤

 ).٢٠ص(حسن بن إبراھیم بن محمد السیف 
 ).٢٠ص(الشركات المساھمة  أحكام االكتتاب في)  (٥
 ).١٧٠/ ٢(سمیحة القیلوبي . القانون التجاري، د)  (٦
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ف المكتتب: علیھ أیًضاُیؤَخذ  الشَّركة المساھمة ؛ من طرح أنَّھ لم یذكر ما یسبق تصرُّ

  .أسھمھا لالكتتاب
عمل إداريٌّ یتمُّ بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشَّركة تحت التَّأسیس، مقابل اإلسھام ( -٤

ھ إلى أشخا ص في رأس مال الشَّركة بعدد معیَّن من األسھم المطروحة، وھو دعوة ُتوجَّ
دین سلًفا؛ لإلسھام في رأس المال   .)١()غیر محدَّ

ابقین، حیث ذكر  دعوة إلى (وھذا التَّعریف تدارك النَّقص الواقع في التَّعریفین السَّ
دین سلًفا لإلسھام في رأس المال ، بید أنَّھ ُیؤَخذ علیھ أنَّھ قصر تعریف )أشخاص غیر محدَّ

االكتتاب في الواقع یكون في أسھم شركة تحت االكتتاب على الشَّركات حدیثة التَّأسیس، و
التَّأسیس، وفي أسھم شركات قائمة من قبل؛ تطرح االكتتاب في أسھمھا لزیادة رأس 

  .)٢(مالھا
دین؛ لإلسھام في رأس المال -٥ ھة إلى أشخاص غیر محدَّ   .)٣(ھو عبارة عن دعوة موجَّ

عوة في بدایتھ، وھذا ھو التَّر تیب المنطقيُّ للتَّعریف، وُیؤَخذ علیھ وھذا التَّعریف ذكر الدَّ
  .أنَّھ لم یذكر عمل المكتتب

  : التَّعریف المختار
دین؛ لزیادة رأس )٤(االكتتاب ھھا شركة مساھمة إلى أشخاص غیر محدَّ ھو دعوة توجِّ

المال، بحیث یدفع الشَّخص مبلًغا، فتعطیھ الشَّركة ما یقابلھ سھًما قابًال للتَّداول بمقدار 
  . ویكتسب بمقتضاه صفة الشَّریك معیَّن،

  :شرح التَّعریف
ھھا الشَّركة( عرض الشَّركة أسھًما، عبر نشرھا لنشرة االكتتاب، وھو : ، أي)دعوة توجِّ

ل من إجراءات عملیَّة االكتتاب   .اإلجراء األوَّ
، وھو یتمثَّل في إیجاب المكتتب، وذلك بتعبئتھ قسیمة )بحیث یدفع الشَّخص مبلًغا(

اني من إجراءات عملیَّة االكتتاباالكتتا   . ب، وھذا ھو اإلجراء الثَّ
ًنا( ھم، ومقدار ما یستطیع كلُّ مشارك أن یحصل علیھ من ): معیَّ د قیمة السَّ فالشَّركة تحدِّ

ًنا: (األسھم، فخرج بقولھ   . المشاع، والمجھول) معیَّ
ھو اإلجراء األخیر، وھو ما ، وھذا )للتَّداول بمقدار معیَّنفتعطیھ الشَّركة سھًما قابًال (

ى بالتَّخصیص، وذلك یتضمَّن إعالن الشَّركة قبولھا اكتتاب المكتتبین، وبیان نصیب  ُیسمَّ
،كما أنَّ مقابل المال الَّذي دفعھ المكتتب، ھو سھم قابل )٥(كلِّ مكتتب من عدد األسھم

  .للتَّداول، ویستحقُّ أن یكون بھ شریًكا في ھذه الشَّركة

                                      
 ).٥٥ص(أبو زید رضوان . شركات المساھمة، د)  (١
 ).٢١ص(االكتتاب في الشركات المساھمة )  (٢
 ).٨٠ص(المعامالت المالیة المعاصرة )  (٣
  )Initial Public Offering:باإلنجلیزّیة) (٤(

 ).٢٠ - ١٧(ام االكتتاب في الشركات المساھمة أحك: ینظر) (٥
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الدكتور عبدالرحمن بن حمود المطیري وجھ المناسبة بین المعنى اللغوي  وقد ذكر
بعد البحث واالستقراء لم یجد الباحث أحدا من : (واالصطالحي لالكتتاب فقال

المعاصرین حاول أن یربط المعنى االصطالحي لالكتتاب بالمعنى اللغوي، ولذا حاول 
  : ھما، وھي كما یليالباحث أن یربط بینھما، وأن یبین وجھ الصلة بین

إن المعنى اللغوي لالكتتاب یشتمل على معنیین، وھذان المعنیان كالھما ینطبقان على 
فھو سؤال أن ُیكتب لھ، ووجھ انطباقھ : المعنى االصطالحي لالكتتاب، فأما المعنى األول

على المعنى االصطالحي أن المكتتب یطلب من الشركة المساھمة ویسألھا أن ُیكتب لھ 
فھو : اًبا یثبت حقھ في الشركة، ھذا الكتاب ھو الصك القابل للتداول، وأما المعنى الثانيكت

