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 ديمـتق
، ، وعىل آله وصحبه أمجعنيصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، والاحلمد هللا وحده

 :أما بعد

هتـدف إىل تـوفري جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية  البحث يف فإن كرايس

، وربـط خمرجـات البحـث ير بام يدعم التنمية املـستدامةالبيئة املالئمة للبحث والتطو

 .املجتمعالعلمي بحاجات 

 عـىل إعـداد الدراسـات  لدراسات األوقاف راشد بن دايلكريس الشيخويعمل 

جات يف إنشاء األوقاف والبحوث التأصيلية والتطبيقية يف جمال األوقاف، وتطوير املنت

  .تمعي للعناية باألوقاف ودراساهتا، وحتفيز االهتامم املجواستثامرها

لعلمية امن أهداف كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف دعم املعرفة و

دف فقد رأت اهليئة العلمية ــــذا اهلـــ، وحتقيقا هلال األوقافـة يف جمــاملتخصص

الرشكات ( : القيم واملوسوم بـثــــالبحة عىل نرش هذا ـــاالستشارية للكريس املوافق

 .خالد بن عبدالرمحن املهنا/ للدكتور )الوقفية

كريس الشيخ راشد بن دايـل ن م أحد املشاريع البحثية املمولة البحث هذا عدوي 

، م٢٠١٣املوافق  هـ١٤٣٥-١٤٣٤اخلطة التشغيلية للعام املايل  يف لدراسات األوقاف

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برئاسة  املعتمدة من جملس كرايس البحث يف

 .معايل مدير اجلامعة

ة املتخصـصة يف ملعرفـ فإنه يأمل أن يسهم يف إثـراء االبحثوالكريس إذ ينرش هذا 

 .فيد منه املهتمون يف املجال نفسه، كام يأمل أن يستجمال األوقاف

.واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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  املقدمــة
 

ًاحلمد هللا محدا يليق بجالله وعظمته، والـشكر عـىل فـضله شـكرا يـوازي منتـه،  ً

 هنجـه والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني، وعىل آله وصحبه مـن سـار عـىل

 :واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد

 حبب إلينا اخلري ودعـم أصـوله ونمـى فروعـه، حتـى أنفإن من إرشاقات ديننا 

ٌأصبح لدين اإلسالم سمة بارزة، ومنهاج متوارث، جيعل صناعة احلياة كصناعة املوت،  ٌ
لـثامر ويلبي رغبات احلياة لتجد نتاجها بعد املـوت، وجيعـل األصـول اخلـرية دائمـة ا

ًاجلارية، فقد رشع الوقف ساكنا ليحرك أجور اآلخـرة، وقـد قيـل مل جيـازى اإلنـسان 

ً لو بقي خملدا يف أنبإخالصه ورغبته : ًباخللود يف اجلنة مع أنه عمل سنني عددا؟، فقيل

ً يستمر طائعا؛ فجوزي بالنية جزاء وفضال خالداأنالدنيا  ً ً. 

 مـسلم ذو فـضل وسـعة رزق، قـد  الوقف من الصدقات التي يرجوها كلأنثم 

عمل املسلمون هبذا النداء، ومع توايل األزمـان ازدهـرت األوقـاف وتنوعـت سـبلها 

لتوائم العصور احلارضة، فلبى الزمن نداءها بأن وظفها أحسن توظيـف عـامرة وأداء، 

ًواهتم هبا فقها وقضاء، ويقول العالمة مصطفى الزرقا وقد أصـبح عـىل الـزمن إىل ": ً

 قانونيـة إداريـة وقـضائية منـذ أنـشئت دوائـر أحكامكامه الفقهية األصلية جانب أح

.. . مستحقوهاَّاألوقاف يف العهد العثامين لتتوىل إدارة أوقاف انحلت توليتها أو انقرض 

ً األوقاف العملية لدينا مزجيـا مـن عنـارص بعيـدة األنـساب أحكامكل ذلك قد جعل 
ومنها فقهي رشعي، ومنها قانوين، ومنهـا مـا واألوارص، منها قضائي، ومنها إداري، 

 .)١ ("... يتعلق بحقوق املستأجرين 
                                                        

 .)٥(أحكام األوقاف، للزرقا   )١(
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 الوقف املتمثل يف رشكة جتارية يزيد مـن دائـرة االنتفـاع االجتامعـي ألصـول أن

ًالوقف بتحريك أصول الوقف بدال عن كونه أصال ساكنا غري متحرك، وغلة ثابتـة أو  ً ً

لتجارة واالقتصاد، بل ويلغي من االنتقاد املوجـه ً يصبح رمزا يف اأنمتحركة قليلة إىل 

لألوقاف بأهنا مكنز ملال جامد غري قابل للتداول يورث التواكل عند املستحقني ملرصفه 

 .)١(- هذه االنتقادات غري صحيحة من أصلهاأنمع -

ويف هذه الدراسة حماولة ملطلب عزيز عن الرشكات الوقفية التي رغب يف إنشائها 

 .ورسين الفضالء رغبة يف بقاء األجر ما دامت السامءكثري من امل

 
ًوجود احلاجة الكبرية حاليا لتطوير الصيغ الوقفية سواء يف حقيقتها أم إثباهتا  .١

 .أم إدارهتا لتكون عرب رشكات أهلية ترشف عليها اجلهات احلكومية

ي تـستلزم نجاح جمموعة من التجارب الغربية يف تطوير صيغ األوقاف والتـ .٢

 .اإلسالميةالنظر فيها من مطلق الفكرة املستدامة يف الرشيعة 

 
تم حتديد مشكلة البحث يف مدى إمكانية توافـق نظـام الـرشكات الـسعودية مـع 

 تكـون هـذه األحكـام أن؛ بحيث يمكـن اإلسالميةقواعد وأسس الوقف يف الرشيعة 

 . الوقفملبادئشاملة 

 تكون صيغة الرشكة الوقفية مقبولة رشعا كأحد الـصيغ الوقفيـة؟ نأوهل يمكن 

 ؟ًدارة ناظرا للوقف بنفس املبادئ يكون جملس اإلأنوهل يمكن 

                                                        

 .)١٨-١٧(أحكام األوقاف، للزرقا : ينظر  )١(
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 الوقـف أسـس أن: والفرضية التي تم االنطالق منها إلجيـاد حـل هلـذه املـشكلة

  يشمل الرشكاتأنأن نظام الرشكات السعودي من املمكن و. اإلسالمي شاملة ومرنة

 .الوقفية أو من املمكن تقديم توصيات لتعديل ذلك

 :وألجل ذلك فإن تساؤالت البحث هي

 يتوافق مع قواعد وأسس الوقف يف أنهل يمكن لنظام الرشكات السعودية  .١

 ؟اإلسالميةالرشيعة 

 تكون صيغة الرشكة الوقفيـة مقبولـة رشعـا كإحـدى الـصيغ أنهل يمكن  .٢

 الوقفية؟

 ًارة ناظرا للوقف بنفس املبادئ ؟ يكون جملس اإلدأنهل يمكن  .٣

 
 :تربز أهم أهداف البحث يف األمور التالية

معرفة أهم األسس واملبادئ الرئيسة للوقف اإلسالمي، واملتعلقـة بالـرشكة   .١

 .الوقفية

وجود صيغة مقرتحة لرشكة وقفية تتوافق مع األنظمة أو حتاول تطبيقهـا أو   .٢

 .اإجياد األنظمة هل

 
حتفل املكتبة بالعديد من الدراسات الفقهية املتخصصة يف موضوع الوقف، سواء 

ًبالبحوث أو الدراسات أو املؤلفات املتخصصة قـديام وحـديثا وكـذلك الدراسـات . ً

 .العلمية املتخصصة يف الرشكات

لوقفية ًإال وأين من خالل البحث والتقيص مل أجد أحدا بحث موضوع الرشكات ا
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ًعموما، فضال عن   .  تكون الدراسة من خالل نظام الرشكات السعوديأنً

 
 :وقد قسم البحث إىل متهيد ومبحثني

 :التمهيد، ويشتمل عىل ثالث مسائل

 .تعريف الرشكات الوقفية  : املسألة األوىل

 .أدلة مرشوعية الوقف  : املسألة الثانية

ة ـــة بالـرشكة الوقفيـس الوقـف املتعلقـأهم خصائص وأسـ  : املسألة الثالثة

 .ًاالــإمج

 
 .الرشكة ذات املسؤولية املحدودة  : الصورة األوىل

 .الرشكة املسامهة  : الصورة الثانية

 
 .رأس مال الرشكة  : األولاملطلب 

 .نشاط الرشكة وأغراضها  : ملطلب الثاينا

 . صالحيات اجلمعية العمومية للرشكة  : املطلب الثالث

 .صالحيات جملس اإلدارة، ومكافآهتم املالية  : املطلب الرابع

 –أسـهم عاديـة وممتـازة (األوراق املالية املصدرة من الـرشكة   : املطلب اخلامس

 .)سندات

 . ندماجنقل الوقف أو اال  : املطلب السادس

     .حسابات الرشكة وتوزيع األرباح  : املطلب السابع
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املرصوفات العمومية، الزكاة، الـرضائب، : مرصوفات الوقف  : املطلب الثامن

 .الرسوم واالحتياطي النظامي

 .تغيري عقد التأسيس  : املطلب التاسع

 .حوكمة الرشكات الوقفية  : املطلب العارش
  



  

  

١٠ 

 



  

  

١١ 

 

  دــمتهي
 :ويشتمل عىل

 

 
 

 

ٌالرشكة والرشكة سواء: يف اللغة؛ من حيث الضبط واالشتقاق ََ َُ َُ َِ َّ ُيقال... ِّْ َ َاشـرتكنا : ُ َْ َْ
َبمعنى تشاركنا، وقد اشرتك الرجالن وتشاركا َ ْ ْ ََ َّ َ َ ََ ََ ُ َ ِْ َِ َ َ ََ َوشارك أحدمها اآلخـر، و وشـاركت  ِ َ ََ ُ َُ َ ََ َ

 ...له رشيًكا رصت : ًفالنا

ُواجلمع أرشاك ورشكاء، و االسم ْ ََ َ َُ َْ ُ ٌَ َ ُالرشك : ْ ْ
ِ)١(. 

 : معجـم املقـاييس ال بـن فـارسوأما أصل الكلمة من حيث املعنـى؛ فقـد جـاء

الشني والراء والكاف أصالن، أحدمها يـدل عـىل مقارنـة وخـالف انفـراد، ) رشك("

 يكون اليشء بني اثنـني ال أنهو فاألول الرشكة، و. واآلخر يدل عىل امتداد واستقامة 

وأرشكت فالنا، . شاركت فالنا يف اليشء، إذا رصت رشيكه : ويقال. ينفرد به أحدمها 

ويقال يف . وأرشكه يف أمري : قال اهللا جل ثناؤه يف قصة موسى. إذا جعلته رشيكا لك 

ت الرجل  اجعلنا هلم رشكاء يف ذلك، ورشكأياللهم أرشكنا يف دعاء املؤمنني، : الدعاء

 .)٢( "كهيف األمر أرش

 .)٣(اخللطة بني االثنني، أو النصيب: وعىل ذلك فاملراد بالرشكة
                                                        

 ).١٢٢٠(، القاموس املحيط )٦٨-٨/٦٧(، لسان العرب )٤/١٥٩٣(الصحاح : ينظر  )١(

 ).٥٥٧(مقاييس اللغة   )٢(

 ).٦٨-٨/٦٧(، لسان العرب )٤/١٥٩٣(الصحاح : ينظر  )٣(
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رشكـة ملـك : تقسم الرشكة عند الفقهاء إىل قسمنيوأما يف االصطالح؛ فالرشكة 

 .ورشكة عقد، ويزيد بعضهم رشكة اإلباحة

نـت رشكـة فإن كان اخللط بغري قـصد الـربح كا. ًالرشكة عموما خلط النصيبنيو

فهي اختالط النصيبني بقصد الربح، وهي التي يبحث الفقهاء : ملك، أما رشكة العقد

 .أحكامها يف كتبهم، وتقسم عند كل مذهب إىل أقسام متعددة

 :وسأعرض ألبرز تعريفات املذاهب الفقهية األربعة

هي عبارة عن اختالط النـصيبني فـصاعدا بحيـث ال ": فعند احلنفية عرفت بأهنا

 .)١(" أحد النصيبني من اآلخريعرف

 .)٢ ("ً يملك اثنان عينا إرثا أو رشاء أن": تقسم إىل نوعني رشكة امللك وهيو

الـرشكة يف األصـل هـي ": وأشار إىل مجيع األقـسام يف درر احلكـام؛ حيـث قـال

لكـن تـستعمل . اختصاص ما فوق الواحد من الناس بيشء وامتيازهم بذلك الـيشء 

فلذلك .  يف معنى عقد الرشكة الذي هو سبب هلذا االختصاص  عرفا واصطالحاًأيضا

  :م الرشكة بصورة مطلقة إىل قسمنيتقس

 .أسباب التملك كاالشرتاء واالهتابرشكة امللك، وحتصل بسبب من : أحدمها

 . رشكة العقد، وحتصل باإلجياب والقبول بني الرشكاء : والثاين

 ويوجـد سـوى هـذين القـسمني وتأيت تفصيالت القسمني يف باهبام املخصوص،

رشكة اإلباحة، وهي كون العامة مـشرتكني يف صـالحية التملـك باألخـذ واإلحـراز  
                                                        

، درر احلكـام رشح غـرر )٢٨٦-١/٢٨٥(، اجلـوهرة النـرية )٣١٣-٣/٣١٢( تبيني احلقـائق : ينظر  )١(

 )٣١٩-٢/٣١٨(األحكام 

، درر احلكـام رشح غـرر )٢٨٦-١/٢٨٥(، اجلـوهرة النـرية )٣١٣-٣/٣١٢( تبيني احلقـائق : ينظر  )٢(

 )٣١٩-٢/٣١٨(األحكام 
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 .)١("لألشياء املباحة التي ليست يف األصل ملكا ألحد كاملاء

الرشكة األعمية تقرر متمول بني مالكني فـأكثر ملكـا فقـط ": وعند املالكية قالوا

 كل اآلخر موجب صـحة تـرصفهام يف اجلميـع واألخصية بيع مالك كل بعضه ببعض

 رشكة اإلرث والغنيمة ال رشكة التجر، ومها يف الثانية عـىل العكـس األولفيدخل يف 

ورشكة األبدان واحلرث باعتبار العمل يف الثانيـة ويف عوضـه يف األوىل إلـخ وأخـرج 

بـه بقوله متمول ما ليس كذلك كثبوت النسب بني إخوة وغريها وقوله ملكـا أخـرج 

 .)٢ ("ملك االنتفاع

الرشكة إذن من كل واحد منهام أو منهم لآلخر يف التـرصف : وحدده بعضهم بأنه

  .)٣(يف مال هلام مع أنفسهام

ثبوت احلق يف يشء الثنني فأكثر عىل جهـة ": وعند الشافعية يعرفون الرشكة بأهنا

  .)٤( "الشيوع، ومقصود الباب الرشكة البتغاء الربح

ثبوت احلق يف اليشء الواحد لشخصني فأكثر عىل وجـه الـشيوع، ": وبنحوه قالوا

وهذا شامل للثبوت القهري وغريه لكـن غـرض البـاب، هـو الـرشكة التـي حتـدث 

 يقال هي عقـد أناألوىل ": أن، ونبه بعضهم إىل )٥ ("باالختيار لقصد الترصف والربح

 .)٦ ("...يقتيض ثبوت ذلك 

                                                        

 .)١٠-٣/٦(در احلكام رشح جملة األحكام   )١(

 .)٣٩-٣٧ /٦(رشح خمترص خليل للخريش : ينظر  )٢(

 .، مع حذف االستطراد للرشح)٣٤٩-٣/٣٤٨(حاشية الدسوقي : ينظر  )٣(

 .)١٦٦ /٣(الغرر البهية : ينظر  )٤(

 .)٤-٥/٣(، هناية املحتاج )٤١٨-٤١٦ /٢(حاشيتا قليويب وعمرية : ينظر  )٥(

 .)١٢٧-٣/١٢٤(البجريمي عىل اخلطيب : ينظر  )٦(
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بح ورشكة عقـد يقـصد ك ال يقصد منها الر الرشكة لدهيم رشكة ملأنفيفهم منه 

 .منها الربح

عبـارة (: ًومل يذهب احلنابلة بعيدا عن املذاهب الثالثة؛ حيث قالوا يف الرشكة أهنـا

 .)١ ()رشكة أمالك ورشكة عقود: عن االجتامع يف استحقاق أو ترصف فهي نوعان

د د لغـرض الـربح، وهـي مخـسة أرضب عنــــفامللك لغرض غري الربح، والعق

 .احلنابلة

 

عقـد يلتـزم بمقتـضاه ": جاء يف نظام الرشكات السعودي تعريف الـرشكة بأهنـا

شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم يف مرشوع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال 

 .)٢( "هذا املرشوع من ربح أو من خسارةأو عمل القتسام ما قد ينشأ عن 

رشكة التوصية ) ٢رشكة التضامن، ) ١:  أنواع الرشكاتأننظام ذاته قد جاء يف الو

ة بالـسهم، ـــرشكة التوصي) ٥ة، ــــرشكة املسامه) ٤ة، ـرشكة املحاص) ٣البسيطة، 

ركة ذات رأس املال القابل للتغيـري، ــالش) ٧ؤولية املحدودة، ـــالرشكة ذات املس) ٦

 . )٣(الرشكة التعاونية) ٨

، بل هي األول أشهر أنواع الرشكات هي اخلمس أنع الثامنية إال ورغم هذه األنوا

 .ًالتي تطبق فعليا من خالل وزارة التجارة والصناعة باململكة العربية السعودية

ًوقد جرى اخلالف يف مرشوعية هذه الرشكات املعارصة، و بعيدا عن الدخول يف 

لـرشعية للمؤسـسات املاليـة يف املعـايري ا) ١٢(ذلك نكتفي بأنه قد صدر املعيار رقـم 
                                                        

 .)٤/١٢٤(، رشح الزركيش )٣٥٦-٤/٣٥٥(بدع امل  )١(

 ).١(نظام الرشكات السعودي، مادة   )٢(

 ).٢(نظام الرشكات السعودي، مادة   )٣(



  

  

١٥ 

 

 بجواز اإلسالمية، التي تصدرها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 ).املسامهة، التضامن، التوصية البسيطة، التوصية باألسهم، املحاصة(هذه الرشكات 

 قرار جممع الفقه الدويل نص عىل جواز حتديـد مـسؤولية الـرشكة املـسامهة أنكام 

ً ال مانع رشعا من إنشاء رشكة مسامهة ذات مسؤولية حمدودة برأس ماهلا، ": دودةاملح

نتفي الغرر عمن يتعامل مـع ألن ذلك معلوم للمتعاملني مع الرشكة وبحصول العلم ي

    .)١("الرشكة
 :والوقف لغة

ٌ وقف باملَكان وقفا ووقوفا، فهو واقف، "من حيث الضبط واالشتقاق،  َِ َِ َ ُ ُ َ َ ََ ً ُ ً ْ َْ ُواجلمـع َِ َْ َ ْ

ُوقف ووقوف، ويقال َ ُ ُْ َ ُ َ ٌُ ًوقفت الدابة تقف وقوفا، ووقفتها أنـا وقفـا : ٌ ْ ْ َ ً ُ ُ ْ ََ َ َ َ ُ َّ ََ ُ َ ََّ ُ ِ َووقـف الدابـة . ِ ََّّ َ ََّ َ

ُجعلها تقف ِ َ َ َ ُوإذا وقفت الرجل عىل كلمة قلت.... ََ َ َْ َُ ْ َّ ٍَ َ َِّ َ َ ُ َ ًوقفته توقيفا: َِ ْ َِّ ْ ُ ََ ُ")٢(. 

ُ الدار عىل املساكني وقفـا، وأوقفتهـا بـاأللف لغـة ُووقفت" :اء يف الصحاحـــج ْ َ ًْ َ

َوكل يشء متسك عنه تقول أوقفت... رديئة  ُْ َ" )٣(.  
ِ قال أبو عمرو بن العـالء": ًوذكر يف لسان العرب بيانا لذلك؛ حيث قال َ ُ ْ ُْ َِ ْ َ َ ِّإال أين : َ َ َّ ِ

ُلو مررت برجل واقف فقلت ُْ َُ َ ٍ ِ َ ُ ٍْ َ ْ َ َلـه مـا أوقفـك هـ: َِ َ َ َ ْ َُ َ ًا هنـا لرأيتـه حـسنا َ ََ ََ ُ َْ َ َ َوحَكـى. ُ ُابـن َ ْ 

يت ِالسكِّ ِعن ِّ ِّالكسائي َ َِ ِ ُما أوقفك ها ه :ْ َ َ َ َ ْ َ َنا وأي يشء أوقفك ها هنا َ َ َُ َ َ َ َ ْ ْ ََ ٍَ
َ يشء صريك أي أيْ َ َّْ َ ٍ َ

َإىل الوقوف، وقيل ِْ َِ ُُ َ ٌوقف وأوقف سواء : ِ ََ ْ َ ََ ََ َقال. ََ ُّاجلوهري َ ِْ َ َ َّوليس يف الَكالم أوقفـت إال  :ْ ْ َِ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ

ِحرف واحد أوقفت عن األمر الذي كنت فيه  ِ ِ ُِ َ ُْ ٌُ َّ ِ ْ َْ ِ ْ َ ْ َ ََ ُ أقلعتأيٌ ْ َ ْ َ...") ٤(.  
                                                        

 ).١/٧ (٦٣قرار جممع الفقه الدويل بشأن األسواق املالية ، رقم   )١(

 ).١١١٢(، القاموس املحيط )٤/١٤٤٠(الصحاح : ، و ينظر)٢٦٤-١٥/٢٦٣(لسان العرب   )٢(

 ).٢٦٤-١٥/٢٦٣(ً، وذكره ايضا يف لسان العرب )٣/١٤٤٠(الصحاح   )٣(

 ).٢٦٤-١٥/٢٦٣(لسان العرب   )٤(



  

  

١٦ 

 

أصل : الواو والقاف والفاء) وقف  ( ": وأما من حيث املعنى؛ ففي مقاييس اللغة

ِووقفت وقفي، . ُمنه وقفت أقف وقوفا . واحد يدل عىل متكث يف يشء ثم يقاس عليه ْ َ
ُوال يقال يف يشء أوقفت، إال أهنم يقولـون للـذي يكـ ْ قـد : ون يف يشء ثـم ينـزع عنـهَ

 .)١("أوقف

ًوقف األرض عىل املساكني وقفاحلبس، فا: فمعنى الوقف ْ َْ ََ َِ ِ َ َْ َ َ َ َحبسها: َ َ ََ. 

هبذا املعنى أخذ الفقهاء رمحهم اهللا فحني يعرفون الوقف يف اللغة كفاحتة لدراسة و

 لغـة " أوقفتـه "  أنكام أورد بعـضهم . )٢( الوقف بمعنى التحبيسأنمسائله يذكرون 

إال أهنا هي ما عليه العامة، وذكـر ، " أحبس"رديئة بخالف حبس فإن الفصيح قولك 

 .)٣(بعضهم أهنا لغة متيم

 اللفـظ الـوارد يف األخبـار أنإال . )٤(التسبيل بمعنى واحـدوالوقف والتحبيس و

 .)٦(جيمع عىل وقوف وأوقاف كوقت جيمع عىل أوقاتو )٥(الصحيحة هو التحبيس

 :وأما يف املعنى االصطالحي الرشعي اخلاص

هـو حـبس العـني عـىل ملـك الواقـف ":  الوقـفأنهللا؛ فعند أيب حنيفـة رمحـه ا

                                                        

 ).١١٠٢-١١٠١(مقاييس اللغة   )١(

، مغني املحتاج )٩٩-٣/٩٨( ، حاشيتا قليويب وعمرية )٤٥٩-٢/٤٥٧( أسنى املطالب : ينظر: ينظر  )٢(

، حاشـية ابـن )٧٣٣-١/٧٣٠ (، جممـع األهنـر)٢٤١-٤/٢٤٠( ، كشاف القناع )٥٢٣-٣/٥٢١( 

 .)٧/٤٢٢(، البناية )٥/١٥١(، املبدع )٤/٣٣٧( عابدين 

 .املصادر السابقة: ينظر  )٣(

 .)١/٣٢١(، الروض املربع )٥/١٥١(املبدع : ينظر  )٤(

 ).٥٧٦-٣/٥٧٥( حاشية اجلمل : ينظر  )٥(

 .)٧/٤٢٢( ، البناية )٣/٥٢١( مغني املحتاج : ينظر  )٦(



  

  

١٧ 

 

وهو حـبس العـني عـىل ملـك الواقـف والتـصدق ":  وبنحوه،)١("والتصدق باملنفعة

 .)٢("إذا مت فقد وقفته :  حيكم به حاكم، أو يقولأنباملنفعة، وال يلزم إال 

ب وزاد يف مواه) ٣( "ما أعطيت منفعته مدة وجوده": وعرفه ابن عرفه من املالكية

ًالزما بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديرا": اجلليل ً")٤(. 