أن یكتب نفسھ عند الغیر، ووجھ انطباقھ على المعنى االصطالحي أن المكتتب یكتب 
  .)١()نفسھ في دفتر شركة المساھمة؛ لیبین أنھ من جملة المساھمین

 
ً
ة :ثانيا

َّ
ركة الوقفي

َّ
عريف بالش

َّ
  .وأنواعهاالت

  

ة
َّ
ركة الوقفي

َّ
عريف بالش

َّ
  :الت

ف الباحثون المعاصرون الشَّركة الوقفیَّة بأكثر من تعریف، فمنھا   :عرَّ
ل  ف د: التَّعریف األوَّ اجتماع أصول : الشَّركة الوقفیَّة بأنَّھا)٢(خالد المھنا.عرَّ

  . )٣(وقفیَّة، وإدارتھا؛ بھدف االتِّجار بھا وفق األنظمة التِّجاریَّة
  

  :وُیؤَخذ على ھذا التَّعریف
؛ كالشَّركات التِّجاریَّة،  -١ أنَّھ أدخل في الوقف جمیع أشكال االستثمار الجماعيِّ

ح خاصیَّة الشَّركة الوقفیَّة نادیق االستثماریَّة، وال بدَّ من قید یوضِّ   .والصَّ
ف فیھ طلًبا ل -٢ من تقلیب المال بالتَّصرُّ بحأنَّ مصطلح االتِّجار یتضَّ ، وتقلیب )٤(لرِّ

األموال ال یناسب الوقف، واألولى االقتصار في الحدِّ على استثمار الوقف بھدف طلب 
  .)٥(تحصیل ریعھ

حصر الشَّركات الوقفیَّة في كونھا أصوًال وقفیَّة، مع إمكان أن تكون الشَّركة من أصل  -٣
اه أنَّ )٦(واحد فقط ھ ال یجمع بینھا وبین ،كما أنَّھ حصرھا في األصول الوقفیَّة، ومؤدَّ

ة، وھذا ال یتناسب مع أنواع الشَّركات الوقفیَّة الَّتي سیتمُّ ذكرھا الحًقا   .األموال الخاصَّ
  

                                      
  ٣٧:االكتتاب في أسھم الشركات وآثاره ص) ١(

وصاحب  ، األستاذ المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المھنا عبدالرحمن خالد) (٢
 .الممول من كرسي الشیخ راشد بن دایل لدراسات األوقاف، بحث الشركات الوقفیة

  ).١٩ص(لوقفیة من خالل نظام الشركات السعودي الشركات ا) (٣
 ).١٦٠ص(التوقیف على مھمات التعاریف، المناوي ) (٤
 ).٣٩٦(محمد عود علي خمیس الفزیع . تأسیس الشركات الوقفیة ، د) (٥
 ).٣٩ص(الشركة الوقفیة، الراجحي ) (٦
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اني اجحيِّ : التَّعریف الثَّ ف الشَّیخ خالد الرَّ  ملكیَّة وقف: الشَّركة الوقفیَّة بأنَّھا)١(عرَّ

بح،  بح النَّاتج منھاأو أكثر، لرأس مال شركة تجاریَّة تستھدف الرِّ   .)٢(لتسبیل الرِّ
الیة ابق لوجود القیود التَّ   :وھذا التَّعریف أشمل من التَّعریف السَّ

فالشَّركة الوقفیَّة شركة تجاریَّة، وقد یكون في ): لرأس مال شركة تجاریَّة: (قولھ -١
  .أصولھا أوقاف خالصة، أو یختلط فیھا الوقف مع غیره

بح النَّاتج( -٢ ھذا صحیح بعد تقسیم األرباح، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّھ، ف) لتسبیل الرِّ
 .فیسبل ما كان من نصیب الوقف

ا، إالَّ أنَّھ یجب ذكره  -٣ لم یذكر قید األحكام الشَّرعیَّة وإن كان موجوًدا بدھّیً
 .لخصوصیَّة الوقف وأحكامھ

كن أخرج شركة الشَّخص الواحد، مع أنَّھا شكل من أشكال الشَّركات الَّتي یم -٤
  .وقفیَّة، كما سیمرُّ بناتأسیسھا كشركة 

بح، كما تسعى الستخدام أرباحھا في  وبما أنَّ الشَّركة الوقفیَّة تھدف إلى تحقیق الرِّ
بحیَّة من جانب ممارسة األنشطة  المصارف الوقفیَّة، فھي مرتبطة بالشَّركات الرِّ

؛ وھو صرف العوائد    .على مصارف وقفیَّةالتِّجاریَّة، ومرتبطة بجانب غیر ربحيٍّ
ملكیَّة وقف أو أكثر لرأس مال شركة تجاریَّة، « :لذا یمكن تعریف الشَّركة الوقفیَّة بأنَّھا

ة بالوقف بح، وفًقا لألنظمة التِّجاریَّة والشَّرعیَّة الخاصَّ   .»تستھدف الرِّ
  

ة 
َّ
ركة الوقفي

َّ
  :أنواع الش

م الفقھاء الشَّركات بشكل عامٍّ إلى نوعین؛    .)٣(شركة ملك، وشركة عقدیقسِّ
وعند تطبیق ھذین التَّقسیمین على الشَّركات الوقفیَّة، ال بدَّ لنا من معرفة المقاصد 
ة، والمجال في  الشَّرعیة للوقف؛ لخصوصیَّة الوقف، واختالفھ عن االستثمارات العامَّ
الوقف واسع من ناحیة الواقف نفسھ، ومن ناحیة شروط الوقف، بشرط تحقیق ھدف 

  . لوقف الَّذي أُنشَئ من أجلھا
یَّة للواقف؛ لیختار " فالمتوقَّع من قانون األوقاف أن یعطي أكبر قدر ممكن من الحرِّ

لَّتي الشُّروط المناسبة لوقفھ، وأن یھیِّئ للواقف أكبر فرصة لتحقیق جمیع األغراض ا
  .)٤("یصبو إلیھا من إنشاء الوقف، ضمن حدود القواعد الشَّرعیَّة المنصوص علیھا

                                      
سلیمان بن عبدالعزیز الرئیس التنفیذي لشركة ، خالد بن عبد الرحمن بن سلیمان الراجحي. د) (١

 .وصاحب رسالة الدكتوراه الشركات الوقفیة، الراجحي الخیریة

 ).٤١ص(الشركة الوقفیة، الراجحي ) (٢
، بشأن الشركات ١٤/ ٤ ١٣٠، مجمع الفقھ اإلسالمي قرار رقم ) ٢٠/٢٦(الموسوعة الفقھیة )  (٣

، ذو القعدة، ١٣-٨ابعة عشرة الحدیثة، الشركات القابضة وغیرھا وأحكامھا الشرعیة، الدورة الر
 .، إلخ١٤٢٣

  ).١١٦ص(الوقف اإلسالمي تطوره إدارتھ وتنمیتھ )  (٤
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  :ونذكر من أھمِّ المقاصد الَّتي اتَّفق علیھا الفقھاء عند حدیثھم عن الوقف

جواز وقف كلِّ أنواع : بالمشاریع الوقفیَّة المختلفة، ومن صوره: تنمیة مال الوقف -١
ع دائرة الوقف، ویعمل على وفرة ) ول، والمنافعالثَّابت، والمنق: (المال یوسِّ

ا یحقِّق منفعة  في رأس المال؛ فیزید من اإلنتاج، ومن ثمَّ یزید من العائد، ممَّ
 .للموقوف علیھم، ولغیرھم

نَّا في األحكام الشَّرعیَّة للوقف، نجد أنَّ : الحرص على حفظ مال الوقف -٢ فإذا تمعَّ
أنَّھ ال یجوز ألحد أن : ل، ومن صور ھذا الحفظاألحكام تركِّز على حفظ الما

ًفا یفقده حقیقتھ ف في الوقف تصرُّ ل . یتصرَّ فكان تركیز الفقھاء على أنَّ أوَّ
ما كان لصیانتھ، وترمیمھ؛ للمحافظة : مصرف من مصارف ریع الوقف

 على األصل، لیستمرَّ إنتاجھ، ویعطي عوائده الَّتي ینفق منھا على الجھة 
  

ى النَّفقات الجاریة في مختلف الجوانب، فیحقِّق الموقوف ع لیھا، بحیث ُتغطَّ
ة، ومنھا ف في الوقف؛ باالستبدال، وتوحید : األھداف المرجوَّ جواز التَّصرُّ

الوقف وتجمیعھ، وبیعھ إذا أصبح غیر نافع، أو أنَّ ریعھ ال یكفي لترمیمھ 
ة إجارة الوقف لما ال یزید ع ن ثالث سنوات، وإصالحھ، وتفعیل تحدید مدَّ

یاع  .كل ھذا لحفظ المال، وحمایة عوائده من الضَّ
عدم جواز انتقال ملكیَّة المال : ومن صوره: العمل على دیمومة الوقف واستمراره-٣

تھ للواقف، كل ذلك  لیحدَّ من  الموقوف إلى الموقوف علیھ، وعدم بقاء ملكیَّ
ف في مال الوقف، وتضییعھ، والقول بتأبید الو قف أیًضا یحفظ التَّصرُّ

األصول، ویبقي الوقف مداًرا من ناظر الوقف، فالوقف یشكِّل احتیاًطا 
  .)١(لألجیال القادمة، فال یقتصر على فئة محدودة

  

ة
َّ
ركة الوقفي

َّ
  :أقسام الش

ا بالنِّسبة ألقسام الشَّركات الوقفیَّة، فیمكن تقسیمھا إلى قسمین رئیسین ھما   :أمَّ
ل    :القسم األوَّ

رین في حدیثھم عن الشَّركات  شركة كلُّ  أصولھا من األوقاف، وعلیھ مدار حدیث المتأخِّ
  :الوقفیَّة؛ فقد حصروھا في قسمین فقط، لدلیلین ھما

فما . أنَّھا شركات وقفیَّة، وھذا یلزم منھ أنَّ الوقف ال یباع، وال یوھب، وال یورث-  أ
مكن أن تكون شركة مساھمة تملكھ ھذه الشَّركات ال یصحُّ تداولھ بیًعا وشراًء، فال ی

 .مفتوحة، أو شركة تداول في األسھم

                                      
/ ٥(، المغني البن قدامة )٢٥٦/ ٢(، الكافي في فقھ اإلمام أحمد )٤٥٣/ ٣(الموافقات : ینظر) (١