ء عينـه عـىل مـرصف حبس مال يمكن االنتفاع بـه مـع بقـا": وعند الشافعية هو

 .)٥("مباح

ع حبس مال يمكن االنتفا": واكتفى به عن الزيادة التي وردت عند بعض الشافعية

 .)٦("به مع بقاء عينه عىل مرصف مباح

بقطـع يس مالك مطلق الترصف ماله املنتفع به مع بقـاء عينـه حتب": وعند احلنابلة

 .)٧("ترصف الواقف وغريه يف رقبته

معنى حتبيس األصل إمساك الذات عـن أسـباب ": وفرسه صاحب كشاف القناع

هذا معنى قوهلم ) إىل جهة بر (  املال أي) يرصف ريعه ( التملكات مع قطع ملكه فيها 

وائد العني املوقوفة من غلة وثمرة وغريها للجهة املعينة  إطالق فأي "وتسبيل املنفعة "

                                                        

، وذكر أن هذا عند أيب حنيفة بخالف صاحبيه فإنه حبس العـني عـىل حكـم )٣/٣٢٤( تبيني احلقائق   )١(

 .)٥/٢٠١(، البحر الرائق )٢/١٣٢( درر احلكام رشح غرر األحكام : ًينظر أيضا. ملك اهللا تعاىل

 ).٣/٤٠( االختيار   )٢(

 .)٧/٦٢٦(التاج واإلكليل   )٣(

 .)٦/١٨(مواهب اجلليل   )٤(

 ).٣/٩٨( وعمرية حاشيتا قليويب : ينظر  )٥(

 ).٣/٥٢١( ، مغني املحتاج )٤٥٩-٢/٤٥٧( أسنى املطالب : ينظر  )٦(

 .)٤/٢٤٠( كشاف القناع : ينظر  )٧(



  

  

١٨ 

 

ولعل املراد اعتبار ذلـك . تبع فيه صاحب املطلع والتنقيح ) تقربا إىل اهللا تعاىل ( وقوله 

لرتتب الثواب عليه ال لصحة الوقف؛ فكثري من الواقفني ال يقصد ذلك بل منهم مـن 

وسمي وقفـا ألن العـني .. ره فيهايقصد قصدا حمرما، كمن عليه ديون وخاف بيع عقا

 .)١ ("موقوفة، وحبيسا ألن العني حمبوسة

حتبـيس األصـل وتـسبيل ": ةومن التعريفـات املـشهورة عنـد متـأخري احلنابلـ

 ما يمكن االنتفاع "األصل" وفرس املراد بـ" عىل بر أو قربة ": ثم زاد البهويت) ٢("املنفعة

 .)٣(به مع بقاء عينه

َّوحسن يف املبدع  حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من ": ًتعريفا آخرَ

 .)٤("ً الرب تقربا إىل اهللا تعاىلالترصف يف عينه بال عذر، مرصوف منافعه يف

ً هذا التعريف تفصيل للوقف بام يراه موافقا الجتهاداتـه الـرشعية يف أنويظهر يل  ٌ

َّحده غريمها فأدخـل الـرشوط يف و": مسائل الوقف التفصيلية، وهو كام قاله الزركيش َ
 .)٥("احلد

 

 من خالل ما سبق؛ ظهرت يف اآلونة األخرية احلاجة إىل تأسيس رشكات وقفيـة، 

 تدار أصول الـرشكة بطريقـة الـرشكات التجاريـة، ويمكـن تعريـف أنواملراد بذلك 

                                                        

َّ، فبعضهم فرق بـني احلـبس و الوقـف؛ بـأن احلـبس يكـون يف األشـخاص )٤/٢٤١( كشاف القناع   )١(
 .)١٦/٢٨٤(والوقف يكون يف األعيان، ينظرك املوسوعة الفقهية الكويتية 

 .)١/٣٢١(الروض املربع   )٢(

 .)١/٣٢١(الروض املربع   )٣(

 .)٥/١٥٢(املبدع   )٤(

 .)٤/٢٦٨(رشح الزركيش   )٥(



  

  

١٩ 

 

ًا هبـدف اإلجتـار هبـا وفقـا لألنظمـة اجـتامع أصـول وقفيـة وإدارهتـ" الرشكة الوقفية

 ."التجارية

 عىل األقل لكي يتم -ذوي شخصية حكمية  -وجود طرفني ): اجتامع( ويعنى بـ

 .تأسيسها

 يكـون أن الرشكة تبنى عىل أصول، وهذه األصـول البـد أن أي): أصول وقفية(

يـة؛ عنـه بـصك الوقفاثنان عىل األقل، وكل منهام له شخصية حكمية، وهو مـا يعـرب 

الوقفية أو كتاب الوقف هو الصك الذي يكتـب فيـه الواقـف عقـد ": وصك الوقفية

وقفه، ويبني فيه عقاراتـه املوقوفـة وحـدودها واجلهـة املوقـوف عليهـا ورشوطـه يف 

هـي الـصك : وباإلمجـال.  التولية عليه، وغري ذلكأيمصارف الغلة، وإدارة الوقف، 

ًة الواقف فيه استحقاقا وتوليةدُالذي تدون فيه عقارات الوقف وعقده وإرا ً" )١(. 

؛ حتـى " املحـاكم "جرى العمل عىل توثيق صك الوقفية يف اجلهـات القـضائية و

تكتسب قوة رشعية ونظامية وال يتخللهـا إشـكال، وإذا كتبـت ومل توثـق يف اجلهـات 

 .)٢(القضائية فهي إقرار مكتوب

الصكني للوقفني، وقد يلزم وبالتايل فال يتم تأسيس رشكة وقفية إال بوجود هذين 

املؤسسة هي ملـك لـشخص واحـد بخـالف ( النظام بأن يؤسس لكل صك مؤسسة 

ًالرشكة التي يملكها عىل األقل شخـصان سـواء أكـان شخـصا حقيقيـا أم حكميـا  ً ً( ،

 .املؤسسات بأن تؤسس رشكة/ وجتتمع املؤسستان

 

                                                        

 .، ونبه أن صحة الوقف ال تعتمد عىل كتابة صك الوقفية)١٢٦-١٢٥(أحكام األوقاف، للزرقا   )١(

 .)١٢٦(أحكام األوقاف، للزرقا : ينظر  )٢(



  

  

٢٠ 

 

هـا يف خـصائص هذه األصول هي العني املوقوفة يف أركان الوقـف الـسالف ذكر

 .الوقف

 اإلدارة األولهذا قيد ختصيص من اجتامع األصول الوقفية بأن اهلدف ): إدارهتا(و

 .ًالرشكة وفقا للمتعارف بههلذه 

هذا هو اهلدف الثاين الرئيس من إنشاء رشكة ): هبدف اإلجتار هبا:  (واهلدف الثاين

 .األنظمة املرعيةف وًاإلجتار بأصوهلا وفقا لألعراوقفية حيث يقصد من إنشائها 

 تكـون الـرشكة مـسجلة أنهذا القيد وصفي بغـرض ): ًطبقا لألنظمة التجارية(

 .)١(ًرسميا؛ وذلك حتى يتم تطبيق األنظمة عليها
  

                                                        

 جتاري للوقف استثامر الوقفية والصندوق الوقفي بجامع أن كل منهام هناك تشابه بني الرشكة: توضيح  )١(

ًـ إال أن تأسيس رشكة وقفية بصورة جتارية، البد من اجتامع شخصيتني حقيقية أو حكام وهذا ال يتأتى 

يف الوقف إال بوجود صك وقفية، هذا الفارق هو أحد الفروقـات بـني االسـتثامر يف رشكـة وقفيـة أو 

ُي، ففي حني يستطيع املوقف الذهاب إىل مدير الصندوق واالكتتاب مبارشة، يلزم يف صندوق استثامر

كـام أنـه يف الـرشكة . الرشكة الوقفية أن يكون املالك شخص حكمي وهو ال يتأتى إال بـصك الوقفيـة

الوقفية البد أن ختضع لنظام الرشكات السعودي ومن ضمنها رشط أن يكـون عـدد املؤسـسني اثنـني 

ًثم إنه من املعلوم اخـتالف اإلجـراءات كليـا يف . ذا األمر غري الزم يف الصناديق االستثامريةفأكثر، وه

والتعامـل مـع ) سـواء وقفيـة أو غريهـا (  بـني رشكـة -ًخصوصا –التعامل مع املؤسسات احلكومية 

شخص ، ال يسمح بالدخول يف املناقصات ألشخاص بل البد من رشكات، كام أن الرشكات بأصـوهلا 

تطيع االقرتاض عىل ما بحثته من خالل مالحظتكم القيمة وبالتايل يمكنها الـدخول يف املناقـصات تس

ومن ثم كانت مـشكلة البحـث مقتـرصة عـىل مـدى . واملشاريع الكبرية من خالل التمويل من البنوك

 .إمكانية تأسيس رشكة وقفية جتارية خاضعة لنظام الرشكات السعودي



  

  

٢١ 

 

 

 

  

 :، ومنها)١(دل عىل مرشوعية الوقف أدلة كثرية

 :األولالدليل 

وقوله  ،]٩٢: آل عمران[  M%  $   #  "  !  ('  &  L : قوله تعاىل

¯  °  ±  M  ² :  ، وقوله تعاىل]٧٧: احلج[ Mm  lL : تعاىل
     ¸¶  µ  ́    ³L ]١٢: يس[. 

 :وجه الداللة

 .)٢( الوقف من أعامل اخلري، ومن اآلثار التي تكتب للميت بعد وفاتهأن

 : الدليل الثاين
يـا رسـول اهللا مل : يرب فقـال ملك مائة سهم من خ عمر بن اخلطاب أنما ثبت 

حـبس ":  فقال النبي - تعاىل - أتقرب به إىل اهللا أنًأصب ماال مثله قط، وقد أردت 
 شئت حبست أصلها، أنفام تأمرين فيه قال : ويف بعض ألفاظه.  "األصل وسبل الثمرة 

                                                        

تى ما نقل عن اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا يف ذلك فرسه أصحابه؛ ولذا قـال يف واجلمهور عىل ذلك، وح  )١(

). ٣/٤٠(، وبنحـوه ورد يف االختيـار "واجتمعت األمة عىل جواز الوقـف"): ١/٧٣٢(جممع األهنر 

خلـالف بيـنهم يف والصحيح أنه جائز عنـد الكـل ، وإنـام ا"): ٤/٣٣٨(ابن عابدين يف حاشيته وعند 

، وكذا ما نقل عن رشيح القايض حيث رصفوا كالمـه إلىل حتبـيس اإلبـل والغـنم "...اللزوم وعدمه 

 ).٢٣-٢٢(أحكام األوقاف للزرقا : ًوحتريمهام تكريام هلام، لالستزادة حول رأي رشيح ينظر

ً،  ويراجـع أيـضا تفـسري اآليتـني يف كتـب )٥/١٥١(، املبدع )٢٤١-٢٤٠ /٤(كشاف القناع :  ينظر  )٢(

. "بريحـاء"قرنوا بينها وبني الوقف كام يف قصة أيب طلحة يف تربعـه بحائطـه املـشهورة التفسري؛ حيث 

 .)١٤٤(واإلرشاد للسعدي 



  

  

٢٢ 

 

وتصدقت هبا غري أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث قـال فتـصدق هبـا عمـر يف 
راء وذوي القربى والرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل والضيف، ال جناح عىل من الفق

 غـري - ويف لفـظ -متمـول فيـه  يأكل منها باملعروف، أو يطعم صـديقا غـري أنوليها 
  . )١( متفق عليه"متأثل

 : وجه الداللة
 بأن يوقف األصـل وتكـون منفعتـه "الوقف" احلديث عىل جواز التحبيس ظاهر

 يكـون أنً منتفعا هبا يف وجوه الرب، وذلـك بإخراجـه األصـل مـن ملكـه إىل "الثمرة"
، وهـو أول وقـف يف اإلسـالم عـىل )٢(حمبوسا ال يملك من سبل عليه ثمرة بيع أصله 

 .)٣(املشهور
 :الدليل الثالث

: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث": ما جاء يف صحيح مسلم من قوله 
 .)٤(" ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهمصدقة جارية، أو عل

 : وجه الداللة
 الصدقة اجلارية هي الوقف معنى،  فإن الصدقة اجلارية حممولة عند العلامء عىل أن

 .)٥(الوقف كام قاله الرافعي  ال عىل الوصية باملنافع لندرهتا

 
                                                        

، ومـسلم يف ٢٦٢٠رواه البخاري يف صحيحه، كتـاب الوصـايا، بـاب الوقـف كيـف يكتـب، بـرقم   )١(

 .١٦٣٣صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، برقم 

 ).٢٣٤-٢٣٣ /٨(األم : ينظر  )٢(

 .)٤٥٩-٤٥٧ /٢(أسنى املطالب : ينظر  )٣(

 .٣٠٩٢رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، برقم   )٤(

 .)٤٥٩-٤٥٧ /٢(أسنى املطالب : ينظر  )٥(



  

  

٢٣ 

 

 :الدليل الرابع

 ذو مقدرة   النبيأصحابمل يكن من أحد من ":  حيث قالما جاء عن جابر 

 .)١("إال وقف

 : الدليل اخلامس

ال خالف بني األئمة : وقال قال القرطبي اإلمجاع عىل مرشوعية الوقف يف اجلملة، 

 .)٢(يف حتبيس القناطر واملساجد واختلفوا يف غري ذلك

 

 

                                                        

 ).٥/١٥١(، املبدع )٢٤١-٢٤٠ /٤(كشاف القناع :  ينظر  )١(

واجلمهور عىل ذلك، وأمـا مـا نقـل عـن ). ٥/١٥١ (، املبدع)٢٤١-٢٤٠ /٤(كشاف القناع :  ينظر  )٢(

اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا يف أنه يرى عدم مرشوعية الوقف، فقد فرسه أصحابه باللزوم؛ ولـذا قـال يف 

، وبنحــوه ورد يف االختيــار "ة عــىل جــواز الوقــف ـــــواجتمعــت األم"): ١/٧٣٢(جممــع األهنــر 

خلـالف ، وإنـام اوالصحيح أنه جائز عنـد الكـل"): ٤/٣٣٨(ابن عابدين يف حاشيته وعند ). ٣/٤٠(

 ."...بينهم يف اللزوم وعدمه 



  

  

٢٤ 

 

 

 

 

 

 املقـصود بكـل مـنهام أنقف يرد بعـد كتـاب الـرشكة؛ ومناسـبته عند احلنفية الو

وعند الشافعية يذكرونه بعد كتاب إحيـاء املـوات؛ . )١(االنتفاع بام يزيد عن أصل املال

 .)٢( إحياء املوات إثبات ملك وإحداثه، ويف الوقف إزالة ملكأنملناسبته يف 

ص هبـا عـىل سـائر  التي اخت الوقف من خصائص أمة حممد أنويذكر الفقهاء 

 بعـض أنإال  ،)٣(ُاألمم؛ فلم يعرف يف اجلاهلية، وقد ذكر ذلك عن الشافعي رمحـه اهللا 

ُ، و قد مجع بني الرأيني بأنه )٤( األوقاف ليست من خصائص أمة اإلسالمأنالعلامء ذكر 

قد ورد يف امللل السابقة حتبيس األموال، لكن ليس عىل الوجه املعروف واملنترش يف ملة 

ًإلسالم، وغالبا ما تكون أوقاف غري املسلمني الـسابقة عـىل الكنـائس ودور العبـادة ا
ًفقط، فوسع اإلسالم دائرة املستفيدين من األوقاف وأضفى عليها طابعا اجتامعيا و زاد  ً

ني بأن صحح وقف كل مـا يمكـن االنتفـاع بعينـه مـع بقـاء ثمرتـه ــمن دائرة املوقف

 .)٥("غلته"
ُاد هبـذه املـسألة؛ فقـد ذكـر أبـرز خـصائص الوقـف يف الفقـه وللوقوف عىل املر

                                                        

 ).٧/٤٢٢( ، البناية )٥/٢٠١(البحر الرائق : ينظر  )١(

 ).٣/٢٤١(البجريمي عىل اخلطيب : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٤١(، البجريمي عىل اخلطيب )٤/٢٤٠( كشاف القناع : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٤١(، البجريمي عىل اخلطيب )٥٧٦-٣/٥٧٥(حاشية اجلمل : ينظر  )٤(

 ).٣/٢٤١(البجريمي عىل اخلطيب : ًينظر مثال  )٥(



  

  

٢٥ 

 

 :اإلسالمي دون اخلوض يف تفصيالهتا
الـصيغة والواقـف والعـني املوقوفـة :  للوقف أركان أربعـة عـىل التفـصيل:ًأوال

ِومرصف الوقف َ. 
 أو ما يثبت به الوقف فهو اللفظ الصادر بـإرادة الوقـف سـواء أكـان فأما الصيغة

ًت وسبلت وحبست، أم كنائيا يدل عىل ذلك عرفا وعادةوقف: ًرصحيا مثل وال يفتقـر . ً
 تكون الصيغة منجزة ال معلقة، والصحيح من أنيف ذلك لقبول املوقوف عليه، وال بد 

ً الوقف يثبت بمجرد القول خالفا أليب حنيفة يف املـشهور عنـه أنـه ال أن العلامء أقوال

 الواقف، وقول اجلمهور هو الذي رجحه يثبت وال يلزم إال عند القايض أو بعد موت
 .)١(ًصاحبا أيب حنيفة رمحهم اهللا مجيعا

ً يكون حرا عاقال بالغا غري حمجور عليه لـسفهأن فالبد وأما الواقف ً ، وهـو مـا )٢(ً
 .)٣(يصح تربعه يعرب عنه بأنه

ً تكون ماال مملوكا معلوما مما له ثمرة أن فالبد وأما العني املوقوفة ً ة مع  دائم"غلة "ً
بقاء أصله، فإن االنتفاع باملال إما باستهالك عينه كالغذاء أو مع بقاء أصـله كاملـسكن، 

 مع بقاء أصل املال وقد اختلفوا يف وقـف األعيـان سـوى أيوالوقف يكون يف الثاين 
 .)٥( كام يصح وقف احلصة الشائعة من العقار)٤(العقار، والراجح جوازها

                                                        

البيــان للعمــراين  ،)٣٣٩-٤/٣٣٧(، حاشــية ابــن عابــدين )٧٣٣-١/٧٣٠(جممــع األهنــر : ينظــر  )١(

 .)٣٨ و ٣١-٣٠(، أحكام األوقاف، للزرقا )٦٠-٨/٥٥(

 .)٥٥(زرقا ، أحكام األوقاف، لل)٧٣٣-١/٧٣٠(جممع األهنر : ينظر  )٢(

 .)١٤٥-١٤٤(اإلرشاد للسعدي : ينظر  )٣(

ــر  )٤( ــر : ينظ ــع األهن ــن )٧٣٣-١/٧٣٠(جمم ــات اب ــوع مؤلف ــمن جمم ــاب ض ــصائر واأللب ــور الب ، ن

 . )٥٩ -٥٧ و ٩(أحكام األوقاف، للزرقا ). ٢٢/٣٣٢(سعدي

 .)٦٢(أحكام األوقاف، للزرقا : ينظر  )٥(



  

  

٢٦ 

 

ِ جهة بر عىل الراجح؛ ألن الوقـف مـن األعـامل  يكون عىلأن فالبد وأما املرصف

الصاحلة التي جيري أجرها ما دام نفعها، وهو املقصد األعظم للوقف، ويصح كـذلك 

الوقف الذري، وأن يكون دائم الوجود، وبحسب املنفعة وكامل وقع الوقف يتفـاوت 

 .)١(األجر

ًقا وجـودهم  ديمومة الوجود هذا أصل، لكن لو تعذر الحأنوالذي يبدو يل هنا 

ًفاحلكم بمقصد املتربع هو املعمول به، حتى ال يتعطل الوقف، فمثال لو أوقف للفقراء 

من أوالده، ومل يوجد فقري فقد ينظر بأن ترصف الغلـة ألقـارب املوقـف مـن الفقـراء 

 .، ومتى عادت الصفة األصلية عاد املرصف هلااألولمراعاة ملقصده 

 عىل الراجح، وهبذا يكون حقيقـة -تعاىل –ًكا هللا  الوقف بعد ثبوته يكون مل:ًثانيا

 يكون هلم حق التـرصف يف العـني أنيف معنى أنه ملك اجلهة املوقوف عليها لكن دون 

ًبل هي حمبوسة هلم وفق رشط الواقف، وغالبـا مـا يـستحقها جمموعـة غـريهم إذا مـا 
 .)٢(ربطت بوصف كالذرية أو الفقر ونحوه

 الوقف له ذمة مالية مستقلة أنية اعتبارية، بمعنى  الوقف ذو شخصية حكم:ًثالثا

عن املوقف و ناظر الوقف و مرصف الوقف؛ وبالتايل تثبت احلقـوق للوقـف وعليـه، 

َّويمثل الوقف من يتوىل إدارته من النظار ُّ)٣(. 

 رشط الواقف معترب وصحيح والبد من العمل به ما دام مل خيالف الرشع ومل :ًرابعا

                                                        

، اإلرشـاد للـسعدي )٢٢/٣٣٢(لفـات ابـن سـعدينور البصائر واأللباب ضـمن جممـوع مؤ: ينظر  )١(

 .)٦٦(أحكام األوقاف، للزرقا )١٤٤(

 .)٣٥-٣٤(أحكام األوقاف، للزرقا : ينظر  )٢(

 .)٢٥(أحكام األوقاف، للزرقا : ينظر  )٣(



  

  

٢٧ 

 

رشط : ؛ لذا يذكر الفقهاء قاعدة)١(ف وناىف مقتضاه، وأمكن العمل بهيؤثر يف أصل الوق

 حيتفظ الواقف لنفسه أو لغـريه يف أنالواقف كنص الشارع، ومن الرشوط الصحيحة 

 .)٢(صك الوقفية بحق التغيري و التبديل يف رشوط الوقف ضمن حدود ما احتفظ به

دم التضييق يف املستحبات،  هذا الرشط فيه توسيع لدائرة اإلحسان وعأنويبدو يل 

ًفإن املطلع عىل تفصيالت املندوبات يرى توسيعا للناس حتى يتسابقوا يف اخلريات وال 
يضيقوا عىل أنفسهم متى ما كانت املصلحة واملقصد رشعي، وهذا مالحظ يف مرصف 

ًالزكاة والصدقة عموما، وبني الصالة املفروضة واملستحبة كاجللوس فيها مثال وغريها  ً
 .ن الطاعاتم

ُواملعترب العمل برشط الواقف؛ فإن جهل الرشط عمل بالعادة اجلارية، ثم بالعرف  ُ
 .)٣(املستقر، وكذلك االستئناس بعمل سابق

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

، أحكام األوقاف، للزرقا )٢٢/٣٣٢(نور البصائر واأللباب ضمن جمموع مؤلفات ابن سعدي: ينظر  )١(

 .)١٥٥وفيها تفصيل ومتثيل ،  ١٤٦-١٤٤ ، ٤٨ -٤٤(

 .، وذكر أهنا عرشة رشوط عىل التفصيل)١٦٤(أحكام األوقاف، للزرقا : ينظر  )٢(

 ).٢٥/٩١(الفتاوى السعدية ضمن جمموع مؤلفات ابن سعدي: ينظر  )٣(



  

  

٢٨ 

 



  

  

٢٩ 

 

  األولاملبحث 
  صور الشركات الوقفية

 

ًمتهيد يف أمهية الرشكات الوقفية وفقا للوقت الـراهن وملحـة عـن أسـباب ضـياع 

 .األوقاف

 :من إنشاء الرشكات الوقفية عدة أمور اهلدف أن

 هلا أسس تتسع دائرة إدارة أصول األوقاف لتشمل التجارات املتعددة التي أن .١

النظام احلديث، كام يمكنها من الدخول يف املناقصات واألعامل الكربى التي 

 .حتقق من خالهلا موارد مالية تسهم يف رفع أصول الوقف وبالتايل نامء الغلة

ت مديري الرشكات والنظار عىل األوقاف لتكون حتت متابعـة ضبط ممارسا .٢

 .النظام

 يكون للوقف شخصية حكمية مستقلة عن النظار واملستفيدين من الوقف أن .٣

 ."املرصف"

 تلتزم الرشكات الوقفية بحوكمة الرشكات ومـا فيهـا مـن جانـب رقـايب أن .٤

 . لوقفوضبط جلودة العمل التجاري بام حيقق الفائدة القصوى من أصول ا

عدم ضياع الوقف؛ الرتباطه بالتسجيل التجاري، واشـتهاره أمـام النـاس،  .٥

؛ حيث يلتزم "مرصف الوقف"وتوسيع دائرة املستفيدين من أصوله بخالف 

 .بالتوظيف واملشاركة يف التنمية املجتمعية

 :ومن خالل النظر يف ضياع الكثري من األوقاف؛ فإنه يربز لديه

 . اجلهات القضائيةعدم توثيق هذه األوقاف يف .١



  

  

٣٠ 

 

 .تعطل مصالح األصول؛ وبالتايل عدم االنتفاع ووجود الثمرة .٢

 للنظارة، وذلك عائد األولعدم حتمل النظارة عىل الوقف؛ خاصة بعد اجليل  .٣

يف نظري لتنزه كثري من النظار عن أخذ األموال عىل النظارة وبالتايل اهلروب 

 ما رشطه الواقف أو ما جرت  املصلحة تقتيض العناية هبا وأخذأنعنها، مع 

 .به العادة

وإذا نظرنا بموازنة للرشكات الوقفية ندرك أمهية إنشاء مثل هذه الـرشكات التـي 

ًتعنى بالنظر يف مصالح األصول وتنميتها وفقا ملـا تقتـضيه مـصلحة الزمـان واملكـان 

 .والسري مع احلركة التجارية يف البلد

صـك :  فإن أصول هذه الرشكات إمـاوقبل احلديث عن صور الرشكات الوقفية،

، ويعنى به أصول وقفية سابقة، تستثمر بعض أصـوهلا املاليـة أو -اثنان فأكثر  -وقفية

أو أصول نقدية، يقوم من خالهلا املوقـف . غلتها يف تأسيس الرشكة كحصص تأسيس

بتأسيس الرشكة ويوقف حصصه النقدية باالتفاق املسبق مع الرشكاء اآلخرين عىل أهنا 

وقف كامل وفق رشوط متفق عليها من قبل املوقفني وكل ما يتعلق بالوقف من نظارة 

 .وإدارة ومرصف وغريها

ً ضابط البحث تم حتديده سلفا يف الرشكة الوقفية التي كل أصوهلا وقـف، أنعىل 

 .)١(وليست رشكة بعض أصوهلا وقفية والبعض اآلخر غري وقفي بل ملك شخيص

ات املعـارصة، والتـي نـص عليهـا نظـام الـرشكات ومن خالل النظر يف الـرشك

 : أبرز صورتني يمكن هبام تأسيس الرشكات الوقفية؛ مهاأنالسعودي، نجد 
                                                        

تفضيل الباحث للصورة األوىل مداره عىل حتييد االختالف الالحق، كام أن صورة صك الوقفية أفضل   )١(