٢٥٥.( 
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ة مالیَّة مستقلَّة، وأھلیَّتھ المالیَّة ال تتجاوز الحدود الَّتي وضعھا  -  ب أنَّ الوقف لھ ذمَّ
بیعيِّ وجود ھنا، وال یملك الشُّركاء في  الشَّرع، وعلیھ فلیس لعنصر الشَّخص الطَّ

ن دیون الشَّركة مع الشُّركاء، أي أنَّ الشَّركة ھذه الشَّركة أن یكون متضامًنا ع
ة ، )٢(، وال تضامنیَّة)١(الوقفیَّة شركة أموال ال أشخاص، فال یصحُّ أن تكون محاصَّ

ل  ؛)٣(وال توصیة بسیطة وأنَّ كلَّ أنواع الشَّركات الوقفیَّة تجاریَّة أصالة، وأنَّ التَّحوُّ
سات بب الَّذي أعطى  -إلى ملك الوقف  بالملكیَّة من ملك األفراد، أو المؤسَّ ھو السَّ

نبُّھ لعملیَّة تداول األسھم في سوق األوراق  الشَّركة صفة الوقفیَّة، وعلیھ یجب التَّ
؛ ألنَّھ قد یتحقَّق موضوُع البیع والشِّراء، وھذا خالف شرط تأبید الوقف، )٤(المالیَّة

فیما لھ أصل یدوم االنتفاع  الوقف ال یكون إالَّ «: بقولھ )٥(وھذا ما عناه ابن حجر
  .)٦(»بھ

  
اني   :القسم الثَّ

، وصورة ھذه الشَّركة أن   شركة بعض أصولھا وقفیَّة، والبعض اآلخر ملك شخصيٌّ
ل أنَّ  ة، وكما ذكرنا في القسم األوَّ تكون أوقاًفا في جزء منھا، والجزء اآلخر أمالك خاصَّ

ورة؛  رین ال یوافقون على ھذه الصُّ   :لسببینبعض المتأخِّ
تھ -١ ف فیھ بما یتلف وقفیَّ   .أنَّ الوقف ال یباع، وال یورث، وال یتصرَّ
  .وجود الشَّخصیَّة االعتباریَّة في الوقف؛ فھي شركة أموال، ال شركة أشخاص -٢
   

                                      
ة) (١ ع إلجراءات شركة تتستر عن الغیر، وال تتمتع بشخصیة اعتباریة، وال تخض: شركة المحاصَّ

 .نظام الشركات السعودي، المادة الثالثة واألربعون. الشھر، وال تقید في السجل التجاري
ا في : شركة التضامن) (٢ شركة بین أشخاص من ذوي الصفة الطبیعیة، یكونون فیھا مسؤولین شخصّیً

نظام . لتاجرجمیع أموالھم، وبالتضامن عن دیون الشركة والتزاماتھا، ویكتسب الشریك فیھا صفة ا
 .الشركات السعودي، المادة السابعة عشرة

شركة تتكون من فریقین من الشركاء، فریق یضم على األقل شریًكا  : شركة التوصیة البسیطة) (٣
متضامًنا، ومسؤوًال في جمیع أموالھ عن دیون الشركة والتزاماتھا، وفریق آخر یضم على األقل شریًكا 

یون الشركة والتزاماتھا، إال في حدود حصتھ في رأس مال الشركة، وال موصًیا ال یكون مسؤوًال عن د
  .نظام الشركات السعودي، المادة الثامنة والثالثون. یكتسب الشریك الموصي صفة التاجر

سامي . ، تمویل األوقاف عن طریق  االكتتاب العام، د)١٢٣ص(الشركات التجاریة، الشواربي ) (٤
 ).٤١٦ص(محمد حسن الصالحات 

ھو شیخ اإلسالم، وعلم األعالم، أبو الفضل، شھاب الدین، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن )  (٥
فتح : ھـ، صاحب التصانیف الكثیرة الطیارة، ومن أشھرھا٧٧٣علي ابن حجر العسقالني، ولد سنة 

مجید، دار إبراھیم باجس عبد ال: الجواھر والدرر للسخاوي، تحقیق: انظر). ھـ٨٥٢(الباري، توفي سنة 
  ).١/١٠١(لبنان  –ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة
 ).٤٠٣/ ٥(فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر )  (٦
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ة للوقف دیمومتھ، واستمراره،  ونحن نوافقھم في ھذا، وقد ذكرنا من المقاصد الشَّرعیَّ
ببین ال ة أسباب منھا ولكنَّ ھذین السَّ   : یكفیان لمنع وجود صور أخرى للوقف؛ لعدَّ

  .أنَّ الوقف بابھ واسع، ما دام یحقِّق مقصده الَّذي وجد لھ - ١

 .تحقیق المقاصد الشَّرعیَّة للوقف، وتنمیتھ وتطویره - ٢

ة - ٣ ت خاصَّ  .المحافظة على مال الوقف بتسجیلھ وحفظھ في سجالَّ

وأنَّ طرحة لالكتتاب فیھ زیادة ضمان استمراریَّة ھذا الوقف، خصوًصا  - ٤
 .لرأس مال الشَّركة