ل انتهاء الرشكة وضبط تبديل الوقف ونظارته ومرصفه من حيث االستقالل، وسيكون احلديث يف حا

 .ًمنصبا عىل الصورة األوىل
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 :الرشكة ذات املسؤولية املحدودة: الصورة األوىل

هي الرشكة التي تتكون من رشيكني أو أكثر مسؤولني عـن ديـون الـرشكة بقـدر 

 .)١(كاء يف هذه الرشكة عن مخسنيحصصهم يف رأس املال وال يزيد عدد الرش

 : باآليت-ً وفقا للنظام السعودي -وتتميز الرشكة ذات املسؤولية املحدودة 

 . رشيًكا٥٠عدد الرشكاء ال يزيد عن  .١

 .تدار الرشكة عرب مدير أو مديرين أو جملس مديرين .٢

 .ال تنقيض الرشكة بالوفاة أو االنسحاب .٣

ب العـدل املكلـف يف وزارة التجـارة ويتم توثيق عقد التأسيس للرشكة لدى كات

والصناعة ومن ثم اعتامده من قبل اإلدارة العامـة للـرشكات التابعـة لـوزارة التجـارة 

 .والصناعة

ًويتم الرتخيص للـرشكة حاليـا إليكرتونيـا، وذلـك بعـد موافقـة اإلدارة العامـة  ً
ط وضع نظام للرشكات فقط دون احلاجة ملوافقة الوزير كالرشكة املسامهة، كام ال يشرت

 .أسايس ويكتفى بتفصيالت عقد التأسيس

وفيام خيص شكل الرشكة الوقفية ذات املسؤولية املحدودة؛ ويتم اللجوء هلذا النوع 

ألن الرشكة هنـا تعتـرب الشخـصية االعتباريـة للـرشكة؛ وبالتـايل فالـديون ال تلحـق 

 النظامية لئال يلزم بمؤسسيها، وهم بالتايل صك الوقف، وهذا يفيد يف الناحية الشكلية

 ."اإلنسان احلي"بالشخصية احلقيقة بوجود شخصية حقيقة يلحقها الدين، ويعنى 

وباقي رشوط الرشكة السابقة رشوط صحيحة، تتفق كثري من الـصكوك الوقفيـة 

 .عىل وجودها يف الواقع

                                                        

 .)١٥٧(نظام الرشكات السعودي، مادة   )١(
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 :وعليه فيمكن من خالل التايل تأسيس رشكة وقفية

 .ني وال يزيد عن مخسني صك وقفية ال يقل عن اثن:املؤسسون

 ريال، بغض النظر عن االختالف بني حـصة ألف ال يقل عن مخسامئة :رأس املال

 .الرشكاء يف الوقف

وسواء أكان صك الوقفية عبارة عن نقود مالية أم أصول عينية؛ فإن األمـر يعـود 

 كـام –عىل مسألة وقف النقود، وهي مسألة فقهية مشهورة الراجح صحة وقف النقود 

وبالنسبة لألصول العينية فإن نظام الرشكات السعودي جييز وجود . إليهتم اإلشارة سي

مـن نظـام الـرشكات ) ٣(أصول عينية تسجل يف وثيقة التأسيس للرشكة وفقا للـامدة 

 الرشيك مبلغا معينا مـن  تكون حصةأنجيوز ): ٣( مادة ": السعودي الذي ينص عىل

كام جيـوز يف غـري األحـوال ). حصة عينية (نا  تكون عيأنوجيوز ) حصة نقدية(النقود 

 تكون حصة الرشيك أنً تكون عمال ولكن ال جيوز أن هذا النظام أحكاماملستفادة من 

وتكون احلصص النقدية واحلصص العينية وحدها رأس مال . ما له من سمعة أو نفوذ

عارض معها من ًالرشكة وال جيوز تعديل رأس املال إال وفقا حلكام هذا النظام وماال يت

 ."ردة يف عقد الرشكة أو يف نظامهاالرشوط الوا

 .وعليه؛ فإن أصول الرشكة ال إشكال فيها

 : شاء اهللا تعاىلأنوتتبقى أمور سيأيت ذكرها يف املباحث التالية 

 .قد يكونون هم نظار الوقف أو غريهم: جملس املديرون/ املديرون/ املدير

ًرشكة سـتكون وفقـا لـرشط الواقـف يف صـك فإن كانوا نظار الوقف فإدارهتم لل

ًالوقفية، وإن كانوا غريهم فيجوز هلم إدارة الرشكة وفقا لصالحياهتم يف عقد التأسيس 

 .بام يتامشى مع رشوط الواقفني، ويكون نظار الوقف هم ممثلو املؤسسني يف الرشكة
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 .الرشكة املسامهة: الصورة الثانية
  رأس أنامهة عن غريها بـأن حـددت  وصف الرشكة املس٥٠-٤٨حددت املواد 

مال الرشكة املسامهة ينقسم إىل أسـهم متـساوية القيمـة وقابلـة للتـداول، وال يـسأل 
 :الرشكاء فيها إال بقدر قيمة أسهمهم؛ وبالتايل فمن أهم مزاياها

 . يقل عدد الرشكاء عن مخسةال .١
ون  يكـأنعـىل . ال يقل رأس مال رشكة املسامهة عن مليوين ريال سـعودي  .٢

 .قيمة السهم عرشة رياالت سعودية عند التأسيس
ًللرشكة مجعية عمومية حيرضها من يملك عددا حمددا من األسهم ال يقل عن  .٣ ً

ويت عىل قـرارات الـرشكة، ويعـني جملـس إدارة ــعرشة، وجيري فيها التص
الحياهتم ومكافـآهتم ـــوص. و املنتـدبــحيدد فيه رئيس املجلـس والعـض

 .املالية
ًكة من عقد تأسيس باإلضافة نظام أسايس يكون متوافقا مع نظـام البد للرش .٤

الرشكات الـسعودية، و فيـه حتديـد أغـراض الـرشكة وحـصص الـرشكاء 
 .وصالحيات جملس اإلدارة

ويتم توثيق عقد التأسيس للرشكة لدى كاتب العـدل املكلـف يف وزارة التجـارة 
كات التابعـة لـوزارة التجـارة والصناعة ومن ثم اعتامده من قبل اإلدارة العامـة للـرش

والصناعة، وكذا اعتامد اجلمعية التأسيسية للرشكة والنظام األسايس للرشكة، وختتلف 
البد عند تقديم : ًمتطلبات الرشكة املسامهة عن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة، فمثال

من مهام طلب التأسيس، تقديم شهادة إيداع ملا ال يقل عن نصف املبلغ؛ ومن ثم يكون 
اجلمعية التأسيسية التأكد من اإليداع التام لرأس املال، وكذلك تقديم دراسة جـدوى 
ــر التجــارة  مــن مكتــب متخــصص معتمــد، وال يعتمــد تأسيــسها إال بموافقــة وزي
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 .)١(والصناعة
وفيام خيص شكل الرشكة الوقفية املسامهة، فهي كذات املـسؤولية املحـدودة مـن 

 الديون وااللتزامات تكون يف حدود رأس مال الرشكة حيث الشخصية احلكمية، وأن
 .فقط

 :وعليه فيمكن من خالل التايل تأسيس رشكة وقفية
 .ة ال يقل عن مخسة صك وقفي:املؤسسون
 ال يقل عن مليوين ريال، بغض النظر عن االختالف بني حصة الرشكاء :رأس املال

 .يف الوقف
س املال املثبت يف صك الوقفية عبارة وكام سبق يف ذات املسؤولية املحدودة فإن رأ

 شاء اهللا أنعن نقود مالية أم أصول عينية، وتتبقى أمور سيأيت ذكرها يف املباحث التالية 
 .تعاىل

 . هم نظار الوقف أو من يمثلهم:اجلمعية العمومية
قد يكونون نظار الوقف أو غريهم، ويـتم اختيـارهم مـن جملـس : جملس اإلدارة

 .ل اجلمعية العموميةنظارة الوقف من خال
ًوعىل كل حال فإدارهتم للرشكة ستكون وفقا لـرشط الواقـف يف صـك الوقفيـة، 

 يثبت يف عقد التأسيس بام يتامشى مع رشوط الـواقفني، ويكـون نظـار أنوالذي البد 
 .الوقف هم ممثيل املؤسسني يف الرشكة

 الـرشكات من خالل الرسم املرفق يتبني أهم مزايا وخصائص الرشكات يف نظـام
 .السعودية، وما هيمنا هو الرشكة ذات املسؤولية املحدودة والرشكة املسامهة

                                                        

 .)٦٤- ٦١ و ٥٧ و ٥٥(نظام الرشكات السعودي، مادة   )١(



  

  

٣٥ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الصورة من موقع الوزارة عىل اإلنرتنت
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  املبحث الثاني
  ةـركات الوقفيـالش

  ل نظام الشركات السعوديةمن خال
  
 

 
  

 :) وقف النقد، مدة الوقف– احلق يف الرشكة - االكتتاب-مجع املال(

 ًيتم مجع املال وفقا حلصص املؤسسني. 

  املؤسسون هم محلة الصكوك الوقفية التي يتم عن طريقها تأسـيس الـرشكات

 .الوقفية

 ريـال ألف ٥٠٠حدودة يتم مجع ما ال يقل عن ففي الرشكة ذات املسؤولية امل 

 . للرشكاءأعىلسعودي من صكني إىل مخسني صًكا كحد 

  وكذا يف املسامهة يتم اشرتاك مخسة صكوك وقفية بمبلـغ ال يقـل عـن مليـوين

 . وذلك بأن تقيم األصول الوقفية. ريال بأسهم متامثلة ومتساوية

  ات املسؤولية املحدودة ذ(لرشكتني لعقد التأسيس يف كلتا اًويتم االكتتاب وفقا

 .وتزيد املسامهة بوجود نظام أسايس للرشكة) واملسامهة

  يتكون رأس املال من الصكوك، وهذه الصكوك عبارة عن أصول مالية؛ سواء

بشكل نقدي أم عيني، ويتم تقدير رأس املال من خالل قيمة هذه الصكوك الوقفية عند 

 أنًبا أهنم املوقفون هلذه األصول وقد عزموا عىل التأسيس باتفاق محلة الصكوك، وغال

 تشمل عـىل كـل مـا يؤيـد أنًتكون أصوال يف رشكات؛ لذا من املهم يف هذه الصكوك 
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عمل الرشكة، مما سبق يف إدارة الرشكة أو تكوين الرشكة ومستحقي الرصف، النظارة، 

 ."جماالت االستثامر"لألصل الوقفي والنشاط 

 

  مسألة وقف النقود: 

ًماذا لو وقف شخص ماال بأن يكون أصـل الـرشكة نقـودا ماليـة : صورة املسألة ً

 وقفية؟

ة وقف النقود بذاهتا مسألة خالفيـة؛ واملقـصود هنـا النقـد املـسكوك مـن ــمسأل

ًالدنانري و الدراهم وما يناظره من العمالت حاليا، وليس احلديث عـن مـسألة وقـف 
؛ واملـسألة مـن املمكـن رد األقـوال فيهـا إىل )١( والفضة بذاهتا أو وقف احلايل الذهب

 :)٢(رأيني

 )٤(، واملعتمد عند الشافعية)٣( عدم جواز وقفها، وهو رأي اإلمام أيب حنيفة:األول

 .)٥(واحلنابلة
                                                        

أصـول الوقـف واسـتثامره للـدكتور وقف النقدين، واستثامر النقود املوقوفة ضمن بحـوث يف :  ينظر  )١(

 .)٤٢٨   -٣١٥(عبداهللا العامر 

وقـف : عبداهللا العامر يف اآلراء فذكر مخسة ويف رأيي أنـه اسـتطراد ال خيلـو مـن رأي ، ينظـر. توسع د  )٢(

النقدين، واستثامر النقود املوقوفة ضمن بحوث يف أصول الوقف واسـتثامره للـدكتور عبـداهللا العـامر 

)٣٨٤-٣٨٠(. 

ً، ومن اللطائف أنه ذكر أنه لو أوىص بثلث ماله وقفا فـإن كـان )٢٠٦-٥/٢٠٥(البحر الرائق :  ينظر  )٣(

، جممـع )٢/٣٦٢(ًماله نقدا مل تصح الوصية بناء عىل أنه ال يـصح وقـف الـدراهم،  الفتـاوى اهلنديـة 

 .)١/٧٣٨(األهنر 

 .)٩/٣٧٩(لكبري ، احلاوي ا)٨/٦٢(البيان ، )٤٥٩-٢/٤٥٧(أسنى املطالب :  ينظر  )٤(

 .)٢٨١-٤/٢٨٠(مطالب أويل النهي :  ينظر  )٥(
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 وقول )٢( وقول عند بعض احلنفية)١( جواز وقفها، وهو املعتمد عند املالكية:الثاين

 .)٣(حلنابلة اختاره ابن تيميةعند ا

 :ً يف هذه املسألة خصوصااألولأبرز أدلة القول 

 .)٤( ما ال يتم االنتفاع به إال باستهالكه ال يصح وقفهأن

 :أبرز دليل ألصحاب القول الثاين

 إمكانية االستفادة من هذا النقد مع بقاء عينه متصورة و ممكنة أنيرى هذا الفريق 

 يـدفع ملـضارب ويتـصدق أنقـف عـىل قـرض املحتـاجني، أو وواقعة، وذلك بأن يو

ًبل وتعدى األمر من كونه متصورا إىل كونه واقعا يف بعض البالد كام حكـى . )٥(بالربح ً
 .)٦(فقهاء احلنفية وقوعه يف البالد الرومية وغريها

وإذا ما نظرنا للمسألة بذاهتا دون النظر يف املسائل األخـرى املتعلقـة هبـا كجـواز 

ًاملنقوالت عموما، فإن أبرز اإلشكاالت التي أوردها املانعون هي مـن كوهنـا ال وقف 
تتم االستفادة منها إال بإتالفها، وهذا غري مسلم؛ مما ذكره الفقهاء أنفسهم من إمكـان 

 .إقراضها أو من دفعها ملن يضارب هبا
                                                        

، )١٣٧-٢/١٣٦(، رشح ميـارة )٢٢-٦/٢١(، مواهـب اجلليـل )٧/٦٣١(التاج واإلكليـل :  ينظر  )١(

 .)٢٦٥-٢/٢٦٤(، حاشية العدوي )٧/٨٠(رشح خمترص خليل للخريش 

، الفتـاوى )١٣٧-٢/١٣٦(، درر احلكام رشح غـرر األحكـام )٢٢٠-٠٢/٢١٦فتح القدير :  ينظر  )٢(

 .)٤/٢٦٨(، بريقة حممودية )١/٧٣٨(، جممع األهنر )٢/٣٦٢(اهلندية 

 .)١١-٧/٩(، اإلنصاف )٤٢٦-٥/٤٢٥(الفتاوى الكربى :  ينظر  )٣(

 .)٢٨١-٤/٢٨٠(مطالب أويل النهي :  ينظر  )٤(

لفتـاوى ، ا)١٣٧-٢/١٣٦(، درر احلكام رشح غـرر األحكـام )٢٢٠-٠٢/٢١٦فتح القدير :  ينظر  )٥(

 .٤٢٦-٥/٤٢٥(، الفتاوى الكربى )١٣٧-٢/١٣٦(، رشح ميارة )٢/٣٦٢(اهلندية 

 .)٦٠٩-٣/٦٠٤(، حاشية ابن عابدين )٢٦٩-٤/٢٦٨(بريقة حممودية :  ينظر  )٦(
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غـري هل كل األوقاف مؤبدة عىل احلقيقة وأهنـا : والسؤال الذي يؤدي بدوره هنا

 قابلة للتلف؟

 املزية الكربى للوقـف هـي يف أنقبل اإلجابة عىل هذا السؤال أنه مما ال يشك فيه 

مدة بقائها وتواصل أجرها دون انقطاع، ومع هذا املقصد فإن هذا املقـصد قـد ال يـتم 

ًعىل احلقيقة حتى فيام أجيز نصا كاألرايض والدور فقد يعرتهيا من التلـف مـا يعـرتي 
وط وهتدم، بل وقد هتجر فال تسكن، وقد جيف ماء البـستان فـال يقـوم غريها من سق

 .مقامها زرع

 قد ذكروا مسألة جنايـة الوقـف، وهـذه – رمحهم اهللا تعاىل – بعض الفقهاء أنثم 

متصورة فيام لو أوقف عبد عىل خدمة،  ومـن تكـون عليـه، فهـؤالء فقهـاء الـشافعية 

: ، يقول  األنـصاري)١( حتى لو أدى هلالكهواحلنابلة يرون أنه تؤدى جناية الوقف منه

وإذا اقتص منه فإن الوقف كام ) اقتص منه ( جناية توجب قصاصا  وإن جنى املوقوف"

 .)٢ ("...عنه) عفي ( قصاص، و ) مال، أو (بجنايته ) ومتى وجب ( لو مات 

جناية توجب القصاص ) املوقوف ( وإن جنى ": ويقول البهويت من علامء احلنابلة

فإن قتل بطل ( اآلية - ]٤٥: املائدة[  M ¤  £  ¢L : القصاص؛ لعموم"بوج

 .)٣ ("...كام لو مات حتف أنفه ) الوقف

 
                                                        

:  مـن بيـت مـال املـسلمني كاملعـرس ينظـرىهذا عىل القول األقوى، وهناك آراء مشهورة منها أن تؤد  )١(

قواعـد ابـن : مـن كـسبه، ينظـر: يل عىل املوقوف عليه إن كان معينًا، وقيل، وق)٣/٤٣(فتاوى الرميل 

 .)١٦٨ -٥/١٦٥(، املبدع )٤/٢٥٧(، كشاف القناع )١/٣٩٤(رجب 

 .)٢/٤٧٤(أسنى املطالب   )٢(

 .)٤/٢٥٨(كشاف القناع   )٣(



  

  

٤١ 

 

ويف البزازية وجنايـة عبـد ": وبنفس هذا الرأي جاء عند احلنفية، يقول ابن نجيم

الوقف يف مال الوقف وأما حكم اجلناية عليه ففي البزازية قتل عبـد الوقـف عمـدا ال 

 .)١("ا هـ.  عليه قصاص

 مقصد دوام الوقف مهم يف صحة الوقـف؛ أنواملقصد من هذا احلديث هنا بيان 

لكن ثبوته عىل الدوام حقيقة غري الزم؛ فكم مـن األوقـاف تلفـت أو ضـاعت حتـى 

 .بجناية الوقف ذاته

 تكون أصوهلا أنإذا تقرر هذا األمر؛ أصبح من املتصور يف مسألة الرشكات الوقفية 

 .عن صك وقفي أصله نقدي، وقد يكون صك وقفي عينيعبارة 

 :مع التنبه لعدة أمور

 هذه األصول الوقفيـة، وقـد تكـون أرباح هذه األصول قد تكون من أن   :األول

 هذا األمر ال يتم دون الرجوع لرشط الواقف؛ فهي أنوبالطبع . ًأعيانا هلا

 .عائدة ملسألة استثامر موارد الوقف

ًة يف الرشكة جزءا من األصول الوقفية؛ ـــول الوقفيــن األصيف حالة كو   :الثاين
ويف حالة اخلسارة فإن اخلسارة ال تعود عىل أصول الوقف اخلارجـة عـن 

ذات : ًة؛ وفقــا ملفهــوم الــرشكة احلديثــة يف نوعيهــاــرأس مــال الــرشك

املــسؤولية املحــدودة أو املــسامهة باعتبــار أهنــا ذات شخــصية اعتباريــة 

 .مستقلة

 اخلاصـة بخـسارة ١٨٠ املــادة الرشكات السعودية تنص يف أحكاملعلم بأن مع ا

إذا بلغـت خـسائر الـرشكة ذات املـسؤولية ": الـرشكة ذات املـسؤولية املحـدودة أنـه

                                                        

 )٢١٨ -٥/٢١٦(البحر الرائق   )١(



  

  

٤٢ 

 

املحدودة ثالثة أرباع رأس ماهلا وجب عىل جملس املديرين دعـوة الـرشكاء لالجـتامع 

لوغ اخلسارة هذا احلد للنظر يف استمرار ًخالل مدة ال تزيد عىل ثالثني يوما من تاريخ ب

 التزام الرشكاء بدفع ديوهنا أو يف حلها وال يكون قرار الـرشكات يف هـذا "الرشكة مع

 وجيب يف مجيع األحـوال شـهر هـذا "١٧٣ "ًالشأن صحيحا إال إذا صدر طبقا للامدة 

 . "١٦٤" املـادةالقرار بالطرق املنصوص عليها يف 

 مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالـرشوط وإذا استمرت الرشكة يف

 املتقدمة أو حلها، أصبح الرشكاء مسؤولني بالتضامن عن سداد مجيـع ديـون الـرشكة

 ." يطلب حلهاأنوجاز لكل ذي مصلحة 

 :  نصت عىل أنه١٤٨ رقم املـادةأما يف املسامهة ففي و

أرباع رأس املـال، وجـب إذا بلغت خسائر رشكة املسامهة ثالثة  ): ١٤٨( مادة "

ة للنظر يف استمرار الرشكة ـــعىل أعضاء جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادي

وال بـالطرق ــــوينـرش القـرار يف مجيـع األح. أو حلها قبل األجل املعـني يف نظامهـا

ة ــــ، وإذا أمهل أعضاء جملـس اإلدارة دعـوة اجلمعي)٦٥ ( املـادةاملنصوص عليها يف 

لكل  قرار يف املوضوع؛ جاز إصدارة ـــلعامة غري العادية أو إذا تعذر عىل هذه اجلمعيا

 ." يطلب حل الرشكةأنذي مصلحة 

هذه املواد تعطي داللـة عـىل مزيـة الـرشكات املعـارصة يف احلفـاظ عـىل رؤوس 

األموال من تضييع متوليها سواء جملـس اإلدارة أم التنفيـذيني، وجتعلهـم يف مواجهـة 

 تـرصفاته األصـل أنام، وهذا تأكيد عىل تقييد أعامل ناظر الوقف التي تؤرش عىل النظ

ًفيها األمانة ما دام عامال برشط الواقف؛ لذا فليس له الترصف يف أصول الوقـف دون 

فهو خيانة فيعزل ًمتويل الوقف باع شيئا منه أو رهن ": إذن، فقد جاء يف الفتاوى اهلندية



  

  

٤٣ 

 

 .)١ (" ثقةإليهأو يضم 

قد أورد ابن تيمية مسألة يف ضامن ما تلف مـن الوقـف، فقـد جـاء يف الفتـاوى و

يف رجل ساكن يف خان وقف، وله مبارش لرسم عامرتـه وإصـالحه، : مسألة": الكربى

 املبارش صعد إىل أن مسكنه خيشى سقوطه، وهو يدافعه، ثم أنوإن الساكن أخرب املبارش 

ليس هبذا سقوط، وال عليك منـه : ه، وقالاملسكن املذكور، ورآه بعينه، وركضه برجل

رضر ؛ وتركه ونزل، فبعد نزوله سقط املسكن املذكور عـىل زوجـة الـساكن وأوالده، 

 فهل يلزم املبارش من مات، ويغرم املال الذي عدم أم ال ؟ : فامت ثالثة، وعدم مجيع ماله

امن ما تلـف  وأخر االستهدام ضإليهعىل هذا املبارش املذكور الذي تقدم : اجلواب

إذا خيف السقوط وأعلم بـذلك، وإن مل : بسقوطه ؛ بل يضمن، ولو كان مالك املكان

يكن املعلم له مستأجرا منه عند مجاهري العلامء كأيب حنيفة، مالك، أمحـد  يف املـشهور، 

 الشافعي وغريهم؛ لكن بعضهم يشرتط اإلشهاد عليه، وأكثرهم أصحابوطائفة من 

فإنـه كـان . فرط برتك نقضه وإصالحه، ولو ظن أنه ال يسقط ال يشرتط ذلك ؛ فإنه م

 تلـف  يري ذلك ألرباب اخلربة بالبناء، فإذا ترك ذلك كان مفرطـا  ضـامنا ملـاأنعليه 

 شئت فاسكن، وإن شئت فال تسكن ؛ فإن هذا أن: سيام مع قوله للمستأجربتفريطه؛ ال

 املكان، والتي هي إليهاالتي حيتاج فإن املستأجر له مطالبة املؤجر بالعامرة . عدوان منه 

ق أهـل الوقـف ومـن جهـة حـق وهذه العامرة واجبة من جهة حـ. من موجب العقد

 . املستأجر

                                                        

، ) ٣٩٣ / ٢(،  ومغنـي املحتـاج )٤/٣٨٢(رد املحتـار : ً، و ينظـر أيـضا)٢/٤١٣(الفتاوى اهلنديـة   )١(

 ) .٣٣٧، ١٦٩ / ٥(واملبدع 



  

  

٤٤ 

 

 العـامرة التـي اسـتحقها  يفـرط يفأنوالعلامء متفقون عىل أنه ليس لناظر الوقـف 

فهذان التفريطان جيب عليه برتكهام ضامن ما يكف بتفريطـه، فيـضمن مـال . املستأجر

الوقف للوقف، ويدخل يف ذلك املنافع التي استحقها املستأجر ؛ بخالف مـا لـو كـان 

وأما ما تلف بـالتفريط مـن .  يفسخ اإلجارةأن يضمنه إياها وله أنالعني باقية؛ فإن له 

النفوس واألموال التي للمستأجر فيضمن من هذه الوجوه الثالثة، ويضمن مـا تلـف 

 .)١ (" مجاهري العلامءإليهب ، كام ذهاألولللجريان من الوجه 

                                                        

 .)٣٥٣-٤/٣٥٢(الفتاوى الكربى   )١(



  

  

٤٥ 

 

 

 

  

وحتديـد  ) ٢ الفقرة ٥٥مادة رقم ( يتطلب أخذ الترصيح للرشكة حتديد أغراضها 

ًأغراض الرشكة مهم عند الرغبة يف احلصول عىل التصاريح الالزمة الحقا أو الدخول 

التخصص واخلـربة العمليـة يف أعـامل يف منافسات احلكومة لرشاء املناقصات؛ ألمهية 

 .الرشكة

ً بعض األغراض يستلزم تـرصحيا إضـافيا خاصـا كاملـستلزمات الطبيـة أو أنكام  ً ً
األغذية من جهات خارج وزارة التجارة إىل جهات ذات اختصاص مثل وزارة الصحة 

 .إلخ... أو هيئة الغذاء والدواء

 يكون أنف هذه األغراض أو  يتضمن ما ال خيالأنويتطلب ذلك يف صك الوقفية 

ًاألمر مفتوحا للناظر؛ وبالتايل يفوض إدارة الرشكة وفقا لذلك ً. 