افعیَّة،  - ٥ أنَّ كل ما جاز بیعھ جاز وقفھ، واشترط الجمھور من الحنفیَّة، والشَّ
ة  )٢(بقاء عینھ، واختار المالكیَّة وشیخ اإلسالم ابن تیمیَّة :)١(والحنابلة صحَّ

العامِّ باقیة، وبما  وقف ما ال ینتفع بھ إالَّ بتلف عینھ، واألصول في االكتتاب
أنَّھ یجب علینا األخذ باالعتبار التَّغیُّرات الجاریة، والَّتي تقتضي إیجاد حلول 
واقعیَّة وعصریَّة لمشكالت الوقف، فعلینا أن نستعین باآلراء الفقھیَّة 
ر فقھ الوقف  حیحة الَّتي ال تخالف النُّصوص الشَّرعیَّة، وتساعد على تطوُّ الصَّ

لیلال(المعاصر،  ة طرح الشَّركة الوقفیَّة لالكتتاب العامِّ )دَّ ، وتأخذ بصحَّ
؛ ألنَّ الشَّركة الوقفیَّة ال  لیشمل الوقف نواحي عدیدة من أوجھ الخیر والبرِّ
یمكن أن تكون مقتصرة على أصحاب األوقاف فقط، وقد شھد التَّاریخ 

ة صور من الوقف العقار  یكون جزء من، سمح فیھا بأن )٣(اإلسالميُّ عدَّ
وقًفا، وجزء منھ غیر وقف، وھذا یدلُّ على الجواز بعض الفقھاء، خصوًصا 
ونحن نضع لھا قواعد وقوانین بتسجیل أموال الوقف، وتسجیل األموال 
ت، بل إنَّ في حصر الوقف  جالَّ ة، ومعرفة كلِّ ذلك في الحسابات والسِّ الخاصَّ

ا من إمكانیَّة تطویره ومسایر تھ للشَّركات األخرى، في صورة واحدة حّدً
وإضعاًفا لھذا الوقف، وجعلھ شركة جامدة ال تستطیع ممارسة الكثیر من 
ا یخالف المقاصد الشَّرعیَّة الَّتي تدعو إلى تنمیة الوقف  األعمال، وھذا ممَّ

ره لنفع منھ  .وتطوُّ
  

                                      
/ ٣(، المھذب )٣٧٧/ ٢(، مغني المحتاج )٣٦١/ ٤(، رد المحتار )٢١٦/ ٥(البحر الرائق : انظر) (١

 ).٧/ ٧(، اإلنصاف )٣٦/ ٦(قدامة ، المغني البن )٦٧٩
مجموع الفتاوى ) ٦٣٠/ ٧(، التاج واإلكلیل )١١٩/ ٤(، حاشیة الدسوقي )٤١٨/ ٤(المدونة : انظر) (٢
)٢٣٤/ ٣١.(  

ھو أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیة الحراني، شیخ اإلسالم، وعلم : وابن تیمیة
أوانھ، من طبقت معرفتھ اآلفاق، وبلغ ذكره مسیر الشمس باإلشراق، األعالم، وحید زمانھ، وقریع 

 ).١/٧٤(، فوات الوفیات للصفدي )٢٥: ص(المعجم المختص للذھبي : ینظر). ھـ٧٢٨(المتوفى سنة 
 .وما بعدھا) ١٦٦( ضوابط المال الموقوف: ینظر) (٣
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  الخاتمة

تائج وجملة من التَّوصیات   .وفیھا أھمُّ النَّ
��الحات، أحم��دك اللَّھ��مَّ كم��ا ینبغ��ي لج��الل وجھ��ك  الحم��د � الَّ��ذي بنعمت��ھ ت��تمُّ الصَّ

رت من إتمام ھذا البحث   .وعظیم سلطانك، وأشكرك على ما یسَّ
م خالص�ة م�ا ت�مَّ بحث�ھ، وأھ�مَّ م�ا وص�لت  ویجدر بي  في نھایة ھذا البحث أن أق�دِّ

  :فأقول إلیھ من نتائج، وأذكر أھمَّ التَّوصیات الَّتي اتَّضحت من خالل ھذا البحث،
ًال    :أھمُّ نتائج البحث: أوَّ

غبة في الحصول على بعض أسھم : أنَّ التَّعریف األدقَّ لالكتتاب لغة ھو -١ إعالن الرَّ
شركة بعد تأسیسھا، أو الحصول على بعض سنداتھا؛ ألنَّھ ذكر خطوات االكتتاب 

غبة ثمَّ الحصول على بعض األسھم، إالَّ أنَّ كلَّ  ھذه التَّعریفات  صراحة، وھي إعالن الرَّ
  :تشتمل أسس االكتتاب المعاصر، وھي

  .إعالن الشَّركة طرح أسھمھا
  .كتابة أو تسجیل المكتتب في ھذه الشَّركة

  .دفع مبلغ معیَّن في مقابل الحصول على جزء من أسھم ھذه الشَّركة
ھھا شركة مس�اھمة إل�ى أش�خاص غی�ر  -٢ أنَّ االكتتاب في االصطالح دعوة توجِّ