 مل أنأمـا .  نشاط الرشكة قد يكون من نص الواقف؛ وعىل ذلك جيب العمل بهأن

ًينص عىل نشاط كأن أطلق االستثامرات التجارية، فيكون وفقا الجتهاد الناظر، فهـذا 

: ًالوقف، يقول ابن سعدي ملخصا طريقة حتديد الناظر ومهامهجزء من أعامله يف إدارة 

 الناظر عليه من رشط الواقف له النظر إما لشخصه كقوله النـاظر زيـد و مـن بعـده "

عمرو، أو لوصفه كالناظر عليه املصلح من أهل الوقف أو من الطائفة الفالنية أو إمام 

طه وتعذر  ملوت أو امتناع فإن كـان ًاملسجد أو قيم املدرسة، فإن مل يشرتط ناظرا أو رش

ً كان مكلفا وإال فوليه وإن مل يكن املوقوف عليه أنًاملوقوف عليه معينا فهو الناظر عليه 

ًمعينا بشخصه أو وصفه فالنظر للحاكم وليس له النظـر مـع وجـود نـاظر خـاص أو 



  

  

٤٦ 

 

عي، وعىل مستحق، لكن عليه تفقد األوقاف التي بعمله واإللزام بإجرائها جمراها الرش

الناظر حفظ الوقف وعامرته وإجياره واملساقات عليه وحفظ ريعه وترصيفها عـىل مـا 

نص عليه الواقف ما مل خيالف املقصود الرشعي، وله األكل منه باملعروف ولو مل يكـن 

 .)١ ("...ًحمتاجا والتقرير يف وظائفه و عزل من يستحق العزل خللل أو إخالل بواجبه

 

 

                                                        

 ).١٤٧(إرشاد أويل البصائر واأللباب   )١(



  

  

٤٧ 

 

 

 

 

اجلمعية العمومية تتألف يف الرشكة املسامهة ملؤسيس الوقف ومحلة صكوكه وهـو 

نظار الوقف أو من يفوضوهنم بالوكالة عنهم، وصالحيات اجلمعية العمومية واسـعة 

ًجدا؛ لذا ينبغي أال حيصل يف هذا املجلس ما خيالف مقتىض األوقـاف التـي يـديروهنا 

 .ص عىل ذلك يف عقد التأسيس والنظام األسايس حتى ال يقع خالف مستقبيلبالن

واجلمعية العمومية أقرب للجهة الترشيعية والرقابية العامة للرشكة؛ لذا تعترب أهم 

 . إدارة الرشكة سلطة تنفيذيةأنالسلطات العامة، يف حني 

 وهل للناظر تغيري رشط الواقف يف نشاط االستثامر أو املرصف؟

ا النشاط فذكر الفقهاء مسألة مشاهبة وهي أنه ال جيوز تبديل وتغيري الوقـف أو أم

، )١(نقله إال إذا تعطلت مصاحله وهي مسألة مشهورة، وقد أطال البحث فيها غري واحد

، وهـو كـالم )٢(وهي كام ذكر الدكتور أمحد الصقيه أهنا أهم صـور االسـتثامر الـوقفي

 االستثامر الوقفي، وما جيدر التنويه مع الرتجيح صحيح يف اجلملة فهي من أهم مسائل

 يكون بموافقة قضائية وهو عمل املحـاكم يف الـسعودية، أنجلواز االستبدال ملصلحة 

إذا اقتـىض األمـر " :ائتني يف نظام املرافعات الـسعودي اخلمسون بعد املاملـادةونصت 
                                                        

، املعـامالت املاليـة )٥٦-٢/٩(أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية للكبيـيس: من البحوث يف ذلك   )١(

استثامر األوقاف، )  وما بعدها ٥١٥، ثم يف ٢٧٨-١٦/٢٤٩(ان أصالة ومعارصة للدكتور دبيان الدبي

الرشح املمتع : ًوينظر أيضا. ، وذكر الصقيه مجلة ممن بحثها وأطال)١٣٨-١١٩(للدكتور أمحد الصقيه 

 ).١١/٢٦(البن عثيمني 

 ).١٣٨(استثامر األوقاف، للدكتور أمحد الصقيه : ينظر  )٢(



  

  

٤٨ 

 

ري  جيأنارة األوقاف، ًصا أو كان إدًنقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خا

معاملة النقل إال بعد استئذان القايض الرشعي يف البلـد التـي فيهـا الوقـف، وإثبـات 

وكل ذلك يتم . ُ جيعل ثمنه يف مثله يف احلالأنالسموغات الرشعية التي جتيز نقله، عىل 

للواليـة  الثالثة عرشة يف نظام اهليئة العامة املـادةكام نصت . "بعد موافقة حمكمة التمييز

 تستبدل بالوقف مثلـه، أنال جيوز للهيئة . ١ ":  القارصين ومن يف حكمهم أموالعىل 

ًإال إذا اشرتط الواقف ذلك لنفسه أو لغريه، أو صار الوقف ال ينتفع به كليا، أو صار ال 

ال جيوز بيع الوقف أو االستبدال به . ٢. يفي بمؤونته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة

 أن إال. )١ (" اإلذن بتعمريه أو نقله من مكانه إال بعد موافقة املحكمة املختـصةغريه أو

من املهم التنوه عىل أمهية مراعاة الوقت يف النظر يف طلب النقل والتغيـري واالسـتبدال 

ً كثريا من األصول املالية تتأثر بالتأخر يف اختذا القرار انتظارا أنملصلحة الوقف، حيث  ً

 .مما يؤثر عىل قيمة الوقفلقرار القايض، 

وبالنسبة لتغيري رشط الواقف، فقد قاس الفقهاء ممن أجاز تبديل وتغيـري الوقـف 

ً، فإن تغيريه املقبول رشعا يكـون ملـصلحة؛ ًأيضا جواز تغيري رشط الواقف –ملصلحة 

ًلو أوقف عقارا عىل العبـاد، دخـل :  ال دونه وال مثله، ومثالهأعىل يكون بام هو أنعىل 

، وهذا األمر مقيد بأن يكون الوقف ليس عىل معني؛ فإنه ال جيوز )٢(علامء من ضمنهمال

                                                        

ة عىل أموال القارصين ومن يف حكمهـم، املنـشور يف جريـدة أم القـرى نظام اهليئة العامة للوالي: ينظر  )١(

 .٤٠٩٧العدد 

، األوقـاف يف العـرص احلـديث، كيـف ) ١٦/٥١٥(املعامالت املالية أصالة ومعارصة، للدبيان : ينظر  )٢(

ً، وهذه الصورة نسب القول بجوازها وفقا لـرأي احلنفيـة )دراسة فقهية ( نوجهها إىل دعم اجلامعات 

ملالكية وما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وغـريه ، وخـرج مـن بحثهـا كاملـشيقح والـدبيان جـواز وا

املرجعـان : اجلزئـي، ينظـراستبدال الرشط لألعىل عىل أدلة اجلواز عىل مسألة تغيري الوقف عند تعطله 



  

  

٤٩ 

 

 كـان الوقـف أنتغيريه وال تغيري رشطه إىل ما هو أفضل؛ لتعلق حق هذا املعني به، أما 

 يكـون أنعىل جهة فإن القول باجلواز أظهر، مع التقييد بام سبق يف تغيري الوقـف مـن 

  . )١ (حتت موافقة قضائية

اد النـاظر فـيام إذا مل يـنص الواقـف عـىل جـواز ـًتبدال وفقـا الجتهــــهذا االس

ر، فلو فوض الواقف الناظر يف التبـديل سـواء ـــاالستبدال والتغيري أو تفويضه للناظ

ة الوقف ــة عىل صحـــة واملالكيــب احلنفيــللرشط أو الوقف ملا هو أصلح فإن مذه

 . )٢(والرشط

اآلن النقل والتبديل لكن بموافقة قضائية وذلك حتى ال يدخل وهذا مما يعمل به 

وهـو رأي شـيخ . اهلوى يف مثل هذه األمور، ومن ثم تضيع الوقف واملقـصد حفظـه

 . )٣ (اإلسالم ابن تيمية وابن سعدي رمحهم اهللا

 :لذا فمن املقرتح يف مثل هذه األمور

اء للتبديل؛ ملا يف  يكون نص الوقف فيه سعة يف التبديل دون اللجوء للقضأن .١

 .ذلك من تعطيل للوقف مدة من الزمن

 =                                                        

ــسابقان ــق ال ــر الرائ ــدواين)٥/٢٧٧( ، البح ــه ال ــ)٢/٢٥٥(،  الفواك ــن تيمي ــاوى اب ــوع فت ة ، جمم

)٣١/٢٥٣.( 

، وأما اشرتاط موافقة القايض فقـد ذكرهـا كثـري )١٦/٥١٥(املعامالت املالية أصالة ومعارصة : ينظر  )١(

 ).١٤٨(، إرشاد أويل البصائر واأللباب ) ٧/١٠٦(اإلنصاف : من علامء احلنابلة كام يف 

القايض فقـد ذكرهـا كثـري ، وأما اشرتاط موافقة )١٦/٥١٥(املعامالت املالية أصالة ومعارصة : ينظر  )٢(

 ).١٤٨(، إرشاد أويل البصائر واأللباب ) ٧/١٠٦(اإلنصاف : من علامء احلنابلة كام يف 

، املعـامالت املاليـة )٢/٤٣(، أحكـام الوقـف للكبيـيس )١٤٨(إرشاد أويل البصائر واأللباب : ينظر  )٣(

 ).١٦/٢٧٠(أصالة ومعارصة 



  

  

٥٠ 

 

 يكون للناظر سعة يف االستثامر؛ خاصة مع وجود قيـود يف املديونيـة ومـا أن .٢

 .تتضمنه الئحة حوكمة الرشكات من ضوابط ال تسمح بالتالعب

تفويض اجلمعية العمومية للتغيري والتبديل بعد الدراسات العلمية، ويكـون  .٣

 .ُلناظر املفوض من األصل من املوقفذلك تفويض من ا

حضور اجلمعية العموميـة ال يـستحق عليـه مكافـأة أو مزايـا ماليـة سـوى حـق 

 .٩٧-٨٣ واملواد من ٧٣ رقم املـادةالتصويت بضوابطه املقررة يف 



  

  

٥١ 

 

 

 

 

ــرشكة املــسامهة أو جم ــرشكة ذات جملــس إدارة الــرشكة يف ال ــس املــديرين يف ال ل

املــسؤولية املحــدودة جملــس تنفيــذي يعــني مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة للــرشكة، 

وصالحيات املجلس تستمد من عقد التأسيس ومن النظام األسايس للرشكة أو ما يقره 

 .  املال من املؤسسنيأصحاب

 تتـوفر قد يكون هم النظار كاجلمعية العمومية وقد يكونوا غـريهم مـن مـوظفني

 .فيهم الكفاءة العلمية والعملية املناسبة لتسيري عمل الرشكة

هؤالء العاملني هلـم أجـور تـستحق وفـق النظـام كـام يف القـرار الـوزاري رقـم 

 : امللحق بنظام الرشكات السعودي، وهي كاآليت٢/١١/١٤١٢بتاريخ ١٠٧١

ارة يف يكــون احلــد األقــىص للمكافــأة الــسنوية لعــضو جملــس اإلد): ١( مــادة "

 تكون مكافأة أعضاء جملـس أن التي ينص نظامها عىل إليهاة املشار ــالرشكات املسامه

 تـرصف هـذه أن ريال عىل ألفمائتي  ) ٢٠٠.٠٠٠( اإلدارة نسبة معينة من األرباح 

مـن رأسـامل % ٥أة من األرباح بعد توزيع ربـح عـىل املـسامهني ال يقـل عـن ــاملكاف

 .الرشكة

يال عن كل  رألفثالثة  ) ٣٠٠٠( بدل احلضور حلد األقىص ليكون ا  ): ٢(مادة 

 .جلسة من جلسات جملس اإلدارة

 تكون املكافأة السنوية أو بدل أن تقرر اجلمعية العامة للرشكة أنجيوز   ): ٣(مادة 

 .إليهاحلضور أو كالمها أقل من احلد األقىص املشار 



  

  

٥٢ 

 

ن املكافأة السنوية أو بـدل ال حتول هذه القواعد دون تنازل العضو ع  ): ٤(مادة 

 .احلضور أو كليهام

ويف مجيع األحوال يتعني اإلفصاح عن مقـدار هـذه املكافـأة يف التقريـر الـسنوي 

 ."ملجلس اإلدارة والعرض عىل اجلمعية العامة

 تكـون مـذكورة يف صـك الوقفيـة منـصوصة أو شـاملة لـه أنوهذه األجور إما 

 كـانوا أنلة أخذ النظـار ألجـور إدارة الـرشكة بعمومها، وإن مل تذكر فهي راجعة ملسأ

 يكون أجرة املثل، وهذه األمـور قـد حـددها النظـام أنًنظارا، والصحيح جوازه عىل 

ًفكانت أجرة املثل فيها مقبولة رشعـا، وإن مل يكونـوا مـن النظـار فهـي أجـور إلدارة 
 .ًل رشعا كسائر أنواع عامرة الوقفالوقف، وهو أمر مقبو

 

 



  

  

٥٣ 

 

 

 

)–( 

 

 .يتضمن عقد التأسيس األوراق املالية املصدرة

أما األسهم العاديـة التـي تـضمن التـساوي بـني احلقـوق للمـسامهني سـواء يف 

استحقاق الربح أو احلط من رأس املال عند اخلـسارة؛ فهـذه ال إشـكال يف إصـدارها 

  .– وليس احلديث عن نشاط الرشكة –ًاء ابتد

 :  وأما األسهم املمتازة؛ وهي التي عرفت بالنظام 

ومـع ذلـك جيـوز . ترتب األسـهم حقوقـا والتزامـات متـساوية: ١٠٣ املـادة "

 أسهم ممتازة أو إصدار تقرر أنللجمعية العامة، إذا مل يوجد نص مانع يف نظام الرشكة، 

 ترتـب األسـهم املمتـازة أنوجيـوز . دية إىل أسـهم ممتـازة تقرر حتويل األسهم العاأن

 يف اسرتداد ما دفع من رأس املـال عنـد أولوية يف قبض ربح معني أو أولويةألصحاهبا 

 أسهم تعطي إصدار ولكن ال جيوز أخرىً يف األمرين معا أو أية مزية أولويةالتصفية أو 

 أسهم جديدة تكون هلـا إصداروز وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فال جي.  متعددةًأصواتا

 األسـهم أصحابمن ) ٨٦( عليها إال بموافقة مجعية خاصة مكونة وفقا للامدة أولوية

 وبموافقة مجعية عامة مكونة من مجيع فئـات اإلصداراملمتازة الذين يضارون من هذا 

  عنـدًأيضاويرسي هذا احلكم . املسامهني وذلك ما مل ينص نظام الرشكة عىل غري ذلك

 ." لألسهم املمتازة يف نظام الرشكةتعديل أو إلغاء حقوق األولوية املقررة

 



  

  

٥٤ 

 

ً كانت تعطي حقوقا عند التصفية بأن يكون األولويـة ملـن أنهذه األسهم املمتازة 

َ يتحول الرشيك إىل دائن؛ فهو من حمرم رشعا، وقد جـاء يف أنحيملها عند التصفية أو 

 أسهم ممتازة، هلا خصائص مالية تؤدي إىل إصداروز  ال جي-٦": قرار جممع الفقه الدويل

ضامن رأس املال أو ضامن قدر مـن الـربح أو تقـديمها عنـد التـصفية أو عنـد توزيـع 

ــة أو األربــاح، وجيــوز إعطــاء بعــض األســهم خــصائص تتعلــ ــاألمور اإلجرائي ق ب

 .)١("اإلدارية

دة، ـــا ديـون بفائً السندات، فهي مما ال جيوز التعامل به رشعا؛ ألهنـإصداروأما 

 تكون األوراق املالية املـصدرة غـري مقبولـة أنًوهي مما حيرم رشعا، وبالتايل فال يصح 

 .ًرشعا

 الـرشع وإال اعتـرب أحكامً يكون متوافقا مع أن رشط الواقف ال بد أنوسبق بيان 

 .)٢(ًملغيا ال قيمة له

 

                                                        

: ، وينظر تفاصـيل أحكامهـا الـرشعية )١/٧(٦٣ املالية ، رقم قرار جممع الفقه الدويل بشأن األسواق  )١(

 .)٣٧٤-٣٧٠ربح ما مل يضمن 

 ).١٤٨ -١٤٧(إرشاد أويل البصائر واأللباب   )٢(



  

  

٥٥ 

 

 

 

 

 يف الوقف نقل الوقف سواء أصله أو نشاطه، وهذا قد حيصل يف من املسائل املهمة

ًالرشكات التجارية فضال عن الرشكات الوقفية، كام قد حتصل املصلحة باندماج رشكة 

 ؛ فهل جيوز ذلك؟أخرىوقفية مع رشكة وقفية 

 . كان األمر قد نص عليه ولو بشكل عام يف صك الوقفية؛ جاز ذلكأن

الوقف، وليس املراد التعطل الكيل بل الـذي تـذهب وإن مل يكن كذلك، وتعطل 

معه فائدة الوقف مع وجود مصلحة راجحة يف النقل أو الدمج؛ فالراجح جواز ذلك، 

 .وسبق اإلشارة إىل ذلك

ني احلالتني ال جيوز إجـراء للوقـف عـىل أصـله وهـو الثبـوت ـــلكن يف غري هات

ول الوقـف؛ ولـذلك ــــ أصوالدوام وأال يكون عرضة للتجارب التي قد تقيض عىل

ة احلـاكم أو القـايض؛ كـام نـص عليـه ابـن سـعدي ـــُاشرتط عند نقل الوقف موافق

 .)١(وغريه

من املسائل التي هلا عالقة بالنقل أو الدمج، وهلا عالقة بموضوع أصـل الوقـف، 

ًة، وارتباطها بالبحث هنا من جهة أنه بعد انتهاء الـرشكة وفقـا ـــمسألة توقيت الرشك

 أصـل أي تنقـل أصـوهلا إىل أنة ــــد التأسيس حيـق للـرشكــدة املحددة يف عقــللم

 .وقفي آخر

                                                        

 .)٢/٤٣(ـ أحكام الوقف للكبييس )١٤٨ -١٤٧(إرشاد أويل البصائر واأللباب : ينظر  )١(



  

  

٥٦ 

 

كام أنه من املمكن من خالل القول بجواز توقيت الوقـف؛ وهـي مـسألة خالفيـة 

، القول بإعادة األصول الوقفية إىل صاحبها بعد مدة من الزمن قد حيـددها )١(مشهورة

 .ًبانتهاء مدة الرشكة مثال

من نظام الرشكات أنـه ال يمكـن إطالـة مـدة الـرشكة قبـل ) ٩٢ (املـادة حددت

 .انتهائها إال بموافقة ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتامع

 الرشكة إذا انتهت مدهتا تـتم تـصفيتها أن: من النظام نفسه) ١٥ (املـادةوحددت 

 .بالشكل الذي ال يتعارض مع رشوط عقد الرشكة و نظامها

                                                        

أن الوقـف عـىل : الـرأي األول: اء عـىل رأيـنيكون الوقف عىل التأبيد مسألة فقهية اختلف فيها الفقه  )١(

ويـستدلون بـأن األصـل يف الوقـف . ًالتأبيد، وال يصح مؤقتا، وهو رأي احلنفية والـشافعية واحلنابلـة

الـرأي . التأبيد، وهو حقيقة الوقف، و إذا تم توقيته فقد خالف حقيقة الوقـف وخـرج عـن مفهومـه

ون الصيغة بلفظ التأبيد، وإال فإنه ينتقل إىل ورثته كسائر جواز كون الوقف مؤقتا، برشط أال تك: الثاين

أن األصـل يف هـذه األمـور التوسـعة : ويـستدل هلـذا الـرأي. ًأمالكه إن كان مؤقتا، وهو رأي املالكية

، املهـذب ) ٣/٣٧(، عقد اجلواهر الثمينـة )٤٢/ ٣(االختيار : ينظر. مادامت يف طاعة أصلها مرشوع

،  وقد أخذ بذلك جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي ).٤/٥٨٨(، الفروع )٤٤١(

القول بعدم التأبيد والقول بحق الرجـوع قبـل إنفـاذ الـصدقة،  ويف"): ١٢/٨٩(جاء يف جملة املجمع 

وخاصة إذا رصح الواقف بالتوقيت تشجيع للواقفني عىل الوقف، وهو أمـر حيقـق مـصلحة الواقـف 

بتغي التنازل عن منفعة عقاره أو منقوله مدة معلومة ابتغـاء األجـر، ويمنعـه مـن والفقراء؛ فالواقف ي

ذلك احلكم بتأبيد وقفه وإبطال رشطه، ومصلحة الفقري واملحتاج االنتفاع ولو مدة حمددة، وال يكـون 

ًهذا إال بالعمل برشط الواقف، وإجازة الوقف املؤقت وفقا ملـذهب املجيـزين واجتهـاد جممـع الفقـه 

 ."المي ينبغي أن يكون يف هذا االجتاهاإلس

بـرقم ) ٣٣(وبه أخذت هيئـة املحاسـبة واملراجعـة للمؤسـسات املاليـة اإلسـالمية يف معيارهـا رقـم 

ً األصل أن يكون الوقف مؤبدا وجيوز أن يكون مؤقتـا ملـدة إذا نـص الواقـف عـىل توقيتـه ":٤/١/٣ ً

 ."بحيث يرجع املوقوف بعدها للاملك



  

  

٥٧ 

 

باب احلادي عرش من نظام الرشكات بأحكام التـصفية، ومـا هيمنـا يف واختص ال

 التصفية ال تعني إلغاء األصول الوقفية واألموال التي تم تأسـيس الـرشكة أنالوقف؛ 

 يطيلـوا مـدة أن، كـام حيـق للـرشكاء )٢٢٠ املـادة( هبا، وإنام نقل املمتلكات إىل نقود 

ء؛ فإن كان قبل انتهائها فالبد مـن موافقـة ًالرشكة ويكون ذلك وفقا لقرار  من الرشكا

ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتامع، وإن كان بعد انقضائها فالذي يفهم من النظام 

 .األولأنه البد من موافقة مجيع الرشكاء كالتأسيس 

 .وعليه؛ فإن استمرار أعامل الرشكة ال يتعارض مع مفهوم الوقف

 مل يكـن مـن رشط الواقـف يف أن –سألة نقل الوقف وأما إذا انتهت فإهنا ختضع مل

 االسـتثامر أنٌصك الوقفية بيان لذلك وحتديد لطريقة العمـل، وقـد يكـون أشـار إىل 

 املسامهة يف رشكة جديدة، أما إذا مل يتضمن فإهنا عني مسألة نقل أحكامجتاري فيشمل 

فيه مقصد الواقـف، الوقف، ويكون بنقله ملكان آخر بموافقة قضائية كام سبق ويراعى 

 .واهللا أعلم



  

  

٥٨ 

 

 

 

     

تلزم وزارة التجارة والصناعة الرشكات بوجود حسابات هلا سنوية، وتفرض عىل 

الرشكات املسامهة تعيني حماسب ومراجع قانوين يضمن سالمة احلسابات، هذه األمور 

وحتـدد عقـود   تكون األمور بشكل علمـيمن مقتضيات العمل التجاري احلايل حتى

تأسيس الرشكات طريقة توزيع األربـاح، والـذي تـم تفـضيله هـو مـا يف الـرشكات 

 .املسامهة

، ويكون بحسب ما اشرتطه الواقف "ريعه"توزيع األرباح، هو مرصف الوقف و

 .إلخ... من رشوط حتدد ما يتم دفعه مما يتم استثامره، ومن يستحقه 

 



  

  

٥٩ 

 

 

 

 
 

 هي املرصوفات التي البد منها لتشغيل الوقف واحلـصول :املرصوفات العمومية

 .عىل ثمرته، وهذه ال إشكال فيها من حيث اإلمجال

بـد منـه يف ، وذلـك ال"الزكـاة":  من ضمن مرصوفات الـرشكةأنهمة املسألة امل

 الرشكات ال أناملرصوفات التي يقيدها املحاسب القانوين املعني من إدارة الرشكة، كام 

تستطيع الدخول يف املناقصات احلكومية إال بشهادة من مـصلحة الزكـاة، فهـل جتـب 

 الزكاة يف الوقف؟

ق مـا يتعلـ: هذه املسألة وقع اخلالف فيها عىل آراء، ما هيمنا يف مسألة زكاة الوقف

ًبزكاة الوقف الذي أصوله نقود أو أنه عروض جتارة، بعيدا عـن اخلـوض يف تفاصـيل 

ًمسائل الوعاء الزكوي، وحتى ال نبتعد عن تفصيالت الوقف سـواء أكـان بـستانا لـه 

 .ًخراج من الثامر، أم عقارا له أجرة سنوية

 :أقوالًيف هذه املسألة إمجاال، اختلف الفقهاء فيها عىل 

 : األولالقول 

، وهو )١(ً الوقف ال يزكى مطلقا، وهو قول احلنفية كام هو رأي اإلمام أيب حنيفةأن

 .)٣( روي عن طاوس ومكحول)٢(قول الشافعية

                                                        

 .)١/١٠(الفتاوى احلامدية تنقيح : ينظر  )١(

 ).٥/٢٦٦(، هناية املحتاج )١٠٤-٤/١٠٣( ، احلاوي الكبري )٧١-٢/٧٠(فتاوى السبكي : ينظر  )٢(

 .)٣٤-٦/٣٣(املغني : ينظر  )٣(



  

  

٦٠ 

 

 : القول الثاين

  .ً الوقف يزكى مطلقاأن

 وقول عند )٣(، وقول الشافعية)٢ (، واملعتمد عن املالكية)١(وهو قول لبعض احلنفية

 .)٤ (احلنابلة

 : لثالقول الثا

وال . ًالتفريق بني كون مرصف الوقف جهة معينـة أو أشخاصـا معينـني؛ فيزكـي 

 .ُجتب الزكاة إذا كان الوقف عىل جهة عامة كاملساكني

 .)٧(، وقول عند الشافعية)٦ (، وقول احلنابلة)٥(وهو قول عند املالكية

 :أدلة األقوال

 :، بأدلة أبرزهااألول القول أصحاباستدل 

مملوكة هلم؛ وبالتايل ال جتب عليهم الزكاة النعدام رشط حتقـق  األرض ليست أن

روط وجوب الزكاة، وهذا األمـر متحقـق يف املـساكني وغـريهم بـدون ــامللك يف ش

 .)٨(فرق

 
                                                        

 .)١/١٠(تنقيح الفتاوى احلامدية : ينظر  )١(

 .)١/٣٠٧(، املقدمات املمهدات )٢/٢٤٢(فتح العيل املالك : ينظر  )٢(

 .)١٠٤-٤/١٠٣( وي الكبري احلا: ينظر  )٣(

 ).٢٥٦-٤/٢٥٥(، كشاف القناع )٢/٤٠٨(رشح منتهى اإلرادات : ينظر  )٤(

 .)٣٠٩-١/٣٠٨(املقدمات املمهدات : ينظر  )٥(

 .)٣١/٢٣٥(، فتاوى ابن تيمية )٢٩٢-٤/٢٩١(، رشح الزركيش )٣٤-٦/٣٣(املغني :  ينظر  )٦(

 ).٢/٣٨٩(، مغني املحتاج )٧١-٢/٧٠(فتاوى السبكي : ينظر  )٧(

 .)٣٤-٦/٣٣(املغني :  ينظر  )٨(



  

  

٦١ 

 

 :اعرتض عىل هذا االستدالل

 .بعدم التسليم أهنا غري مملوكة هلم

األرض ٍولو سلم؛ فإنه مالـك ملنفعتهـا، وهـذا كـاف يف وجـوب الزكـاة كزكـاة 

 .)١(املستأجرة

 : القول الثاين، بأدلة أبرزهاأصحاباستدل 

 ختـرج أن الوقف عىل الغلة من ثمرة أو أجرة، وقد حصل فيه النصاب، فيجب أن

 .)٢(الزكاة منه

 : القول الثالث بأدلة أبرزهاأصحابواستدل 

 .)٣ ("فيام سقت السامء العرش": عموم قوله    :ًأوال

ٍنه يف مرصف الوقف مالـك ملنفعـة الوقـف، وهـذا كـاف يف  من تم تعييأن   :ًثانيا

 .وجوب الزكاة عليه؛ كاألرض املستأجرة

وأما كوهنا ال جتب عىل املساكني؛ ألن الوقف ال يتعني لواحد منهم، وألجل ذلك 

جيوز الدفع لبعضهم وحرمان اآلخر، وال يثبت له إال بالدفع والقبض، كالـذي يـدفع 

 . )٤(والبيع من الزكاة، وكاهلبة إليه

فإنـه يعـني لكـل "ووجه كونه يفارق الوقف عىل أعياهنم بوجوب الزكاة عليهم؛ 

 .)٥("واحد منهم حق يف نفع األرض وغلتها، وهلذا جيب إعطاؤه، وال جيوز حرمانه
                                                        

 .)٣٤-٦/٣٣(املغني :  ينظر  )١(

 .)١/١٠(تنقيح الفتاوى احلامدية : ينظر  )٢(

 .)٢٩٢-٤/٢٩١(رشح الزركيش : ينظر  )٣(

 .)٢٩٢-٤/٢٩١(، رشح الزركيش )٣٤-٦/٣٣(املغني :  ينظر  )٤(

 .)٦/٣٤(املغني   )٥(



  

  

٦٢ 

 

 :من خالل ما سبق، يظهر ما ييل

 قد يكون سبب اخلالف يف املسألة راجع إىل مسألة من يملك الوقف؟

، مع أنه مل يؤكد ذلك جمموعة من العلامء منهم ابن رجب رمحه اهللاوقد رصح بذلك 

منها زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة عىل معـني فهـل جيـب زكاهتـا، فيـه ": بل قال

 : طريقان

هو ملك للموقوف عليـه فعليـه زكاهتـا : بناؤه عىل هذا اخلالف فإن قلنا: أحدمها

حرر وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية مهنا وعيل وإن قلنا ملك هللا فال زكاة وهذه طريقة امل

 من وقف أنيملكه الواقف فعليه زكاته ونص أمحد عىل : بن سعيد؛ وعىل هذا فإن قلنا

 . عىل أقاربه فإن الزكاة عليه بخالف من وقف عىل املساكني

ه القايض وابن عقيـل لقـصور ـــاة فيه عىل الروايتني قالــال زك: والطريقة الثانية

الشجر املوقوف فتجب الزكاة يف ثمره عىل املوقوف عليه وجها واحدا؛ ) فأما( فيه امللك

ألن ثمره ملك للموقوف عليـه، وقـال الـشريازي ال زكـاة فيـه مطلقـا ونقلـه غـريه 

 .)١("رواية

 القول الثالث؛ وذلك لتحقيق املقاصد -واهللا تعاىل أعلم - الراجح أن: األمر الثاين

فإن الوقف عىل جهة معينة أشبه بامللك، ويف منع الزكاة عـنهم من الوقف والزكاة فيه، 

تفويت ملقاصد الزكاة، وقد يكون فرصة لتحقيق التهرب عن أداء الزكاة مع ما خصوا 

ًبه من مزية ملك املنفعة، وأما إذا كانت جلهة غري حمددة موصوفة وهي غالبا ما تكون يف 
فإن هذا األمر وهذا املـرصف مقـصود جهات الرب كاملساكني أو طلبة العلم ونحوهم؛ 

 أصالة يف الزكاة، كام أهنم غري مالكني ال للعني وال املنفعة بالقطع بسبب عدم تعيينهم، 

                                                        

 ).٢٣٦-٣١/٢٣٥(فتاوى ابن تيمية : ً، وينظر أيضا)١/٣٩٤(القواعد البن رجب   )١(



  

  

٦٣ 

 

 الوقف غري املحـدد ألشـخاص أنوهذا الرأي يتفق مع رأي هيئة كبار العلامء يف 

 . )١(معينني ال جتب فيه الزكاة

 .واهللا تعاىل أعلم

 

 

 تـسجل أنًضمن نظام الرشكات الـسعودي حتديـدا للمـرصوفات التـي ينبغـي ي

 :ًسنويا، وهذه املرصوفات هي

 % ١٠ جينب جملس اإلدارة كل سـنة ":  يف الرشكة املسامهة ونصها١٢٥مادة رقم 

 تقـرر أنوجيـوز . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى االحتيـاطي النظـامي

قف هذا التجنيب متى بلغ االحتيـاطي املـذكور نـصف رأس اجلمعية العامة العادية و

وجيوز النص يف نظام الرشكة عىل جتنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين . املال

وللجمعيـة . احتياطي يسمى االتفاقي خيصص لألغراض التي حيددها النظام املـذكور

 تقرر تكوين احتياطيات أن العامة العادية، عند حتديد نصيب السهم يف األرباح الصافية

 ثابتة بقدر أرباح، وذلك بالقدر الذي حيقق دوام الرخاء للرشكة أو يكفل توزيع أخرى

 تقتطع من األرباح الصافية مبالغ أنوللجمعية املذكورة كذلك . اإلمكان عىل املسامهني

 هـذه ًإلنشاء مؤسسات اجتامعية ملوظفي الرشكة وعامهلا أو ملعاونة ما يكون قـائام مـن

وإذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت يف تكوين أمواهلا عىل ما . املؤسسات

تدفعه الرشكة وما يقتطع من رواتب املوظفني وأجور العامل؛ جاز هلؤالء يف حالة إهناء 
                                                        

ة بعمومـه ال يـرى الزكـاة يف مـال ـــ، مـع أن رأي اللجن)٩/٢٩١( ة ـــة الدائمــفتاوى اللجن: ينظر  )١(

ـــ ـــف مطلق ـــك . ًاالوق ـــيض ذل ـــاىل يقت ـــه اهللا تع ـــاز رمح ـــن ب ـــشيخ اب ـــوم رأي ال ـــام أن عم : ك

http://www.binbaz.org.sa/mat/٢٨١٣ 



  

  

٦٤ 

 

 يسرتدوا ما اقتطع منهم بقدر حرماهنم من املزايا املنصوص عليهـا يف أنعقود عملهم 

 .يةنظام املؤسسة االجتامع

يستخدم االحتياطي النظامي يف تغطية خسائر الـرشكة أو يف زيـادة ): ١٢٦(مادة 

رأس ماهلا، وإذا جاوز االحتياطي املذكور نـصف رأس املـال جـاز للجمعيـة العامـة 

 تقرر توزيع الزيادة عىل املسامهني وذلـك يف الـسنوات التـي ال حتقـق فيهـا أنالعادية 

 أنوال جيـوز .  النصيب املقرر هلم يف نظام الـرشكة الرشكة أرباحا صافية تكفي لتوزيع

يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من اجلمعية العامة غـري العاديـة، وإذا مل يكـن 

ًاالحتياطي املذكور خمصصا لغرض معني جاز للجمعية العامة العادية، بناء عىل اقرتاح 
 ."رشكة  تقرر رصفه فيام يعود بالنفع عىل الأنجملس اإلدارة، 

 جتنب يف أن عىل كل رشكة ": ١٧٦ويف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة مادة رقم 

 أنعىل األقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي، وجيـوز للـرشكاء  % ١٠كل سنة 

 ."يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي نصف رأس املال

نظامي، لـضامن اسـتيفاء الـرشكة وحددت املواد السابقة الفائدة من االحتياطي ال

للحقوق وااللتزامات التي عليها يف املستقبل؛ فال يعني كون ذمتها املالية مقصورة عىل 

ً االحتياطي النظامي إذا بلغ قـدرا أنً يكون الباب مفتوحا للتالعب، كام أنرأس ماهلا 
 .لوقف وهي داخلة يف مرصف ا" األصول الوقفية"ًحمددا يتم رصفه عىل املسامهني 

وقد أشار بعض الفقهاء إىل مسألة أظن أهنا قريبة التخريج عىل مسألتنا ، كام جاء يف 

 لو أجر الناظر الوقف سنني وأخذ األجرة مل جيز له دفع مجيعها للبطن ": أسنى املطالب 

 وإنام يعطى بقدر ما مىض من الزمان فإن دفع أكثر منه فامت اآلخذ ضمن الناظر األول

للبطن الثاين قاله القفال  يف فتاويه ، وقياسه أنه لو أجـر املوقـوف عليـه ال تلك الزيادة 



  

  

٦٥ 

 

يترصف يف مجيع األجرة لتوقع ظهور كونه لغريه بموته قاله الزركـيش لكـن قـال ابـن 

 يترصف يف اجلميع ألنـه ملكـه يف احلـال قـال وكـان بعـض أنالرفعة للموقوف عليه 

ول املـدة ـ وينبغـي التفـصيل بـني طـال الـسبكيـالقضاة الفضالء يمنعه من ذلك قـ

ود من أهل الوقف منع من الترصف ـوقرصها فإن طالت بحيث يبعد احتامل بقاء املوج

ال منـع منـه ـــها يف العـامرة فة انتهى أما رصفــه ابن الرفعــوإن قرصت فيظهر ما قال

 .)١("بحال

وظفني منهـا  يكون ما يصل املأن فإما أما إنشاء املؤسسات االجتامعية للموظفني؛

 من مجلة الرصف ملصلحة الوقـف – مل ينص عليها رشط الواقف أن –هبة فهي عائدة 

باحلفاظ عىل أصله ونامء غلته بزيـادة والء املـوظفني واحلفـاظ علـيهم، أو مـن إعـامر 

الوقف؛ إذا خيش عىل الرشكة من عدم بقاء املوظفني املهمني وبالتـايل تـأثر الـرشكة يف 

 السابقة وفق املـادةُائل حيددها العرف الذي يقدره الناظر، وقد رسمته نامئها، وهذه املس

 .ضوابط حمددة

إصالحه، وخاصة إذا فسد جزء منه أو تأثرت : وأشري إىل أنه يقصد بإعامر الوقف

الغلة بسبب ما، ما حيفظ أصله وحيافظ عىل غلته بالزيـادة والـنامء، ويعتـرب رأس املـال 

كة بل يقارن باألصول املالية، واحلفاظ عىل من يسهم يف البرشي جزء من مقدرات الرش

ًإعامرها معنويا وحسيا، لذا تقيم اظ عىل أصوهلا من مصلحة الرشكة ونامء الرشكة واحلف ً

الرشكات برامج احلفاظ عىل املوظفني وخاصة ذوي املـؤهالت واخلـربة، ومـع ذلـك 

 إال يف الرشكات الكبرية ذات  إنشاء هذه املؤسسات االجتامعية ال يتمأنفينبغي مراعاة 

 %.٥الربح النقدي السنوي الذي يزيد عن 

                                                        

 ).٢/٤٠٤(أسنى املطالب   )١(



  

  

٦٦ 

 

ما لو كان األصل املوقوف عامرة : ومثل مسألة إصالح الوقف لزيادة النامء والغلة

 تعدل واجهة العامرة لتزيد مـن قيمـة التـأجري أنًجتارية، وكان خراجها جيدا، واقرتح 

 يراعيها الناظر عمل ذلك، أني ينبغي ببعض اإلضافات، فإن من مصلحة الوقف والت

ويكون هذا التعديل من الغلة ال من األصل، و ال خيتص اإلعـامر يف املعنـى العـام لـه 

ًبحال الفساد واخلراب بل بقصد اإلصالح والعناية التامة بالوقف وفقا لألحظ للوقف 

فقهاء يقصد  مصطلح إعامر الوقف عند الأنباستدامة غلة الوقف، وعىل ذلك فينتبه إىل 

ًبه استصالحه وإصالحه، وهذا املعنى مفيد جزئيا يف مسألتنا بـأن عـىل النـاظر عمـل 

األصلح للوقف، ويكون هذا عادة من نامء وغلة الوقف، وفق تفصيالت موجـودة يف 

 .كتب الفقهاء وتفريقهم بني احليوان وغريه

 مـن مزايـا فهذه املؤسسات االجتامعية ما ترصفه عىل املـوظفني: وعىل ضوء ذلك

 يكون هبة، وبالتايل فهو ليس من قبيل األجور والرواتب والنفقات؛ ألن أنوفوائد إما 

ً يكون مرشوطا بالرد كالقروض والعارية أنهذه الرواتب معاوضة بخالف اهلبات، أو 

ًونحوها؛ كأن تنشئ هلم مرافقا تستعمل بأجور رمزية، والعمل هبذا األمر فيه مصلحة 

موافقة : قدرات البرشية يف الرشكة وفق الضوابط التي يف نظام الرشكات ظاهرة لبقاء امل

 سـنوية واحتيـاطي أربـاح املوقفني بأنفسهم أو نظارهم ، وجود أياجلمعية العمومية 

 .  املـادةكام سبق يف ... مايل للرشكة

أما كون هذا الترصف فيه مصلحة ببقاء الغلة ونامئها، وأنه مقصد الواقـف ؛  .١

يف وقـف أرض عـىل ":  ذكر للفقهاء ، فقد جاء يف  الفتاوى الكربىفإنه حمل

.  وتعطلت األرض من الزراعة بسببهامسجد فيها أشجار معطلة من الثمر ،

فهل جيوز قلع األشجار، ورصف ثمنها يف مصالح املـسجد وتـزرع األرض 



  

  

٦٧ 

 

إذا كان قلع األشجار مـصلحة لـألرض بحيـث . نعم: وينتفع هبا؟ اجلواب

 يقلعها ويفعل أنوينبغي للناظر . تفاع باألرض إذا قلعت فإهنا تقلعيزيد االن

ما هو األصلح للوقف، ويرصف ثمنها فيام هـو أصـلح للوقـف مـن عـامرة 

ويف العنايـة رشح  .)١ (" احتـاج إىل ذلـك، واهللا أعلـمأنالوقف، أو مسجد، 

دأ مـن ارتفـاع الوقـف بعامرتـه رشط ذلـك  يبـأنوالواجب (قال ": اهلداية

ًا، وال تبقى دائمة ألن قصد الواقف رصف الغلة مؤبد) اقف أو مل يشرتطالو

 .)٢ ("إال بالعامرة

وكذلك فإن من أعام ل الناظر التـرصف باألصـلح للوقـف بـام فيـه حتـري  .٢

 املوضع الرابع يف ترصفات الناظر وفيـه ": للغبطة، فقد جاء يف البحر الرائق

 القيم يف غلة الوقف البداءة بالعامرة بيان ما عليه وله من املعلوم أول ما يفعله

وأجرة القوام وإن مل يشرتطها الواقف ويتحرى يف تـرصفاته النظـر للوقـف 

 .)٣ ("...والغبطة

وعـىل ": صول، فقد جاء يف أسنى املطالبومن أعام ل الناظر احلفاظ عىل األ .٣

وحفظ األصول كام رصح به ) الناظر العامرة، واإلجارة ومجع الغلة وحفظها

حفظ الوقف والعامرة، :  وظيفة الناظر": ، وجاء يف اإلنصاف)٤ ("...صلاأل

واإلجيار، والزراعة، واملخاصمة فيه، وحتصيل ريعه من تأجريه، أو زرعه، أو 

ثمره واالجتهاد يف تنميته، ورصفه يف جهاته من عـامرة وإصـالح، وإعطـاء 
                                                        

 ).٤/٣٥٧(الفتاوى الكربى   )١(

 ).٥/٢٢٥(، ومثله يف البحر الرائق )٦/٢٢١(العناية رشح اهلداية   )٢(

 ).٢٥٥-٥/٢٥٤(البحر الرائق   )٣(

 ).٤٧٢-٢/٤٧١(أسنى املطالب   )٤(



  

  

٦٨ 

 

رشط ولكـن إذا . وله وضع يده عليه، وعـىل األصـل. مستحق ونحو ذلك

فعىل ما : أو عامرته إىل واحد، وحتصيل ريعه إىل آخر. الترصف له، واليد لغريه

ونـصب املـستويف : وقال الشيخ تقـي الـدين رمحـه اهللا. قاله احلارثي. رشط

فإن مل تتم مصلحة . وهو بحسب احلاجة، واملصلحة: اجلامع للعامل املتفرقني

: قـال. قلـة العـاملوقـد يـستغنى عنـه ل. وجـب: قبض املال ورصفه إال به

وهلذا كان عليه أفضل . ومبارشة اإلمام املحاسبة بنفسه كنصب اإلمام احلاكم

. )١ ("انتهـى.  مع البعدالصالة والسالم يبارش احلكم يف املدينة بنفسه، ويويل

 وكان الوقـف عـىل ":  تكون وفق املصلحةأننبه يف كشاف القناع عىل قيد و

 .)٢(" قاله احلارثيح رصف بقدر احلاجةعامرة أو إصال

عليه؛ فإن إنشاء هذه املؤسسات االجتامعية للموظفني من قبيل مصلحة الوقف، و

وتراعى فيه األمور السابقة سواء يف رشوط نظام الرشكات السعودي، وأن تكون وفق 

 .املصلحة وبقدرها

 

 

                                                        

 ).١٦/٤٥٤(اإلنصاف   )١(

 .)١٠/٤٥(كشاف القناع   )٢(



  

  

٦٩ 

 

 

 
 

ًم به املوقف ومل جيعل له يف ذلك رشطا ال يمكن تغيري عقد التأسيس إذا كان من قا

ًالحقا، إال ما سبق عند تعطل الوقف، وال جيوز للرشكاء اآلخرين اإللزام بتغيـريه مـا 

 . أحد الصكوك الوقفية ال يفي هبذا األمرأندام 

وهذه من معضالت الرشكة الوقفية إذا كانت من صكني؛ أحدمها يتضمن املوافقة 

لرشكة، واآلخر ال يتضمن املوافقة عىل التعديل ونسبته أقل ولديه نسبة أكرب يف أسهم ا

عـىل ، وكال ناظري الصكني الوقفيني يريد القيام بام يتطلبه الـرشع باحلفـاظ األولمن 

  .رشط الواقف

 يف ٩١ املــادة التصويت يكون بناء عىل امللكية، فقد نـصت أنحدد نظام الرشكة 

عيـة العامـة العاديـة صـحيحا إال إذا حـرضه  ال يكون انعقـاد اجلم": الرشكة املسامهة

مسامهون يمثلون نصف رأس مال الرشكة عىل األقل، ما مل يـنص نظـام الـرشكة عـىل 

ٍ، وجهت دعوة إىل اجتامع ثـان األول، فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتامع أعىلنسبة 

بالطريقـة ًيعقد خالل الثالثـني يومـا التاليـة لالجـتامع الـسابق وتنـرش هـذه الـدعوة 

 كان عدد األسهم أيا، ويعترب االجتامع الثاين صحيحا  )٨٨ (املـادةاملنصوص عليها يف 

وتصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف . املمثلة فيه 

 ."أعىلاالجتامع ما مل ينص نظام الرشكة عىل نسبة 

 يكـون أنيتم تأسيس الرشكة إال باشرتاط وعليه؛ لتفادي هذا اإلشكال جيب أال 

 .سواء موافقة حضورية أم تفويضية%  ١٠٠التغيري باملوافقة من املؤسسني بنسبة 

 



  

  

٧٠ 

 

 

 

 

َّ  النظام الذي حيدد من خالله حقوق ومسؤوليات ": ُحوكمة الرشكات؛ يقصد هبا

 املصالح أصحابين واملسامهني وغريهم من خمتلف األطراف كمجلس اإلدارة واملدير

 .)١("يف الرشكة

وتعنى بضبط املامرسات يف الرشكة، ومن خالل هذه احلوكمة يـتم التعـرف عـىل 

ً مصطلح احلوكمة شائع حاليا، إال أناملامرسات لضبط العملية التشغيلية للرشكة، ومع 
 :ا خصائصه هي التي متيزه من مصطلح إىل ممارسة، وهذه املزايأن

 .تعزيز أداء الرشكات وتعظيم قيمتها السوقية - ١

 .املساءلة املحاسبية إلدارة الرشكة - ٢

 .تأكيد التفاعل بني األنظمة الداخلية واخلارجية املنظمة ألعامل الرشكات - ٣

التوازن يف العالقات التعاقديـة التـي تـربط بـني إدارة الـرشكة واألطـراف  - ٤

 .األخرى

 .لرشكاتالوصول إىل أفضل ممارسة للسلطة يف ا - ٥

 .توفري الضامنات التي تكفل احلد من الفساد املايل واإلداري - ٦

 . املستثمرين والدائنني من املخاطر التشغيلية واملاليةأموالمحاية  - ٧

 .تفعيل مسؤوليات جملس اإلدارة اإلرشافية والتنفيذية - ٨

نقل نشاط املراجعة الداخلية للرشكة من جمرد احلامية والتدقيق إىل املشاركة يف  - ٩

                                                        

  www.cma.gov.sa، ربية السعودية حوكمة الرشكات، هيئة السوق املالية، اململكة الع:ينظر  )١(



  

  

٧١ 

 

 . )١(ّقع سلوك األداء املستقبيل للرشكاتتو

 مصالح أيومن أكثر األمور التي تدخل يف هذا اإلطار مسألة اإلفصاح عن وجود 

تتعلق بمجلس اإلدارة عند إبرام العقود أو كل ما خيص الـرشكة مـع العالقـات التـي 

 تربط بأعضاء جملس اإلدارة، وهي داخلة ضمن ما سبق 

 التي تفيد يف استقالل الـرشكة وشـفافيتها واملحاسـبة هذه املامرسات من املصالح

 . وبالتايل فمجملها متوافق مع أصول الرشيعة– وجدت أن –عىل األخطاء 

حيث حتقـق هـذه املبـادئ ":  احلوكمة تتفق مع الوقفأنتاب وقد حدد أحد الك

 :اآليت

  تعزيز مسؤولية إدارة املشاريع الوقفية عن تنفيـذ املعـامالت بكفـاءة حتقـق .١

 .املتطلبات النظامية والرشعية

تعزيز االستقاللية واملوضوعية يف إبداء الرأي الرشعي من جهـات التـدقيق  .٢

 .الرشعي

اإلدارة، الواقفني، املوقوف علـيهم، ذوي : حتقيق العدالة بني مجيع األطراف .٣

 ).العمالء املوظفني، جهات التدقيق اخلارجي(العالقة 

ف املتعارضـة لـضامن آليـات واضـحة تعزيز الفصل بني السلطات والوظائ .٤

 .لتحمل املسؤولية واملساءلة

استكامل اإلطار املؤسيس الداعم لتطبيق األهداف األخـرى، ويـضم إنـشاء  .٥

 .املؤسسات وإصدار الترشيعات

                                                        