دی �ركة م�ا یقابل�ھ س�ھًما محدَّ ن؛ لزیادة رأس المال، بحیث یدفع الشَّخص مبلًغا، فتعطی�ھ الشَّ
  .قابًال للتَّداول بمقدار معیَّن، ویكتسب بمقتضاه صفة الشَّریك

�ة وق�ف أو أكث�ر ل�رأس م�ال ش�ركة «: یمكن تعریف الشَّركة الوقفیَّة بأنَّھا -٣ ملكیَّ
بح، وفًق��ا لألنظم��ة ��ة، تس��تھدف ال��رِّ ��ة ب��الوقف تجاریَّ ��رعیَّة الخاصَّ ��ة والشَّ ؛ ألنَّ »التِّجاریَّ

بح، كم��ا تس��عى الس��تخدام أرباحھ��ا ف��ي المص��ارف  ��ة تھ��دف إل��ى تحقی��ق ال��رِّ ��ركة الوقفیَّ الشَّ
بحیَّة من جانب ممارسة األنشطة التِّجاریَّة، ومرتبط�ة  الوقفیَّة، فھي مرتبطة بالشَّركات الرِّ

؛ وھو صرف العوائد ع   .لى مصارف وقفیَّةبجانب غیر ربحيٍّ

 : یمكن تقسیم الشَّركة الوقفیَّة إلى قسمین -٤
رین .شركٍة كلُّ أصولھا من األوقاف، وھي مدار حدیث المتأخِّ  

.شركٍة بعُض أصولِھا وقفیٌَّة والبعض اآلخر ملك شخصيٌّ   



  مفھوم االكتتاب في الشركات الوقفیة وأقسامھا
  

- ١٧٤٤ - 

 

  

  :التَّوصیَّات: ثانًیا

وص�یَّات وبعد االنتھاء من البح�ث وخالص�ة نتائج�ھ یمك�ن اإلش�ارة إل�ى بع�ض التَّ 
�ا ل��ھ عالق��ة بموض�وع البح��ث، وھ��ي  ًال، وطلب��ة العل�م ثانًی��ا، ممَّ الَّت�ي أوص��ي بھ�ا نفس��ي أوَّ

الي   :كالتَّ
االھتمام بكتب أھ�ل العل�م واالس�تفادة منھ�ا ف�ي اس�تخراج األحك�ام والتَّطبیق�ات  -١

  .لالفقھیَّة؛ ألنَّھا تساعد في معرفة أحكام كثیر من المسائل والتَّرجیح بین األقوا
ات األوق���اف، س���واء ف���ي الفق���ھ، أو  -٢ راس���ة ف���ي مس���تجدَّ ض���رورة البح���ث والدِّ

��ریع ف��ي مج��ال األوق��اف  م السَّ ق��دُّ ة، ومواكب��ة التَّ األص��ول، ذل��ك لتأص��یل المس��ائل المس��تجدَّ
  .وخصوًصا االستثمار فیھا

  
ل�ل، وأن یجع� ی�غ والزَّ بنا الزَّ ل ھذا وأسأل هللا أن یصلح لنا القول والعمل، وأن یجنِّ

  .ھذا العمل خالًصا لوجھھ الكریم
�د وآل�ھ وص�حبھ  ن�ا محمَّ وآخر دعوانا أن الحمد � ربِّ العالمین، وصلَّى هللا وسلَّم عل�ى نبیِّ

  .أجمعین
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 :قائمة المراجع

ع�ادل عب�دالموجود و عل�ي مع�وض، دار : األشباه والنظائر، ، تحقی�ق،ابن السبكي  .١
 .ه١٤٢٢الكتب العلمیة، 

األشباه والنظائر ف�ي قواع�د الفق�ھ أو قواع�د ، بن علي األنصاري عمر، ابن الملقن  .٢
اب�ن  ابن الملقن، تحقی�ق مص�طفى محم�ود األزھ�ري، دار اب�ن الق�یم، الری�اض، دار

 م،  ٢٠١٠/ ھـ  ١٤٣١، ١عفان، مصر، ط 

: ، تحقی��ق)قواع��د اب�ن رج��ب(اب�ن رج��ب الحنبل�ي، تقری��ر القواع�د وتحری��ر الفوائ�د  .٣
 .ھـ١٤٣١دار ابن القیم، الطبعة الثانیة، -ر ابن عفانمشھور حسن آل سلمان، دا

أب��و محم��د ع��ز ال��دین عب��د العزی��ز ب��ن أب��ي القاس��م ب��ن الحس��ن ، اب��ن عب��د الس��الم .٤
قواعد األحكام في مصالح األن�ام، ا ، الملق�ب بس�لطان العلم�اء، ،السلمي الدمشقي 

 -ی�ة مكتب�ة الكلی�ات األزھر: طھ عبد ال�رؤوف س�عد، الناش�ر: راجعھ وعلق علیھ
 م ١٩٩١ -ھـ  ١٤١٤القاھرة، عام 

عب�دالفتاح . عب�دهللا الترك�ي و د. د: تحقی�ق: الموف�ق ، المغن�ي، ت�ألیف،ابن قدام�ة  .٥
 . م٢٠١١ه، ١٤٣٢الحلو، دار عالم الكتب، 

جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم اإلفریق��ي المص��ري، لس��ان الع��رب، ، اب��ن منظ��ور .٦
  .١٣٧٤/١٩٥٥: ولى، عامدار الكتب العلمیة ببیروت، الطبعة األ: الناشر 

زی��ن ال��دین الحنف��ي البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق،  دار المعرف��ة، ، اب��ن نج��یم  .٧
 .الثانیة: بیروت، الطبعة

زین الدین بن إبراھیم بن محمد األشباه والنظائر على مذھب أب�ي حنفی�ة  ،ابن نجیم .٨
 – ١٤١٩، ع���ام ١: زكری���ا عمی���رات، رق���م الطبع���ة: تحقی���ق: المؤل���ف النعم���ان، 

١٩٩٩. 