 نموذج مقرتح لتفعيل قواعد حوكمة الرشكات يف إطار املعايري الدولية للدكتور حممـد إبـراهيم :ينظر  )١(

 .)٤(دراسة فقهية للدكتور أمحد الرزين : ، نقال عن حوكمة الرشكات٣١ ـ ٣٠ص



  

  

٧٢ 

 

سيادة القانون، وهذا ال يتحقق إال من خالل وجود تـرشيع حكـومي يلـزم  .٦

 .)١ (" األعامل الوقفيةتطبيقها يف واقعباستكامل املؤسسات والترشيعات و

أصدرت هيئة السوق املالية الئحة مـستقلة تعنـى باحلوكمـة، وتـم اعتامدهـا وقد 

ونرشها يف الئحة حوكمة الرشكات يف اململكة العربية السعودية يف صحيفة أم القـرى 

 .م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٤هـ املوافق ١٤٢٧ ذو القعدة ٣ اجلمعة ٤١٢٤:  العدد٨٣السنة 

 خمتصة بالرشكات املسامهة التـي تـرشف عليهـا هيئـة الـسوق لكن هذه احلوكمة

 .املالية

ًهيئة السوق املالية تعنى بالرشكات التي يتم فيهـا االكتتـاب والتـداول الحقـا يف 

أسواق املال؛ وبالتايل فهذه الالئحة ال هتتم هبا الرشكات الوقفية عىل اعتبار عدم تداول 

املعنى الذي حدد به صورة وموضوع البحث أسهمها؛ ألن أصوهلا موقوفة، وهذا عىل 

 األوراقبأهنا رشكة وقفية قامت عىل أصول وقفيـة ألغـراض جتاريـة ال االسـتثامر يف 

 .التجارية وهذا املوضوع اآلخر يعنى بإنشاء الصناديق الوقفية

 السعي يف احلوكمة إىل االهتامم باجلوانب االقتصادية باستقرار األسواق، وخلق  أن

 أصـحابسليمة يف الرشكات وبناء سمعة جيدة للرشكة، ومحاية استثامرات بيئة عمل 

؛ مقصد رشعـي يف احلفـاظ عـىل املـال )٢(الرشكة، وخلق املصالح املفيدة مع اآلخرين

 .والنزاهة واملصداقية

 
                                                        

ــيدة مل  )١( ــة الرش ــالمي احلوكم ــف اإلس ــسة الوق ــع–ؤس ــن موق ــداملطلب األرسج ، م ــسني عب :  حل

http://islamselect.net/mat/وللكاتب بحث عن املوضوع ، جتد خمتـرصه يف املوقـع٩٩٤٣٢  :

http://islamfin.go-forum.net/t٤٣٧٦-topic  

  www.cma.gov.sa،   حوكمة الرشكات، هيئة السوق املالية، اململكة العربية السعودية:ينظر  )٢(



  

  

٧٣ 

 

  اخلــامتــة
 

 جعل رشيعتهم واسعة، وأن أبـواب اخلـري أن عىل املسلمني - تعاىل -من نعم اهللا 

َّحسان مرشعة، ولكي يمتد األجـر والثـواب ملـا بعـد املـامت جعـل اهللا والفضل واإل ُ
إن و ثمر مستمر يمتد لدار اآلخرة، و يبحث عن أصل دائم أنلإلنسان فسحة يف حياته 

اهللا العليم بأول األمر وآخره ال خيفى عليه تغري الزمان و تبدل املكان وتقلب األحوال، 

 .ان ومكانفمن حماسن اإلسالم أنه صالح لكل زم

ومن ذلك النظر يف أصول الوقف الرشعي من حيث ديمومة الثمرة والغلة ليستمر 

 أن من أبرز وسائل تقليب األموال والتجارة أناألجر والثواب، ولقد حتصل يف زماننا 

ُ خصت بأنظمة وتعليامت ومزايـا، "الرشكات"تكون عرب قوالب نظامية سميت باسم 

 .يف العقار بل هي أشملاالستثامر فيها كاالستثامر و

 الوقف أحكام نظام الرشكات السعودي قادر عىل استيعاب أن: أبرز نتائج البحث

 .ليشمل الرشكات الوقفية، وفق تعديالت وتوسيع لدائرة الرشكات

 :وأختم البحث بالتوصية باآليت

الـرشكات "لرشكات السعودي يعنـي بمـواد ختـص ختصيص باب يف نظام ا .١

 ."الوقفية

ارة يف وزارة التجارة بالرشكات الوقفية، وترتبط بـوزارة العـدل ختصيص إد .٢

من حيث التوثيق وما خيص منصب القضاة كاملوافقة عىل النقل أو الدمج أو 

 .التغيري للوقف

 املال والراغبني يف الوقف التجاري عـرب الـرشكات الوقفيـة أصحابتوعية  .٣



  

  

٧٤ 

 

حتـى ) الوقفيـة صـك (  تشملها وثيقـة الوقـف أنبأهم األمور التي ينبغي 

 .يكتب اهللا له أجر استمرارها، وذلك بالتوعية وتقديم النصح واملشورة

 هذا البحث قد بدا يف أوله ملمـوم األطـراف، وتوسـط يف مل أطرافـه أنوأعرتف 

ً أصبح إلكامله وإجادته إعادة ملسائل الوقف كلها تقريبا، ولكن القصد مـن أنوانتهى 
قة نظام الرشكات الـسعودي مـع مفهـوم الوقـف، هذا البحث اإلشارة إىل مدى مواف

 يبارك فيام تـم كتابتـه وتدوينـه، وأن أن يكون ما طرح فيه إشارة، وأسأل اهللا أنولعل 

جيعل احلق طريقنا وهدفنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا رش أنفسنا، وما كان من صـواب 

 .وله منه بريئانفمن اهللا وحده، وما كان من خطأ فمن نفيس ومن الشيطان، واهللا ورس

ًاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه وصىل اهللا ، ً

 .وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم



  

  

٧٥ 

 

  فهرس املصادر و املراجع
 

  ملحمـد بـن أمحـد ،)رشح ميـارة(اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة األحكام 

 . املعرفة، بريوت، دار)ميارة(الفايس املالكي

 للشيخ مصطفى أمحد الزرقـا، دار عـامرن عـامن، الطبعـة  األوقاف،أحكام ّ
 .هـ١٤١٨األوىل 

 مطبعة اإلرشاد، ، حممد عبيد الكبييس،اإلسالمية الوقف يف الرشيعة أحكام 

 هـ١٣٩٧بغداد، 

  ،حممود : لعبداهللا بن حممود املوصيل احلنفي، حتقيقاالختيار لتعليل املختار

 .هـ١٣٩٥يقة، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثالثة، أبو دق

  إرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل الفقه بأقرب الطـرق وأيـرس األسـباب

، لعبدالرمحن بن نارص السعدي، مكتبة بطريق مرتب عىل السؤال واجلواب

 هـ١٤٠٠املعارف، الرياض، 

 ،ابـن اجلـوزي،  للدكتور أمحد بن عبدالعزيز الصقيه، داراستثامر األوقاف 

 ١٤٣٤الطبعة األوىل ، 

 أليب حييى زكريا األنصاري الشافعي، أسنى املطالب رشح روض الطالب ،

 .دار الكتاب اإلسالمي

 ،رفعت فوزي، دار الوفاء، . د:  حتقيقاألم، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي

 بـالرمز أخـرىًوأحيل أحيانا إىل نـسخة ( هـ ١٤٢٢مرص، الطبعة األوىل، 

 ..هـ١٤٠٩، دار الفكر، بريوت، )فكرار الد. ط(



  

  

٧٦ 

 

 ،لعالء الدين عيل بـن سـليامن بـن اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 

للدكتور عبداهللا الرتكي وللدكتور عبدالفتاح : أمحد املرداوي احلنبيل، حتقيق

 واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد، اإلسالميةوزارة الشؤون : احللو، توزيع

 . هـ١٤١٩سعودية، اململكة العربية ال

  دراسـة (األوقاف يف العرص احلديث، كيف نوجههـا إىل دعـم اجلامعـات

 . للدكتور خالد بن عيل املشيقح،)فقهية

 ،لزين العابدين إبراهيم بن نجيم احلنفـي، البحر الرائق رشح كنز الدقائق 

 . دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية

 ،سعيد اخلـادمي، مطبعـة احللبـي،  أليببريقة حممودية رشح طريقة حممدية 

 .هـ١٣٤٨

 ،لبدر الدين العيني احلنفي، حتقيق أيمن صالح شعبان، البناية رشح اهلداية 

 . هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 رشح كتاب املهذب، أليب احلسني حييى ان يف مذهب اإلمام الشافعي،ــالبي 

قيق قاسم النوري، دار املنهاج، بـريوت، بن أيب اخلري العمراين الشافعي، حت

 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل، 

 ،أليب عبداهللا حممد بـن يوسـف املـواق التاج واإلكليل رشح خمترص خليل 

مطبوع مع مواهب . (هـ١٤١٦املالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

 ).اجلليل

 لزيلعي احلنفي، ، أليب حممد عثامن بن عيل اتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق

 .دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية
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 ،املـسامة حاشـية البجريمـي، للبجريمـي، حتفة احلبيب عـىل رشح اخلطيـب

 .١٣٩٨تصوير دار املعرفة، بريوت، 

 للحـافظ زيـن الـدين )قواعد ابن رجـب (تقرير القواعد وحترير الفوائد ،

بن حسن آل سلامن، مشهور ا: عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، حتقيق

 . هـ١٤٢٤دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 

  ،العقود الدرية يف تنقـيح "واسم الكتاب بالكامل تنقيح الفتاوى احلامدية 

، ملحمد أمني بن عمر الشهري بابن عابـدين ، طبعـة دار "الفتاوى احلامدية

 .املعرفة

  ،احلنفي، املطبعة أليب بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي اجلوهرة النرية

 .هـ١٣٢٢اخلريية، الطبعة األوىل، 

 الدر املختار رشح تنوير األبصار املسامة  رد املحتار عىلحاشية ابن عابدين  :

ملحمد أمني بن عمر الشهري بابن عابدين حتقيق حممد صبحي حالق وعامر 

 .هـ١٤١٩حسني، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل 

 ملحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكرقي عىل الرشح الكبري،حاشية الدسو  . 

 ،لعبدالرمحن بن حممـد بـن قاسـم حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع 

 . هـ١٤١٩العاصمي النجدي، الطبعة الثامنة، 

 عـىل كفايـة الطالـب الربـاين، لعـيل بـن أمحـد بـن مكـرم حاشية العدوي 

 .هـ١٤١٤الصعيدي العدوي املالكي، دار الفكر، 

 لشهاب الـدين القليـويب حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح املحيل للمنهاج ،

 . هـ١٤١٥الشافعي والشيخ عمرية الشافعي، دار الفكر، بريوت، 



  

  

٧٨ 

 

 ،أليب احلسن عـيل بـن حممـد بـن احلاوي الكبري يف مذهب اإلمام الشافعي 

 عيل حممد معوض وعادل أمحد: حبيب املاوردي البرصي الشافعي، حتقيق

 .هـ١٤١٤عبد املوجود، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، 

 حلسني عبداملطلب األرسج– احلوكمة الرشيدة ملؤسسة الوقف اإلسالمي  ،

   ٩٩٤٣٢/http://islamselect.net/mat :من موقع 

 وراه مقدمـة لقـسم الفقـه يف كليـة ، رسـالة دكتـدراسة فقهية: حوكمة الرشكات

وتـم تلخـيص الرسـالة وطبـع . هـ للدكتور أمحـد الـرزين١٤٣٢الرشيعة ، عام 

ــمن مطبوع ــص ض ـــامللخ ــة ــ ــواق املالي ــات األس ــابك لدراس ــريس س ات ك

 .اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود – الميةــاإلس

 عودية،، اململكـــة العربيـــة الـــسحوكمـــة الـــرشكات، هيئـــة الـــسوق املاليـــة 

www.cma.gov.sa  

 ،دار )مـال خـرسو( ملحمد بـن فرمـوزا احلنفـي درر احلكام رشح غرر األحكام ،

 .هـ١٢٩٤إحياء الكتب العربية، 

 ،ملحمد بن عبداهللا اخلـريش املـالكي، دار الفكـر، رشح اخلريش عىل خمترص خليل 

 .بريوت

 عبـد اهللا الزركـيش، حتقيـق  ملحمـد بـن اخلرقـي،رح الزركيش عـىل خمتـرصــش 

اهللا بن عبد الرمحن اجلـربين، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة األوىل، عبد.د

 .هـ١٤١٣

 ،دار  أمحـد عبـدالغفور عطـار، :  إلسامعيل بن محـاد اجلـوهري، حتقيـقالصحاح

 .م١٩٩٠العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 
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  لزكريـا بـن حممـد األنـصاري الـشافعي، البهجة الورديـةالغرر البهية يف رشح ،

 . املطبعة امليمنية، مرص

 ،لتقي الدين عيل بن عبد الكايف الـسبكي الـشافعي، دار املعرفـة، فتاوى السبكي 

 .بريوت

 ،للشيخ عبدالرمحن بـن سـعدي، دار املـيامن للنـرش والتوزيـع، الفتاوى السعدية 

 .مطبوع ضمن جمموع مؤلفات ابن سعدي

 حممـد :  أمحـد بـن تيميـة، حتقيـقلـشيخ اإلسـالم تقـي الـدينلفتاوى الكربى، ا

القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة بـريوت، الطبعـة عبد

 .هـ١٤٠٨األوىل، 

 ،مجع وترتيب أمحـد فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية 

 .هـ١٤٢١الطبعة الثانية، الدويش، مكتبة العبيكان، الرياض، 

 ة نظام الدين البلخي، تـصوير ــ جلامعة من علامء اهلند برئاسة،ــاوى اهلنديــالفت

ــاء الــرتاث الع ـــدار إحي ـــريب عــن طبعــة املطبعـ ــرص، ــ ــة ببــوالق، م ة األمريي

 .هـ١٣١٠

 اهللا حممد بـن أمحـد ، أليب عبدفتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك

 .، دار املعرفة)عليش(كي املال

  ،حاشـية اجلمـل(املعروف بــ فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب( ،

 .، دار الفكر)اجلمل(لسليامن بن منصور العجييل الشافعي 

 ،ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، القاموس املحيط 

 .هـ١٤١٦الطبعة اخلامسة، 
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 ملنصور بن يونس البهويت احلنبيل، حتقيق وختـريج اع،كشاف القناع عن متن اإلقن 

وتوثيق جلنة متخصصة يف وزارة العـدل يف اململكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة 

 . هـ١٤٢١األوىل، 

 ،ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار صادر، بـريوت، لسان العرب 

 .الطبعة األوىل

 ،هيم بـن حممـد بـن مفلـح احلنبيل،املكتـب  لربهان الـدين إبـرااملبدع رشح املقنع

 .هـ١٤٢١اإلسالمي، بريوت الطبعة الثالثة، 

  ،لعبـداهللا بـن حممـد بـن سـليامن شـيخي زاده جممع األهنر رشح ملتقـى األبحـر

 .احلنفي، املعروف بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

 رمحن بن قاسـم وابنـه عبدال: ، مجع وترتيبجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .هـ١٤١٦ السعودية، اإلسالميةحممد، طبعة وزارة الشؤون 

 ملصطفى الـسيوطي الرحيبـاين احلنـبيل،  مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،

 .هـ١٤١٥املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية 

 ،لـك فهـد دبيان بن حممـد الـدبيان ، مكتبـة املاملعامالت املالية أصالة ومعارصة .

 هـ١٤٣٢الطبعة الثانية، 

 ،ملحمد بن أمحد املرصي الـشافعي الـشهري مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج 

عــادل عبــداملوجود وعــيل معــوض، دار الكتــب : باخلطيــب الــرشبيني، حتقيــق

 .هـ١٤١٥العلمية، الطبعة األوىل، 

 احللو، دار عامل الكتب، اهللا الرتكي وعبدالفتاح عبد. حتقيق دة،ــاملغني، البن قدام

  .ةــة  الثالثــ بالسعودية، الطبعاإلسالميةالرياض، توزيع وزارة الشؤون 
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 لبيان ما اقتـضته رسـوم املدونـة مـن األحكـام الـرشعيات  ات املمهداتــاملقدم

، أليب الوليـد حممـد بـن كالتــوالتحصيالت املحكامت ألمهات مـسائلها املـش

زكريا عمريات  دار الكتب : ، خرج آياته وأحاديثهأمحد بن رشد القرطبي املالكي

 . هـ١٤٢٣العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  ،أليب عبداهللا حممـد بـن عبـدالرمحن احلطـاب مواهب اجلليل رشح خمترص خليل

 . هـ١٤١٢املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

 يل املـرصي ،لـشمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـرمهناية املحتاج إىل رشح املنهـاج

ــصغري  ــشافعي ال ــروف بال ــرية، : ط) ١٠٠٤:ت(املع ـــ١٣٨٦األخ ــة .ه مطبع

 .مصطفى البايب احللبي بمرص

 ،للــشيخ عبــدالرمحن بــن ســعدي، دار املــيامن للنــرش نــور البــصائر واأللبــاب  

 .والتوزيع، مطبوع ضمن جمموع مؤلفات ابن سعدي

 ،ل الوقف واستثامره  ضمن بحوث يف أصوواستثامر النقود املوقوفة وقف النقدين

للدكتور عبداهللا العامر ، مطبوعات كريس ابن دايل لدراسات األوقـاف، جامعـة 

 .اإلسالميةاإلمام حممد بن سعود 
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   قــملح
  قراءة يف نظام الشركات السعودي

  ومدى موافقته ألحكام الوقف
  

 

يتكون نظام الـرشكات الـسعودي الـصادر نظـام الـرشكات الـسعودي الـصادر 

 ٢٣٤ه، مـن  ميالدي، وتم إجراء بعض التعديالت عليـ١٩٦٥ لسنة ٦املرسوم رقم ب

 .نظام الرشكات مادة، ومن

 . عامةأحكام: األولالباب 

 .رشكة التضامن: الباب الثاين 

 .رشكة التوصية البسيطة: الباب الثالث

 .رشكة املحاصة: الباب الرابع

 .رشكة املسامهة: الباب اخلامس

 . عامةامأحك: األولالفصل 

 .تأسيس رشكة املسامهة وشهرها: الفصل الثاين

 .إدارة رشكة املسامهة: الفصل الثالث

 .جملس اإلدارة: األولالفرع 

 .مجعيات املسامهني: الفرع الثاين

 .الصكوك التي تصدرها رشكة املسامهة: الفصل الرابع
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 .األسهم: األولالفرع 

 .حصص التأسيس: الفرع الثاين

 .لسنداتا: الفرع الثالث

 .مالية رشكة املسامهة: الفصل اخلامس 

 .حسابات الرشكة: األولالفرع 

 .مراقب احلسابات: الفرع الثاين

 .تعديل رأس مال الرشكة: الفصل السادس

 .زيادة رأس املال: األولالفرع 

 .ختفيض رأس املال: الفرع الثاين

 .انقضاء رشكة املسامهة: الفصل السابع

 .توصية باألسهمرشكة ال: الباب السادس

 .الرشكة ذات املسؤولية املحدودة: الباب السابع

 .الرشكة ذات رأس املال القابل للتغيري: الباب الثامن

 .الرشكة التعاونية: الباب التاسع

 .حتول الرشكات واندماجها: الباب العارش

 .حتول الرشكة: األولالفصل 

 .اندماج الرشكات: الفصل الثاين

 .صفية الرشكاتت: الباب احلادي عرش

 .الرشكات األجنبية: الباب الثاين عرش

 .العقوبات: الباب الثالث عرش
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 )وقد ألغيت .( هيئة حسم منازعات الرشكات التجارية: الباب الرابع عرش

 . ختاميةأحكام: الباب اخلامس عرش

ًومن خالل استعراض ما خيص الـرشكات الوقفيـة وفقـا لـضابط البحـث؛ فـإن 

، واخلامس، والسابع، والعارش ، واحلادي عـرش، األولبنا هي الباب األبواب املتعلقة 

 .والثالث والرابع واخلامس عرش

 :ومن خالل قراءة املواد، يمكنك تقسيمها إىل ثالثة أقسام

بعضها . ( مواد ال تتعارض مع مفهوم الوقف وبالتايل مع الرشكات الوقفية  : ًأوال

 ).قد يكون هناك زيادات ألجل البيان 

 .ًمواد تتامشى مع مفهوم الوقف إمجاال ومن األفضل تعديلها  : ًنياثا

مواد تتعارض مع مفهوم الوقف وبالتايل مـع الـرشكات الوقفيـة؛ وينبغـي   : ًثالثا

 .تعديلها

  :وعند التأمل يف املواد؛ فإهنا تعود إما إىل

مسائل ترشيعية تعود عىل رأي املنظم السعودي يف حاالت حمددة، وقد يتفق  .١

 رأي الفقهي معها أو خيالفهاال

أو مسائل تعود إىل املصالح املرسلة العامة التي ختضع الجتهادات ويل األمر  .٢

 .يف مراعاة األصلح، وهذا األصلح مرده إىل للخربة أو العرف

أو مسائل أخص من السابقة خاضعة لتحقيق املصلحة وفق معـايري العدالـة  .٣

 ."حوكمة الرشكات":سمىبام ي... والشفافية وفصل تعارض املصالح 

هذه اإلشارة لتوضيح التكرار يف بعض املواد، وعدم اخلوض يف تفصيالهتا مراعاة 

 .ملقام البحث
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  نظام الشركات السعودي
   مع تعديالتهم١٩٦٥ لسنة ٦الصادر باملرسوم رقم 

 

 
 
 

 ١ املـادة
صان أو أكثر بأن يـساهم كـل مـنهم يف مـرشوع الرشكة عقد يلتزم بمقتضاه شخ

يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمـل القتـسام مـا قـد ينـشأ عـن هـذا 

   .املرشوع من ربح أو خسارة

 :التعليق

ً عرفت سابقا يف صلب البحث، وأهنا ي هي مفهوم رشكة العقود، والتاملـادةهذه 

 .ًرشاكة لقصد الربح، وهي جائزة رشعا

 ٢ املـادة
 أحكـامتـرسي ) ١٤٠٢/٦/٢٨ تـاريخ ٢٣/كام عدلت باملرسوم امللكي رقم م(

هذا النظام ومـا ال يتعـارض معهـا مـن رشوط الـرشكاء وقواعـد العـرف عـىل 

رشكـة -٣رشكة التوصـية البـسيطة، -٢رشكة التضامن، -١) أ: الرشكات اآلتية

الـرشكة ذات -٦رشكـة التوصـية باألسـهم، -٥رشكـة املـسامهة، -٤املحاصة، 

الـرشكة -٨الـرشكة ذات رأس املـال القابـل للتغيـري، -٧ملـسؤولية املحـدودة، ا

 تكون باطلـة اإلسالميومع عدم املساس بالرشكات املعروفة يف الفقه . التعاونية



  

  

٨٨ 

 

كل رشكة ال تتخذ أحد األشكال املذكورة ويكـون األشـخاص الـذين تعاقـدوا 

. ة عن هـذا التعاقـدباسمها مسؤولني شخصيا وبالتضامن عن االلتزامات الناشئ

 يعـدل احلـدود الـدنيا والقـصوى لرأسـامل أنوجيوز ملجلس الوزراء بقرار منـه 

 هذا النظام عـىل أحكاموال ترسي ) ب. الرشكات املنصوص عليها يف هذا النظام

الرشكات التي تؤسسها أو تشرتك يف تأسيسها الدولة أو غريهـا مـن األشـخاص 

خيصها مرسوم ملكي يتضمن األحكام التي  يصدر برتأناالعتبارية العامة برشط 

   .ختضع هلا الرشكة

 :التعليق

والتي بـني : الرشكات املعارصة أو الرشكات احلديثة: الصور املذكورة هنا تسمى 

مــن معــايري هيئــة املراجعــة ) ١٢(أحكامهــا وضــوابطها املعيــار الــرشعي رقــم 

 . اإلسالميةواملحاسبة للمؤسسات 

 رغم أمهيتها من املقرتح " الرشكات الوقفية"ص نوع عن ومل يرد من خالهلا ختصي

الرشكة الوقفيـة أو الـرشكة  -٩ خيص هلا نوع خاص، وبالتايل تزاد رشكة رقم أن

 .ً هناك فروقا بني الرشكة الوقفية وغري الربحيةأن من املهم أنغري الربحية، مع 

 ٣ املـادة
 أنوجيـوز ) صة نقديـةحـ( تكون حصة الرشيك مبلغا معينا مـن النقـود أنجيوز 

 هذا النظام أحكامكام جيوز يف غري األحوال املستفادة من ) حصة عينية(تكون عينا 

.  تكون حصة الرشيك ما له من سـمعة أو نفـوذأن تكون عمال ولكن ال جيوز أن

وتكون احلصص النقدية واحلصص العينية وحدها رأس مال الـرشكة وال جيـوز 

كام هذا النظام وما ال يتعارض معها من الـرشوط تعديل رأس املال إال وفقا ألح



  

  

٨٩ 

 

   .الواردة يف عقد الرشكة أو يف نظامها

 :التعليق

شخـصية ( الرشكات الوقفيـة لـيس هلـا كيـان قـانوين أن املـادةاإلشكال يف هذه 

، لذا يقوم الواقف أو الناظر بتأسيس مؤسستني من صكي وقف ثم ينشئ )حكمية

حة من الباحث، ولو أسست الـرشكة ثـم أوقفـت منهام رشكة عىل الصورة املقرت

 .املـادةاألسهم كلها باتفاق سابق، فتندرج هذه الصورة هنا يف 

 يكون الوقف شخصية اعتبارية بذاهتا، وال يلزم تأسيس مؤسـستني، أنواملقرتح 

 يكون للرشكة نظار ال ناظر واحد، وتكون احلصص مسجلة أنويمكن حل ذلك 

 .ر أو اسمهباسم الوقف مع وصف الناظ

 ٤ املـادة
 حق آخر من احلقوق التي أيإذا كانت حصة الرشيك حق ملكية أو حق منفعة أو 

ً وفقا ألحكام عقد البيع عن ضامن احلـصة يف ًترد عىل املال كان الرشيك مسؤوال

فإذا كانت احلصة واردة . حالة اهلالك أو الستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها

وإذا .  عـىل األمـور املـذكورةاإلجيـار عقد أحكامال طبقت عىل جمرد االنتفاع بامل

 بعـد إالًكانت حصة الرشيك حقوقا له لدى الغري فـال تـربأ ذمتـه قبـل الـرشكة 

ًوإذا كانت حصة الرشيك عمال كان كل كسب ينـتج عـن . حتصيلها هذه احلقوق

هذا العمل من حق الرشكة ومع ذلك ال يكون الرشيك بالعمل ملزما بـأن يقـدم 

ركة ما يكون قد حصل عليه من حق عىل بـراءة اخـرتاع إال إذا اتفـق عـىل ـــلشل

   .ذلك
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 :التعليق

سواء التجارية العامة –ً حصص التأسيس يف الرشكة عموما أن توضح املـادةهذه 

ًوتبني أهنا قد تكون غري نقدية، لكن البد من كوهنا ماال وال بـد مـن -أو الوقفية 

 اآللية املـادةوحددت . عقد الرشكة وقابلة لالستفادة منهضامهنا وأن تكون مفيدة ل

ًعند عدم الوفاء واالستفادة منها، وكثري منها واردة يف كتاب الفقهاء نصا وخترجيا،  ً

كام أهنا، وال يبدو يل معارضتها ألحكام الوقف؛ ما دام أهنا صاحلة يف كوهنا رأس 

 .ًمال للرشكة عموما

 ٥ املـادة
نا للرشكة باحلصة التي تعهد هبا فان تـأخر يف تقـديمها عـن يعترب كل رشيك مدي

 يف مواجهة الرشكة عن تعويض الـرضر الـذي ًاألجل املحدد لذلك كان مسؤوال

   .يرتتب عىل هذا التأخري

 :التعليق

سواء التجارية  –ً حصص التأسيس يف الرشكة عموما أنتوضح : ًأيضا املـادةهذه 

ًملال قـد يـصح كونـه دينـا، وهـي مـسألة فقهيـة وكون رأس ا -العامة أو الوقفية

ة املـذكورة ال ـــــة الوقفيــــًهورة يف الرشكات عموما، ويف صورة الرشكـــمش

 أحكـام الوقف حـصة حـارضة؛ فـال ينبغـي اإلشـارة هلـذه يف أنتنطبق باعتبار 

و أما مسألة الوعد بالوقف فهي من مجلة مسألة الوعـد باهلبـة أ. الرشكات الوقفية

إال بالقبض؛ لذا حـضور احلـصة هنـا أضـبط ة، والراجح أهنا ال تلزم ــــدقالص

 . وأحكم
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 ٦ املـادة
 يتقاىض حقه من حصة مدينه يف رأس أنال جيوز للدائن الشخيص ألحد الرشكاء 

 يتقاىض حقه من نصيب املـدين املـذكور يف األربـاح أنمال الرشكة وإنام جيوز له 

ضت الرشكة انتقل حق الدائن إىل نصيب مدينـه فـيام وفقا مليزانية الرشكة فإذا انق

وإذا كانت حصة الرشيك ممثلة يف أسهم كان . يفيض من أمواهلا بعد سداد ديوهنا

 يطلب بيع هذه أن يف الفقرة السابقة إليهاًلدائنه الشخيص فضال عن احلقوق املشار 

ور عـىل األسهم ليتقاىض حقه من حصيلة البيع ومع ذلك ال يرسي احلكم املـذك

   .أسهم الرشكة التعاونية

 :التعليق

 يف الديون الشخصية، ومع جـواز االسـتدانة للوقـف، فـإن االلتـزام املـادةهذه 

بالسداد هنا أمر تنظيمي يوافق مبـدأ الوقـف وأن األصـل املحافظـة عـىل أصـل 

 ويف العادة فإن النـاظر إذا " الغلة أو الربح "الوقف، وأن يكون السداد من الريع 

أى املصلحة االستدانة للوقف فإن طريقة الوفاء خاضعة لالتفاق، وهذا االتفاق ر

 يكون االستدانة ألمر مهم أن األوىل يف الوقف أن، مع املـادةال يعارض مبدأ هذه 

ًوأن يكون قابال للوفاء يف الظروف االعتيادية من عىل الوقف بام ال يعارض فائدة 

 .ستدانة للوقفأيت اإلشارة إىل مسألة االف، وسياملوقوف عليهم وفق نص الواق

 ٧ املـادة
يتقاسم مجيع الرشكاء األرباح واخلسائر فإذا اتفق عىل حرمان أحد الـرشكاء مـن 

ًالربح أو عىل إعفائه من اخلسارة كان هذا الـرشط بـاطال وتطبـق يف هـذه احلالـة 

 يقـدم غـري ومع ذلك جيوز االتفاق عىل إعفاء الرشيك الذي مل) ٩ (املـادة أحكام
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   .عمله من املسامهة يف اخلسارة برشط أال يكون قد تقرر له أجر عن عمله

 :التعليق

وال ينبغي ضامن الربح .  الوقفأحكام يف ضامن الربح، وهو متفق مع املـادةهذه 

حتى لو كان املستفيد جهة بر، مع العلم بـأن الـرشكاء يف الـرشكة الوقفيـة كلهـم 

 .جهات بر عىل األصل

 ٨ دةاملـا
ال جيـوز توزيـع أنـصبة عـىل ) ٢٠٥ و ١٠٦( بأحكام املـادتني اإلخاللمع عدم 

 صورية عىل الرشكاء جـاز لـدائني أرباحالرشكاء إال من صايف الربح فإذا وزعت 

الرشكة مطالبة كل رشيك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها وال يلزم الرشيك 

  . الرشكة بخسائر يف السنوات التاليةبرد األرباح احلقيقية التي قبضها ولو منيت

 :التعليق

 بحث عن يىنظام والرشع وللدكتور تركي اليحتوزيع األرباح الصورية خمالف لل

 .العدد الرابع–األرباح الصورية منشور يف جملة قضاء 

ويف حال متلك املوقوف عليهم ورصفهم للمبالغ باعتبار أهنم غري مالك للوقـف، 

 املـادة يعدل أن سواء الناظر أو غريه ومن املفرتض املخطئفإن الضامن يكون عىل 

 . صورية يف حالة وجود ديون عىل الرشكةأرباح أيبعدم رصف 

 ٩ املـادة 
إذا مل يعني عقد الرشكة نصيب الرشيك يف األرباح أو يف اخلسائر كان نصيبه منهـا 

يك يف الربح وإذا اقترص العقد عىل تعيني نصيب الرش. بنسبة حصته يف رأس املال

وكذلك احلال إذا اقترص العقد عىل . ًكان نصيبه يف اخلسارة معادال لنصيبه يف الربح
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 باملرسـوم امللكـي األخـريةكام عدلت الفقرة . (تعيني نصيب الرشيك يف اخلسارة

وإذا كانت حصة الرشيك قارصة عىل عمله ومل ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/م

 يطلب تقويم عملـه أنبح أو يف اخلسارة كان له يعني يف عقد الرشكة نصيبه يف الر

ًويكون هذا التقويم أساسا لتحديد حصته يف الربح أو يف اخلسارة وفقا للضوابط  ً

وإذا تعدد الرشكاء بالعمل دون تقويم حصة كـل مـنهم اعتـربت هـذه . املتقدمة

وإذا قدم الرشيك فضال عىل عملـه حـصة . احلصص متساوية ما مل يثبت العكس

 أو عينية كان له نصيب يف الربح أو يف اخلسارة عن حصته بالعمل ونـصيب نقدية

   .آخر عن حصته النقدية أو العينية

 :التعليق

ًتوزيع الربح يكون بحسب االتفاق، أما اخلسارة فتكون بحسب رأس املال وفقـا 

 حتميـل اخلـسائر يف الـرشكة  خمالفة ألصلاملـادةللرأي الراجح يف املسألة، وهذه 

 كان رأس املـال أن مثلها يف األسهم املمتازة املخالفة للرشع ًأيضاوسيأيت ، ًماعمو

 كـام ًأيضايؤول عند اخلسارة إىل دين، أما مطلق املزايا فإن األكثر عىل عدم اجلواز 

 ).٣٧٤-٣٧٠(سبق يف رسالة ربح ما مل يضمن للدكتور مساعد احلقيل 

ة يف الـرشكة تكـون عـىل قـدر رأس  الوضيعأنفاملتفق عليه بني املذاهب األربعة 

، حاشــية الدســوقي )١٧٨-١٧٧ /٦(فــتح القــدير البــن اهلــامم : املــال، ينظــر

 ).٢/٢٢٩(، رشح منتهى اإلرادات )٥/١٢(، هناية املحتاج )٣٥٤-٣/٣٥٢(

 ١٠ املـادة
باستثناء رشكة املحاصة يثبت عقد الرشكة وكـذلك مـا يطـرأ عليـه مـن تعـديل 

. وإال كان العقد أو التعديل غري نافـذ يف مواجهـة الغـريبالكتابة أمام كاتب عدل 
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وال جيوز للرشكاء االحتجاج عىل الغري بعدم نفاذ العقد أو التعديل الذي مل يثبت 

ويسأل مديرو الرشكة .  حيتج به يف مواجهتهمأنعىل النحو املتقدم وإنام جيوز للغري 

 يـصيب الـرشكة أو أو أعضاء جملس إدارهتا بالتضامن عن تعويض الرضر الـذي

  .الرشكاء أو الغري بسبب عدم كتابة عقدها أو ما يطرأ عليه من تعديل

 : التعليق

 توثيـق أنتوثيق عقد الرشكة مهم أصالة حلفظ احلقوق من الضياع واخلالف، كام 

 أحكـامالوقف وأصوله املالية مهم، وجيري توثيقه يف اجلهات العدلية متفـق مـع 

 .ة مرسله خاضعة لتقدير ويل األمرالوقف، واإللزام به مصلح

 ١١ املـادة
باستثناء رشكة املحاصة، يشهر املديرون أو أعضاء جملس اإلدارة عقد الرشكة وما 

يطرأ عليه من تعديالت وفقا ألحكام هذا النظام، فإذا مل يشهر العقد عـىل النحـو 

ان أو أكثـر وإذا اقترص عدم الشهر عىل بيـ. املذكور كان غري نافذ يف مواجهة الغري

من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غـري نافـذة يف مواجهـة 

ويسأل مديرو الرشكة أو أعضاء جملـس إدارهتـا بالتـضامن عـن تعـويض . الغري

   .الرضر الذي يصيب الرشكة أو الرشكاء أو الغري بسبب عدم الشهر

 :التعليق

 عليها مـن عقوبـات مـن ويل يرتتب وما هذا املبدأ يف اإللزام باألنظمة والقوانني

 سـواء املخطـئ الوقـف، ويكـون أحكـامال يتعارض مع : األمر؛ بام فيه مصلحة

 .الناظر أو املدير هو الضامن يف حالة التفريط
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 ١٢ املـادة
 وغريهـا مـن األوراق التـي تـصدر عـن واإلعالناتمجيع العقود واملخالصات 

ويضاف إىل هذه . نوعها ومركزها الرئييس حتمل اسمها وبيانا عن أنالرشكة جيب 

البيانات يف غري رشكة التضامن ورشكة التوصية البسيطة، بيان عـن مقـدار رأس 

 يذكر يف األوراق أنوإذا انقضت الرشكة وجب . مال الرشكة ومقدار املدفوع منه

   . حتت التصفيةأهناالتي تصدر عنها 

 :التعليق

 أحكـامتنظيمي حيقق مصلحة الرشكة ومتفق مـع أمر :  كاملادة السابقةاملـادةهذه 

 .الوقف

 ١٣ املـادة
ًفيام عدا رشكة املحاصة، تعترب الرشكة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن ال  ً

   .حيتج هبذه الشخصية يف مواجهة الغري إال بعد استيفاء إجراءات الشهر

 :التعليق

 أحكـاملحة الرشكة ومتفق مـع أمر تنظيمي حيقق مص:  كاملادة السابقةاملـادةهذه 

ً الوقف أصالة يعترب شخصا حكمياأنالوقف، بل  ً. 

 ١٤ املـادة
باستثناء رشكة املحاصة، تتخذ كل رشكة تؤسس وفقا ألحكام هذا النظام مركزها 

الرئييس يف اململكة وتعترب هذه الرشكة سعودية اجلنسية، ولكـن ال تـستتبع هـذه 

   .حلقوق املقصورة عىل السعودينياجلنسية بالرضورة متتع الرشكة با

 



  

  

٩٦ 

 

 :التعليق

و ال :  تقييد لنفاذ الوقف والسلطة عليه من ويل األمر؛ بام فيـه مـصلحةاملـادةهذا 

ً الوقف، بل يف الترشيعات السعودية وفقـا لنظـام املرافعـات أحكاميتعارض مع 

 أو  ما يمنع من تسجيل األوقاف التي خارج اململكة٢٥٠-٢٤٩الرشعية يف مادته 

 .نقل ما يف اململكة إىل خارجها

 ١٥ املـادة
 الـرشكات، تنقـيض كـل أنواع االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أسبابمع مراعاة 

حتقق الغرض  -٢. انقضاء املدة املحددة للرشكة -١: رشكة بأحد األسباب اآلتية

انتقـال مجيـع  -٣.  من اجله الرشكة أو اسـتحالة الغـرض املـذكورأسستالذي 

هـالك مجيـع مـال الـرشكة أو  -٤. أو مجيع األسهم إىل رشيـك واحـداحلصص 

اتفاق الـرشكاء عـىل حـل  -٥. معظمه بحيث يتعذر استثامر الباقي استثامرا جمديا

انـدماج  -٦. الرشكة قبل انقضاء مدهتا، ما مل ينص عقد الرشكة عـىل غـري ذلـك

نازعـات صدور قرار بحل الرشكة من هيئة حسم م -٧. أخرىالرشكة يف رشكة 

 خطرية أسبابالرشكات التجارية بناء عىل طلب أحد ذوي الشأن وبرشط وجود 

وتتم تصفية الرشكة عند انقضائها وفقـا لألحكـام الـواردة يف البـاب . تربر ذلك

احلادي عرش من هذا النظام وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه األحكام مع 

   .رشوط عقد الرشكة أو نظامها

 :التعليق

ام يف التوقيـت أو رشكة، سـواء االنتهـاء االختيـاري كـ تعنى بانتهاء الاملـادةه هذ

 .ِّاإلجباري كام يف حلها



  

  

٩٧ 

 

 الوقـف عـىل التأبيـد، وبالتـايل فـإن الـرشكة أنأما توقيت الرشكة، فإن األصـل 

التجارية إذا أسست عىل أهنا وقف؛ فاألصل أهنا ال تنتهي إال هبالك العني املوقوفة 

 .، وأما ما سواها فاألصل بقاؤها)٤ كام يف رقم(

ًوإن كان الوقف مؤقتا، فيجوز عىل الراجح، وسبق دراسة املسألة واإلشارة هلا يف 

 يبـني أنواختري جواز الوقف املؤقت عىل أنه البد مـن ) ٣٧(يف ص) ٩٦(هامش

 .حال األصل الوقفي بعد انتهاء عقد الرشكة

إىل مثله ) الوقف( نقل األصول املالية  انتهائها يتمده وبعـوإن كان غري مؤقت فإن

 وسبق القول بجواز النقل عند التعطل اجلزئي ملصلحة – مل متدد مدة الرشكة أن –

 .فضال عن التعطل الكيل كام هنا

 



  

  

٩٨ 

 

 
 

 

 األولالفصل 
 ةــــ عامامـــأحك

 ٤٨ املـادة
سهم متساوية القيمـة وقابلـة للتـداول وال ينقسم رأس مال الرشكة املسامهة إىل أ

 يقـل عـدد الـرشكاء يف أنيسأل الرشكاء فيها إال بقدر قيمة أسهمهم، وال جيـوز 

  .الرشكة املذكورة عن مخسة

 :التعليق

 احلديث ليس عن أنمع التنبه إىل ( األصول الوقفية غري قابلة للتداول، أناألصل 

إال إذا رشطه الناظر كإجراء )  الرشكاتالأمو أصول نقدية يف املضاربة يف استثامر

ــل  ــق رشوط النق ــه وف ــضل من ــال أف ــد أص ــاظر ووج ــصلحة أو رآه الن ــد امل ًعن

 .واالستبدال

ُ يالحظ أنوأما آخرها وهو اشرتاط مخسة رشكاء؛ فهذا أمر إجرائي، من املفرتض 
 ذات كفايـة أمـوال الوقفية إذا كانت متلـك رؤوس األصول أناملنظم السعودي 

 املوافقة عليها دون النظر إىل عدد الرشكاء، وتلجأ الرشكات الوقفيـة إمـا إىل فيتم

إجياد مخسة أصول وقفية كي يتم تأسيس الرشكة من خالهلا، أو من خالل تأسيس 

 . مخسة أشخاص طبيعيني لرشكة ومن ثم توقيف هذه األسهم التي يملكوهنا

 



  

  

٩٩ 

 

 ٤٩ املـادة
ال يقـل رأس ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨اريخ  ت٢٣/كام عدلت باملرسوم امللكي رقم م(

مال رشكة املسامهة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام عن عـرشة ماليـني ريـال 

. سعودي وفيام عدا هذه احلالة ال يقل رأس مال الرشكة عن مليوين ريال سعودي

وال يقل املدفوع من رأس املال عند تأسيس الرشكة عن نصف احلـد األدنـى مـع 

   . وال تقل قيمة السهم عن مخسني رياال سعوديا٥٨ املـادةمراعاة ما تقيض به 

 :التعليق

 . الوقف، وهو أمر تنظيمي له مصالح عامةأحكامال تتعارض مع 

وبإمكان رؤوس األموال الوقفية التي تقل عـن ذلـك مـن تأسـيس رشكـة ذات 

 .مسؤولية حمدودة

 ٥٠ املـادة
خص طبيعـي إال إذا كـان  يشتمل اسم الرشكة املسامهة عـىل اسـم شـأنال جيوز 

غرض الرشكة استثامر براءة اخرتاع مسجلة باسم هذا الشخص أو إال إذا متلكت 

   .الرشكة مؤسسة جتارية واختذت اسمها اسام هلا

 :التعليق

 لـه مـصالح عامـة حتـافظ عـىل  الوقف، وهو أمر تنظيميأحكامال تتعارض مع 

 .الوقف

 املؤسـسة التـي نـشأ مـن خالهلـا وبإمكان رؤوس األموال الوقفية من نقل اسـم

 .الصك الوقفي إىل اسم الرشكة وتكون باسم خيتارونه
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 ٥١ املـادة
يصدر وزير التجارة قرارا بنموذج لنظام رشكـة املـسامهة وال جتـوز خمالفـة هـذا 

 الفقـرة الثانيـة بموجـب ألغيـت. (النموذج إال ألسباب يقرهـا الـوزير املـذكور

   )هـ١٤٠٢/٦/٢٨خ  تاري٢٣/املرسوم امللكي رقم م

 :التعليق

 الوقف، وهو أمر تنظيمي لـه مـصالح عامـة حتـافظ عـىل أحكامال تتعارض مع 

 .الوقف
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 الفصل الثاين
 تأسيس رشكة املسامهة وشهرها

 ٥٢ املـادة
ال جيـوز ). هــ١٤٠٢/٦/٢٨ تـاريخ ٢٣/كام عدلت باملرسوم امللكـي رقـم م(

صدر به مرسوم ملكـي بنـاء عـىل تأسيس الرشكات املسامهة اآلتية إال برتخيص ي

.  يراعى ما تقيض به األنظمـةأنموافقة جملس الوزراء وعرض وزير التجارة عىل 

. إعانـةة ــ التي تقدم هلا الدول-ج. ا عاماــالتي تدير مرفق) ب.  ذات االمتياز-أ

 التي -هـ.  التي تشرتك فيها الدولة أو غريها من األشخاص االعتبارية العامة-د

 غري ذلك من الرشكات املسامهة فال جيوز تأسيسها إال أما. ألعامل املرصفيةتزاول ا

برتخيص يصدره وزير التجارة ينرش يف اجلريدة الرسمية، وال يصدر وزير التجارة 

الرتخيص املـذكور إال بعـد االطـالع عـىل دراسـة تثبـت اجلـدوى االقتـصادية 

لدراسـة جلهـة حكوميـة ألغراض الرشكة ما مل تكن الرشكة قد قدمت مثل هذه ا

ويقدم طلب الرتخيص موقعـا عليـه مـن .  املرشوعبإقامة خمتصة رخصت أخرى

. مخسة رشكاء عىل األقل وفقا لألوضاع التي يصدر هبا قـرار مـن وزيـر التجـارة

ويبني يف الطلب كيفية االكتتاب برأس مال الرشكة وعدد األسـهم التـي قـرصها 

ب به كل منهم ويرفق به صورة مـن عقـد  ومقدار ما اكتتأنفسهماملؤسسون عىل 

ويقيد . الرشكة ونظامها موقعا عىل كل صورة من الرشكاء وغريهم من املؤسسني

ولـإلدارة . الطلب املذكور يف السجل الذي تعده لذلك اإلدارة العامة للـرشكات

 هذا أحكام تعديالت عىل نظام الرشكة ليكون متفقا مع إدخال تطلب أناملذكورة 

   ).٥١ (املـادة يف إليه ليكون مطابقا للنموذج املشار النظام أو
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 :التعليق

 الوقف، وهو أمر تنظيمي لـه مـصالح عامـة حتـافظ عـىل أحكامال تتعارض مع 

الوقف، ويسهم هـذا األمـر يف توضـيح صـورة الـرشكة وآليـة إدارهتـا ورصف 

 .إلخ مما هو مهم ملآل الرشكة وحتقيق هدفها وهو الربح... أرباحها

 ٥٣ ادةاملـ
يعترب مؤسسا كل من وقع عقد رشكة املسامهة أو طلـب الرتخـيص بتأسيـسها أو 

   .قدم حصة عينية عند تأسيسها أو اشرتك اشرتاكا فعليا يف تأسيس الرشكة

 :التعليق

ً الوقـف، بـل تؤيـدها حفاظـا عـىل أصـل الوقـف أحكـام ال تتعارض مع املـادة

 .وتوثيقه

 ٥٤ املـادة
إذا مل يقـرص ) هــ١٤٠٢/٦/٢٨ تـاريخ ٢٣/مللكي رقم مكام عدلت باملرسوم ا(

 يطرحــوا أناملؤسـسون عــىل أنفـسهم االكتتــاب بجميـع األســهم كـان علــيهم 

لالكتتاب العام األسهم التي مل يكتتبوا هبا وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ترش 

املرسوم امللكي أو قـرار وزيـر التجـارة املـرخص بتأسـيس الـرشكة يف اجلريـدة 

 يأذن عند الرضورة بمد هذا امليعـاد مـدة ال تتجـاوز أنسمية ولوزير التجارة الر

   .تسعني يوما

 :التعليق

 يف الرشكات املسامهة املفتوحة، وهي غري داخلـة يف موضـوع الـرشكة املـادةهذه 

 األنظمة متنع من مجع التربعات هبذه الطريقة أنًالوقفية وفقا للضابط املذكور، كام 
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ددة، وإذا ما حصل فام يتم دفعه هو تربع وليس هلم حق النظارة وال إال جلهات حم

 .التغيري

 ٥٥ املـادة
 يتم ذلك عن طريق البنوك أن وجهت الدعوة إىل مجهور لالكتتاب العام وجب إذا

ويودع املؤسسون لدى البنوك املذكورة نسخا كافية من . التي يعينها وزير التجارة

 حيصل عىل نسخة منها أنن خالل مدة االكتتاب وجيوز لكل ذي شأ. نظام الرشكة

وتكون الدعوة لالكتتاب العام بنرشة تشتمل بـصفة خاصـة . مقابل ثمن معقول

.  ومهـنهم وجنـسياهتمإقامتهم املؤسسني وحمال أسامء -١: ةــعىل البيانات اآلتي

 مقدار رأس املال املدفوع ونوع -٣.  اسم الرشكة وغرضها ومركزها الرئييس-٢

هم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها لالكتتـاب العـام ومـا اكتتـب بـه األس

 املعلومــات اخلاصــة -٤. املؤســسون والقيــود املفروضــة عــىل تــداول األســهم

 املزايا اخلاصة املمنوحة للمؤسـسني أو -٥. باحلصص العينية واحلقوق املقررة هلا

. ت تأسـيس الـرشكة بيان تقديري لنفقا-٧.  طريقة توزيع األرباح-٦. لغريهم

 طريقة توزيع األسهم عىل -٩.  تاريخ بدء االكتتاب وهنايته ومكانه ورشوطه-٨

. دد املطـروح لالكتتـابــــدد األسهم املكتتب هبا عىل العــني إذا زاد عــاملكتتب

 تاريخ صدور املرسوم امللكي املرخص بتأسيس الرشكة ورقم عدد اجلريدة -١٠

قـع هـذه النـرشة املؤسـسون الـذين وقعـوا طلـب ويو. الرسمية الذي نرش فيـه

ويكونون مسؤولني بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيهـا وعـن . الرتخيص