دار الكتب العربی�ة،  : تحقیق: المدونة الكبرى،  تألیف، األصبحي،  مالك بن أنس .٩
 . م١٩٩٤/ھـ١٤١٥الطبعة األولى 

  .الریاض –السلسلة الصحیحة، مكتبة المعارف ،األلباني، محمد ناصر الدین  .١٠

س��ید /ال��دكتور: عل��ي ب��ن محم��د اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام، ،  تحقی��ق، اآلم��دي .١١
، ١٤٠٦دار الكت���اب العرب���ي ببی���روت، الطبع���ة الثانی���ة، ع���ام : لناش���ر الجمیل���ي، ا

١٩٨٦. 

: ش�ذرات ال�ذھب ف�ي م�ن ذھ�ب، الناش�ر، عبدالحي بن أحمد الحنبل�ي، بابن العماد .١٢
 .دار الكتب العلمیة ببیروت
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عب�د : أب�ي الحس�ین أحم�د ب�ن زكری�ا معج�م مق�اییس اللغ�ة،  ، تحقی�ق ، بن فارس .١٣
 -ھ�ـ ١٤٢٠ -الثانی�ة: لبن�ان الطبع�ة -بی�روت  -جی�ل السالم محمد ھ�ارون، دار ال

 . م١٩٩٩

عبد هللا المقدسي، أبو محم�د، الك�افي ف�ي فق�ھ اإلم�ام المبج�ل أحم�د ب�ن ،بن قدامة  .١٤
 .حنبل، المكتب االسالمي، بیروت

المب�دع ف�ي ش�رح ،إبراھیم بن محمد ب�ن عب�د هللا الحنبل�ي، أب�و إس�حاق ، بن مفلح .١٥
 .ھـ١٤٠٠یروت، المقنع،  المكتب اإلسالمي، ب

ش��رح منتھ��ى اإلرادات دق��ائق ،البھ��وتي،  الش��یخ منص��ور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س  .١٦
 .  مؤسسة الرسالة: الناشر: أولي النھى لشرح المنتھى،  تألیف

: كشاف القناع عن متن اإلقناع،  تألیف،البھوتي،  منصور بن یونس بن إدریس  .١٧
 .    عالم الكتب: الناشر

إدری��س ال��روض المرب��ع ش��رح زاد المس��تقنع،     البھ��وتي، منص��ور ب��ن ی��ونس ب��ن .١٨
خال�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د . د.إراھیم بن عبد العزی�ز الغص�ن،  أ. د: تحقیق كل من 

 م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩مدار الوطن،  الطبعة األولى : المشیقح،  الناشر

إب�راھیم األبی�اري، دار : التعریفات، علي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ، تحقی�ق ، الجرجاني .١٩
 .ه ١٤٠٥ -األولى : بیروت، الطبعة – الكتاب العربي

محم�د : الدردیر، ابن عرفة الدس�وقي، حاش�یة الدس�وقي عل�ى الش�رح الكبی�ر تحقی�ق .٢٠
 .م٢٠١١عبدهللا شاھین، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة، 

الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان س�یر أع�الم الن�بالء، أش�رف عل�ى  .٢١
: ش��������عیب األرن��������اؤوط، الناش��������ر :تحقی��������ق الكت��������اب وخ��������رج أحادیث��������ھ

 .١٩٩٣، ١٤١٣ببیروت، الطبعة التاسعة،  مؤسسةالرسالة

: تحقیق : المحصول في أصول الفقھ، تألیف، الرازي، محمد بن عمر بن الحسین .٢٢
جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة، : ط��ھ ج��ابر فی��اض العل��واني، الناش��ر

 .ھـ ١٤٠٠الطبعة األولى، عام 

یم بن محمد بن عبد الكریم القزویني، أبو القاسم العزیز ش�رح عبد الكر، الرافعي .٢٣
عادل أحم�د عب�د  -علي محمد عوض : الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، المحقق

ھـ  ١٤١٧األولى، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : الموجود، الناشر
 .م ١٩٩٧ -

 الشرح الكبیر .،الرافعي، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني  .٢٤
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أحمد بن عبدالرحمن ، األصل والظاھر في القواعد الفقھیة دراسة تأصیلیة ،الرشید  .٢٥
م��ع دراس��ة تطبیقی��ة ل��بعض األص��ول المتعلق��ة بالمع��امالت، رس��الة الماجس��تیر ف��ي 

م��د ب��ن س��عود االس��المیة ف��ي أص��ول الفق��ھ م��ن كلی��ة الش��ریعة بجامع��ة االم��ام مح
 .الریاض

، القواعد الفقھی�ة وتطبیقاتھ�ا ف�ي الم�ذاھب األربع�ة، .محمد مصطفى. د، الزحیلي .٢٦
 .م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧األولى، : دمشق، الطبعة -دار الفكر : الناشر

الفق�ھ اإلس�المي وأدلت�ھ الش�امل لألدل�ة واآلراء المذھبی�ة وأھ�م ، وھب�ة.د.الزحیلي، .٢٧
النظری��ات الفقھی��ة وتحقی��ق األحادی��ث النبوی��ة وتخریجھ��ا، أ دار الفك��ر، دمش��ق، 

 .الرابعة: لطبعةا

دار العلم��ي : مص��طفى أحم��د ب��ن محم��د ش��رح القواع��د الفقھی��ة، الناش��ر،الزرق��ا  .٢٨
 ١٩٩٦، ١٤١٧بدمشق، الطبعة الرابعة، عام 

شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا المص�ري الحنبل�ي، ش�رح ، الزركشي  .٢٩
عب��د الم��نعم خلی��ل : الزركش��ي عل��ى مختص��ر الخرق��ي، ق��دم ل��ھ ووض��ع حواش��یھ

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣األولى : اھیم، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، الطبعةإبر

بدر الدین محمد بن بھادر ا الش�افعي، البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ، ، الزركشي .٣٠
محمد بن س�لیمان /عبدالستار أبو غدة، والدكتور/تحریر ومراجعة، الدكتور: تألیف 

: شیخ عبدالقادر عبدهللا الع�اني، الناش�رعمر بن سلیمان األشقر وال/األشقر، الدكتور
وزارة األوق�����اف والش�����ؤون اإلس�����المیة بدول�����ة الكوی�����ت، طب�����ع ب�����دار الص�����فوة 

 . ١٤١٣/١٩٩٢: الطبعة الثانیة عام.بالقاھرة

تحقی��ق : المنث��ور ف��ي القواع��د، ت��ألیف، الزركش��ي، بدرال��دین محم��د ب��ن بھ��ادر .٣١
الش���ؤون اإلس���المیة وزارة األوق���اف و: تیس���یر ف���ائق محم���دو، الناش���ر/ال���دكتور

 .١٩٩٣بالكویت، الطبعة الثانیة 

تبیین الحقائق شرح كن�ز ال�دقائق، دار ،فخر الدین عثمان بن علي الحنفي ،الزیلعي  .٣٢
 .ھـ١٣١٣الكتب اإلسالمي، القاھرة 

علي عبدالكافي السبكي وولده عب�د الوھ�اب اإلبھ�اج ف�ي ش�رح المنھ�اج، ، ، السبكي .٣٣
دار الكت�ب العلمی�ة ببی�روت، الطبع�ة األول�ى، : رجماعة م�ن العلم�اء، الناش�: تحقیق
 .١٤٠٤عام 

 .المبسوط، دار المعرفة، بیروت،السرخسي، شمس الدین  .٣٤

: دار المعرف��ة، بی��روت، الطبع��ة، الش��افعي، محم��د ب��ن إدری��س ، أب��و عب��د هللا،  األم .٣٥
 .ھـ ١٣٩٣الثانیة 



  مفھوم االكتتاب في الشركات الوقفیة وأقسامھا
  

- ١٧٤٨ - 

 

 

مكت��ب  :محم��د الخطی��ب اإلقن��اع ف��ي ح��ل ألف��اظ أب��ي ش��جاع، ، تحقی��ق، الش��ربیني .٣٦
 .ھـ١٤١٥البحوث والدراسات دار الفكر، بیروت، 

مغني المحتاج إلى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج، دار ، الشربیني، محمد الخطیب .٣٧
 .الفكر، بیروت

شرح صحیح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري  .٣٨
الریاض، / السعودیة  أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد،: القرطبي، تحقیق 

 . م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ -الثانیة : الطبعة

المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ،الش��یرازي، إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف أب��و إس��حاق  .٣٩
  .الشافعي، ، دار الفكر، بیروت

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان ب�ن أحم�د أب�و ح�اتم التمیم�ي  .٤٠
: الثانی�ة، تحقی�ق : م، الطبع�ة١٩٩٣ –ه ١٤١٤البستي، مؤسسة الرسالة، بیروت 

 .شعیب األرنؤوط

محم�د : صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق .٤١
 . فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

الت�اج واإلكلی�ل لمختص�ر ،العبدري، محمد ب�ن یوس�ف ب�ن أب�ي القاس�م أب�و عب�د هللا  .٤٢
 .ه١٣٩٨الثانیة : ، بیروت، الطبعةخلیل، ، دار الفكر

مكت��ب : الق��اموس المح��یط تحقی��ق،الفیروزآب��ادى، مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب  .٤٣
ببی���روت، الطبع���ة  مؤسس���ة الرس���الة: الناش���ر الت���راث ف���ي مؤسس���ة الرس���الة، 

   .م١٩٩٨ھـ، ١٤١٩عام .السادسة

د س���عی: محم��د حج���ي، والج��زء الث���اني: ال���ذخیرة، تحقی��ق الج���زء األول، القراف��ي  .٤٤
 .م١٩٩٤أعراب، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

 
  