وتعلـن نـرشة . املــادة يف الفقرة الثالثـة مـن هـذه إليهااستيفائها البيانات املشار 

سة االكتتاب يف جريدة يومية توزع يف املركز الرئييس قبل تاريخ بدء االكتتاب بخم
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   . عىل األقلأيام

 :التعليق

 يف الرشكات املسامهة املفتوحة املطروحة لالكتتاب، وهي غري داخلة يف املـادةهذه 

 .ًموضوع الرشكة الوقفية وفقا لضابط البحث

 ٥٦ املـادة
 وال جتاوز تسعني يوما وال يـتم أياميظل االكتتاب مفتوحا مدة ال تقل عن عرشة 

وإذا مل يكتتب بكـل رأس املـال يف . ب بكل رأس املالتأسيس الرشكة إال إذا اكتت

 من وزير التجارة والصناعة مد فرتة االكتتاب مدة ال تزيد بإذناملدة املذكورة جاز 

   .عىل تسعني يوما

 :التعليق

 يف الرشكات املسامهة املفتوحة املطروحة لالكتتاب، وهي غري داخلة يف املـادةهذه 

 . لضابط البحثًموضوع الرشكة الوقفية وفقا

 ٥٧ املـادة
يوقع املكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بـصفة خاصـة، عـىل اسـم الـرشكة 

وغرضها ورأس ماهلا ورشوط االكتتاب واسم املكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته 

وعدد األسهم التي يكتتب هبا وتعهد املكتتـب بقبـول نظـام الـرشكة كـام تقـرره 

 أيكتتاب منجزا غـري معلـق عـىل رشط، ويعتـرب ويكون اال. اجلمعية التأسيسية

   .رشط يضعه املكتتب كأن مل يكن

 :التعليق

 يف الرشكات املسامهة املفتوحة املطروحة لالكتتاب، وهي غري داخلة يف املـادةهذه 
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 .ًموضوع الرشكة الوقفية وفقا لضابط البحث

 ٥٨ املـادة
 عـن ربـع قيمتـه االسـمية ال يقل املدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند االكتتاب

وتـودع حـصيلة االكتتـاب باسـم . ويؤرش عىل السهم بالقدر املدفوع من قيمتـه

الرشكة، حتت التأسيس، أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال جيوز تـسليمها 

   ).٦٣( تأسيس الرشكة وفقا للامدة إعالنإال ملجلس اإلدارة بعد 

 :التعليق

املسامهة املفتوحة املطروحة لالكتتاب، وهي غري داخلة يف  يف الرشكات املـادةهذه 

 .ًموضوع الرشكة الوقفية وفقا لضابط البحث

 ٥٩ املـادة
 تــاريخ ٢٣/ العبــارة األخــرية بموجــب املرســوم امللكــي رقــم مأضــيفتكــام (

إذا جاوز عدد األسهم املكتتب هبا العدد املطروح لالكتتاب، ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨

كتتبني بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير وزعت األسهم عىل امل

   .التجارة يف كل حالة بالنسبة لصغار املكتتبني

 :التعليق

 يف الرشكات املسامهة املفتوحة املطروحة لالكتتاب، وهي غري داخلة يف املـادةهذه 

 .ًموضوع الرشكة الوقفية وفقا لضابط البحث

 ٦٠ املـادة
ية أو مزايا خاصة للمؤسسني أو لغـريهم عينـت اإلدارة إذا وجدت حصص عين

ًالعامة للرشكات بناء عىل طلب املؤسسني خبريا أو أكثر تكون مهمـتهم التحقـق 
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من صحة تقييم احلصص العينية وتقدير مربرات املزايـا اخلاصـة وبيـان عنـارص 

يومـا مـن ويقدم اخلبري تقريره إىل اإلدارة العامة للرشكات خالل ثالثني . تقييمها

 ال أخرى متنحه مهلة أنتاريخ تكليفه بالعمل، وجيوز لإلدارة بناء عىل طلب اخلبري 

وترسل اإلدارة صورة من تقرير اخلبـري إىل املؤسـسني، وعـىل . جتاوز ثالثني يوما

هؤالء توزيعه عىل املكتتبني قبل انعقاد اجلمعية التأسيسية بخمسة عرش يوما عـىل 

املـذكور املركـز الرئيـيس للـرشكة وحيـق لكـل ذي شـأن األقل كام يودع التقرير 

ويعرض التقرير املذكور عىل اجلمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا . االطالع عليه

قررت اجلمعية ختفيض املقابل املحدد للحصص العينية أو ختفيض املزايا اخلاصـة 

اصة عىل هذا  يوافق مقدمو احلصص العينية أو املستفيدون من املزايا اخلأنوجب 

التخفيض يف أثناء انعقاد اجلمعية، وإذا رفض هؤالء املوافقة عىل التخفيض اعترب 

وال تـسلم األسـهم التـي متثـل . عقد الرشكة كأن مل يكن بالنسبة جلميع أطرافهـا

   .احلصص العينية إىل أصحاهبا إال بعد نقل ملكية هذه احلصص كاملة إىل الرشكة

 :التعليق

 األصول العينيـة سـيتم تقييمهـا بالنقـد لتكـون أصـول أن عىل  تنصاملـادةهذه 

مشاعة، وهذا األمر خاص بتأسيس الرشكة بغض النظر عن كوهنا وقفيـة أم غـري 

 تكون الرشكة الوقفية أصـوهلا مـال قابـل أنوقفية، والذي خيص الرشكة الوقفية 

ٌلالستثامر إما نقود أو أعيان نص عليها الواقف   . وقفية تستثمر يف رشكةأنٌ

 ٦١ املـادة
يدعو املؤسسون املكتتبني إىل مجعية تأسيسية تعقد وفقا لألوضاع املنصوص عليها 

يف نظام الرشكة، عىل إال تقل الفرتة بني تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن مخـسة 



  

  

١٠٧ 

 

عرش يوما، وعىل إال يتم االنعقاد يف حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل 

 السابقة املركـز املـادة يف إليه التقرير املشار إيداعوما من تاريخ ميض مخسة عرش ي

 كـان عـدد أسـهمه حـق حـضور اجلمعيـة أيـاالرئييس للرشكة، ولكل مكتتـب 

التأسيسية، ويشرتط لصحة االجتامع حضور عدد من املكتتبني يمثل نصف رأس 

ع ثان يعقد بعـد فإذا مل تتوفر هذه األغلبية وجهت دعوة إىل اجتام. املال عىل األقل

ويكون هذا االجتامع صحيحا . إليهمخسة عرش يوما عىل األقل من توجيه الدعوة 

وتـصدر القـرارات يف اجلمعيـة التأسيـسية .  كان عدد املكتتبـني املمثلـني فيـهأيا

ومع ذلك فإذا تعلقت هذه القرارات بتقويم . باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها

زايا اخلاصة لزمت موافقة أغلبية املكتتبـني، بأسـهم نقديـة، احلصص العينية أو امل

التي متثل ثلثي األسهم املذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو احلصص العينية 

أو املستفيدون من املزايا اخلاصة وال يكون هلؤالء رأي يف هذه القرارات ولو كانوا 

كرتري وجامع األصوات ويوقع رئيس اجلمعية والس.  األسهم النقديةأصحابمن 

   .حمرض االجتامع ويرسل املؤسسون صورة منه إىل اإلدارة العامة للرشكات

 :التعليق

 يف الرشكات املسامهة، وهـذا اإلجـراء فيـه ضـبط وتأكـد مـن إيـداع املـادةهذه 

احلصص املالية وإقرار النظام األسايس وتعيني املراقـب املـايل ، وهـي إجـراءات 

 . التاليةاملـادةً سواء أكان وقفيا أم ال ، وتفصيل اإلجراءات يف مفيدة لألصل املايل

 ٦٢ املـادة
: ور اآلتيـةـــــختتص اجلمعية التأسيسية باألم) ٦٠ (املـادة أحكاماة ـــمع مراع

التحقق من االكتتاب بكل رأس املال ومن الوفاء وفقا ألحكـام هـذا النظـام  -١



  

  

١٠٨ 

 

وضـع  -٢. ستحق مـن قيمـة األسـهمباحلد األدنى من رأس املـال وبالقـدر املـ

 تعـديالت إدخـالالنصوص النهائية لنظـام الـرشكة، ولكـن ال جيـوز للجمعيـة 

. ة مجيع املكتتبني املمثلني فيهـاــام املعروض عليها إال بموافقــجوهرية عىل النظ

 جملس إدارة ملـدة ال جتـاوز مخـس سـنوات وأول مراقـب أولتعيني أعضاء  -٣

املداولـة يف -٤.  تم تعيينهم يف عقد الـرشكة أو يف نظامهـاحسابات إذا مل يكن قد

   .تقرير املؤسسني عن األعامل والنفقات التي اقتضاها تأسيس الرشكة

 :التعليق

 تكون متفق عليها أن هذه األمور جيب أن السابقة، مع التنبه إىل املـادةكام سبق يف 

 .سيس الرشكةيف نظام الرشكة بام ال يتعارض مع رشوط الواقف عند تأ

 ٦٣ املـادة
يقدم املؤسسون خالل مخسة عرش يوما من تاريخ انتهاء اجتامع اجلمعية التأسيسية 

وترفـق الوثـائق اآلتيـة .  تأسيس الرشكةبإعالنطلبا إىل وزير التجارة والصناعة 

 بحصول االكتتاب بكل رأس املال وما دفعه املكتتبون إقرار -١: بالطلب املذكور

. هم التي اكتتب هبا كـل مـنهمــان بأسامئهم وعدد األسـهم وبيـــمن قيمة األس

 قـرارات -٤.  اجلمعيـةأقرتـه نظام الرشكة الذي -٣.  حمرض اجتامع اجلمعية-٢

اجلمعية بشأن تقرير املؤسسني وتقويم احلصص العينية واملزايـا اخلاصـة وتعيـني 

التعيـني يف عقـد أعضاء جملس اإلدارة ومراقب احلسابات إذا مل يكن قد تـم هـذا 

   .الرشكة أو نظامها

 :التعليق

إجراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانـت وقفيـة أم ال، وهـي يف الوقفيـة أوىل 



  

  

١٠٩ 

 

 .باحلفاظ، ويتحمل الناظر مسؤولية التفريط يف هذا اجلانب

 ٦٤ املـادة
 بـإعالنتعترب الرشكة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تـاريخ صـدور قـرار الـوزير 

تأسيسها وال تسمع بعد ذلك الدعوى ببطالن الرشكة ألية خمالفـة ألحكـام هـذا 

 تأسـيس إعـالنويرتتـب عـىل قـرار . النظام أو لنصوص عقد الرشكة أو نظامها

 املؤسسون حلساهبا إىل ذمتها كام يرتتب جراهاأالرشكة انتقال مجيع الترصفات التي 

. املؤسسون خالل فـرتة التأسـيسعليه حتمل الرشكة مجيع املصاريف التي أنفقها 

 أنوإذا مل يتم تأسيس الرشكة عىل النحـو املبـني يف هـذا النظـام كـان للمكتتبـني 

يسرتدوا املبالغ التي دفعوها أو احلصص العينية التـي قـدموها وكـان املؤسـسون 

مسؤولني بالتضامن عن الوفاء هبـذا االلتـزام وعـن التعـويض عنـد االقتـضاء، 

 يف تأسـيس الـرشكة أنفقـتولني مجيـع املـصاريف التـي وكذلك يتحمل املـسؤ

ويكونون مسؤولني بالتضامن يف مواجهة الغري عـن األفعـال والتـرصفات التـي 

   .صدرت منهم خالل فرتة التأسيس

 :التعليق

إجراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانـت وقفيـة أم ال، وهـي يف الوقفيـة أوىل 

 .تفريط يف هذا اجلانبباحلفاظ، ويتحمل الناظر مسؤولية ال

 تكـون أن يف حقيقتها تعتـرب انتقـال الـرشكة مـن ذمـم الـرشكاء إىل املـادة أنمع 

 الوقف شخصية مـستقلة فاملـادة أنشخصية حكمية مستقلة بذاهتا، وعىل اعتبار 

 .تأكيد يف هذا األمر

 



  

  

١١٠ 

 

 ٦٥ املـادة
 بـإعالنناعة ينرش يف اجلريدة الرسمية عىل نفقة الرشكة قرار وزير التجارة والـص

وعـىل أعـضاء جملـس اإلدارة . تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ومن نظامهـا

 يطلبوا قيد الـرشكة يف سـجل أنخالل مخسة عرش يوما من تاريخ القرار املذكور 

الرشكات باإلدارة العامة للرشكات ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة عىل البيانات 

 املؤسـسني أسـامء-٢. ا الرئييس ومدهتااسم الرشكة وغرضها ومركزه-١: اآلتية

نوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما  -٣.  ومهنهم وجنسياهتمإقامتهموحمال 

طرح منها لالكتتاب العام وما اكتتب به املؤسـسون ومقـدار رأس املـال املـدفوع 

. طريقة توزيع األرباح واخلـسائر -٤. داول األسهمــــوالقيود املفروضة عىل ت

نات اخلاصـة باحلـصص العينيـة واحلقـوق املقـررة هلـا واملزايـا اخلاصـة البيا-٥

تاريخ املرسوم امللكي املرخص بتأسيس الرشكة ورقم -٦. للمؤسسني أو لغريهم

 تأسيس بإعالنتاريخ قرار وزير التجارة -٧. عدد اجلريدة الرسمية الذي نرش فيه

أعـضاء جملـس اإلدارة وعـىل . الرشكة ورقم عدد اجلريدة الرسمية التي نرش فيها

 يقيـدوا الــرشكة يف الـسجل التجــاري وفقـا ألحكــام نظـام الــسجل أنكـذلك 

   .التجاري

 :التعليق

إجراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانـت وقفيـة أم ال، وهـي يف الوقفيـة أوىل 

بالنرش حتى تشتهر وحتفظ من التعدي، ولذلك كانت الشهادة مما تـشتهر وثبـت 

 ).١٥/٢٦٧ كشاف القناع :ينظر(باالستفاضة 

 



  

  

١١١ 

 

 الفصل الثالث
 إدارة رشكة املسامهة

 األولالفرع 

 س اإلدارةــجمل

 ٦٦ املـادة
 برشط إال يقل عن أعضائهيدير رشكة املسامهة جملس إدارة حيدد نظام الرشكة عدد 

وتعني اجلمعية العامة العادية أعضاء جملس اإلدارة للمدد املنصوص عليها . ثالثة

 هذه العبارة باملرسوم أضيفتكام . (ة برشط إال جتاوز ثالث سنواتيف نظام الرشك

 حيدد عدد أنوجيوز ملجلس الوزراء ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/امللكي رقم م

 تعيـني أعـضاء إعـادةوجيـوز دائـام .  يعني هباأنجمالس اإلدارة التي جيوز للعضو 

ظـام الـرشكة كيفيـة ويبني ن. جملس اإلدارة ما مل ينص نظام الرشكة عىل غري ذلك

انتهاء عضوية املجلس وإنام جيوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل مجيـع 

أو بعض أعضاء جملس اإلدارة، ولو نص نظام الـرشكة عـىل خـالف ذلـك دون 

إخالل بحق العضو املعزول يف مساءلة الرشكة إذا وقع العزل لغري مربر مقبول أو 

   .يف وقت غري الئق

 :التعليق

جراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانت وقفيـة أم ال، وهـي يف الوقفيـة أوىل، إ

 إدارة الرشكة سيكونون من النظار وهم أمناء إال إذا ثبت تفريطهم، أنويف الغالب 

 .ًوإن كانوا غري ذلك فحاهلم كاألجري وفقا للعقد املوقع معهم

 



  

  

١١٢ 

 

 ٦٧ املـادة
شـغر مركـز أحـد أعـضاء جملـس ما مل ينص نظام الرشكة عىل خالف ذلـك، إذا 

 يعرض هذا أن يعني مؤقتا عضوا يف املركز الشاغر، عىل أناإلدارة كان للمجلس 

ويكمل العضو اجلديد مـدة .  اجتامع هلاأولالتعيني عىل اجلمعية العامة العادية يف 

وإذا هبط عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األدنى املنـصوص عليـه يف . سلفه

يف نظام الرشكة وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وقت هذا النظام أو 

   .ممكن لتعيني العدد الالزم من األعضاء

 :التعليق

 .إجراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانت وقفية أم ال، وال تتعارض مع الوقف

 ٦٨ املـادة
 ٢٣/ واملرسوم امللكي رقـم م١٤٠٢/١/٢٠ تاريخ ١٧كام عدلت بالقرار رقم (

 يكون عضو جملـس اإلدارة مالكـا لعـدد مـن أنجيب ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨تاريخ 

وتودع هـذه األسـهم خـالل . أسهم الرشكة ال تقل قيمتها عن عرشة آالف ريال

ثالثني يوما من تاريخ تعيني العـضو أحـد البنـوك التـي يعينهـا وزيـر التجـارة، 

لة للتـداول وختصص هذه األسهم لضامن مسؤولية أعضاء اإلدارة وتظل غري قاب

 املــادة تنقيض املدة املحددة لسامع دعـوى املـسؤولية املنـصوص عليهـا يف أنإىل 

وإذا مل يقـدم عـضو جملـس اإلدارة .  يفصل يف الدعوى املـذكورةأنأو إىل ) ٧٧(

 أنوعىل مراقب احلسابات . أسهم الضامن يف امليعاد املحدد لذلك بطلت عضويته

يـة أ وأن يـضمن تقريـره إىل اجلمعيـة العامـة املـادةيتحقق من مراعاة حكم هذه 

   .خمالفة يف هذا الشأن
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 :التعليق

ريعي لضبط الرشكة، سواء أكانـت وقفيـة أم ال، وال تتعـارض مـع ـــإجراء تش

مع العلم بأن الرشكة الوقفية أمواهلا كلهـا وقـف، وال يملكهـا شـخص . الوقف

 .حقيقي

 ٦٩ املـادة
رة أيـة مـصلحة مبـارشة أو غـري مبـارشة يف  يكون لعضو جملس اإلداأنال جيوز 

 والعقود التي تتم حلساب الرشكة إال برتخيص من اجلمعية العامة العادية األعامل

حيدد كل سنة ويستثنى من ذلك األعامل التي تتم بطريق املناقصات العامة إذا كان 

 يبلغ أنوعىل عضو جملس اإلدارة . عضو جملس اإلدارة صاحب العرض األفضل

جلس بام له من مصلحة شخصية يف األعامل والعقود التي تتم حلساب الرشكة، امل

ويثبت هذا التبليغ يف حمرض االجتامع وال جيوز للعضو ذي املصلحة االشـرتاك يف 

ويبلـغ رئـيس جملـس اإلدارة . التصويت عىل القرار الذي يصدر يف هـذا الـشأن

قود التي يكـون ألحـد أعـضاء اجلمعية العامة العادية عند انعقادها األعامل والع

جملس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق هبذا التبليغ تقرير خاص من مراقـب 

   .احلسابات

 :التعليق

 .إجراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانت وقفية أم ال، وال تتعارض مع الوقف

ف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب ــ الوقأحكاموهذا التنظيم ال يتعارض مع 

 . الوقف واحلرص عىل األمانة ونامء الوقف واحلفاظ عليهمصلحة
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 ٧٠ املـادة
ال جيوز لعضو جملس اإلدارة، بغري ترخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كـل 

 يتجـر يف أحـد فـروع أن عمل من شأنه منافسة الرشكة أو أي يشرتك يف أنسنة، 

 تعترب العمليات أنيض أو  تطالبه بالتعوأن كان للرشكة وإالالنشاط الذي تزاوله 

   . حلساهباأجريتالتي بارشها حلسابه اخلاص قد 

 :التعليق

إجراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانت وقفية أم ال، وال تتعارض مع الوقف، 

عنايـة  بل حيض عليها من باب تغليب مصلحة الوقف واحلرص عىل األمانـة وال

 . بالوقف

 ٧١ املـادة
ً تقدم قرضا نقديا من أنة ال جيوز لرشكة املسامه  نوع ألعضاء جملس إدارهتا أو أيً

 قرض يعقده واحد منهم مع الغري ويستثنى من ذلك البنوك وغريها أي تضمن أن

من رشكات االئتامن إذ جيوز هلا يف حدود أغراضها باألوضـاع وبالـرشوط التـي 

 تفـتح أن أو  تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتاأنتتبعها يف معامالهتا مع اجلمهور 

ويعترب باطال كل عقـد .  تضمنه يف القروض التي يعقدها مع الغريأنًله اعتامدا أو 

   .املـادةيتم باملخالفة ألحكام هذه 

 :التعليق

 وال جيوز "مرصف الوقف" مال الوقف للنامء وغلته ملا رشطه الواقف أناألصل 

اخلالف يف حتديده ، ينظر وفق (  يأخذ النظار من مال الرشكة إال ما جاز ملثلهم أن

، وأما إدانة الناظر فال ينبغـي )١٨٦(استثامر األوقاف للدكتور الصقيه ص: ًمثال 
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إذا مل يوافق املوقف أو كانت مصلحته ظاهره لبقاء واستدامة ونامء الوقف كام سبق 

 .يف مجعيات املوظفني يف دراسة البحث

 األسايس للرشكة والذي جيب مع العلم بأن جملس اإلدارة ليس له معارضة النظام

 . ينطبق مع رشوط الواقف وحتقيق مقاصد الوقفأن

 ٧٢ املـادة
 يذيعوا إىل املسامهني يف غري اجتامعات اجلمعية أنال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة 

 وإال إلدارهتاالعامة أو إىل الغري ما وقفوا عليه من أرسار الرشكة بسبب مبارشهتم 

   .ن التعويضوجب عزهلم ومساءلتهم ع

 :التعليق

إجراء ترشيعي لضبط الرشكة، سواء أكانت وقفية أم ال، وال تتعارض مع الوقف، 

 الوقف بل حيـض عليهـا مـن بـاب تغليـب أحكاموهذا اإلجراء ال يتعارض مع 

 .مصلحة الوقف واحلرص عىل األمانة

 بـضبط تعنى وهي "حوكمة الرشكة "ة كثري منها يستلهم ما يسمى بـ املواد السابق

الـرشكة مــن تـرصفات اإلدارة العليــا لتحقــق هـدفها دون تــداخل أو تعــارض 

للمصالح، وهو مقصد ترشيعي مهم ، وقد ذكر الفقهاء مسائل تعنى بـذلك مـن 

 .كيل بأن ال يبيع وال يشرتي لنفسهمثل ترصف الو

 ٧٣ املـادة
سـع مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة يكـون ملجلـس اإلدارة أو

ً يفوض واحـدا أو أنالسلطات يف إدارة الرشكة كام يكون له يف حدود اختصاصه 

عـىل أنـه ال جيـوز . أكثر من أعضائه أو من الغري يف مبارشة عمل أو أعامل معينـة
ملجلس اإلدارة عقد القروض التي جتاوز آجاهلا ثالث سـنوات أو بيـع عقـارات 
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 أو إبـراء مـديني الـرشكة مـن الرشكة أو رهنها أو بيـع متجـر الـرشكة أو رهنـه
وإذا . ًالتزاماهتم إال إذا كان مرصحا بذلك يف نظام الرشكة وبالرشوط الواردة فيه

ًمل يتضمن نظام الرشكة أحكاما يف هـذا اخلـصوص فـال جيـوز للمجلـس القيـام 

بالترصفات املذكورة إال بإذن من اجلمعية العامة العادية وذلك مـا مل تكـن تلـك 
   . بطبيعتها يف أغراض الرشكةالترصفات داخلة

 :التعليق
ًهذه التقييدات مهمة يف ضبط أعامل جملس إدارة الـرشكة سـواء أكـانوا نظـارا أم 

 كام سبق فيام يـسمى –ُأجراء للرشكة، وهي بمجملها حتقق هدف الرشكة الوقفية 
  .–كمة الرشكة وحب

 و اإلبراء؛ فإنه الحكم رهن الوقف أ: ً أمورا حمددة من مثلًأيضا املـادةوتضمنت 
ًجيوز ملجلس اإلدارة أو أحد مـن أعـضائه ألنـه لـيس مالكـا لألصـول الوقفيـة، 

 .والقاعدة أنه ال يصح رهن من ال يصح بيعه
 .)١ (أما االقرتاض ففيه خالف والراجح جوازه عند احلاجة بضوابطه

                                                        

املذاهب األربعة تتفق عىل أنه ال جيوز االقرتاض للوقـف إال إذا وجـدت مـصلحة : االستدانة للوقف  )١(

ًوهناك بعض القيود التي تقيد االستدانة، فقد قيد احلنفية والشافعية اجلواز أيضا . ة لذلكوحاجة داعي

ًبإذن احلاكم، وأضاف الشــافعية أو بتجويز الواقف ذلـك شـــرطا منـه عنـد الوقـف، ومل يـشــرتط 

يـرى فيـه ل الوقـف وفـق مـا املالكية واحلنابلة إذن احلاكم ما دامت احلاجة قائمة فالناظر أمني عىل ما

ذكر هـذا الـرشط احلنفيـة واملالكيـة : عدم وجود غلة من الوقف تسد عن حاجة االقرتاض. املصلحة

 .واحلنابلة ومل يذكره الشافعية

، هنايـة املحتـاج )٦/٤٠(، مواهـب اجلليـل )٣/٤١٩(الدر املختار مـع حاشـية ابـن عابـدين : ينظر

 ).٤/٢٩٥(، كشاف القناع )٥/٣٩٧(
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 ٧٤ املـادة
 تكون هذه املكافأة أنيبني نظام الرشكة طريقة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وجيوز 

 =                                                        

 االسـتدانة عـىل الوقـف ال جتـوز إال إذا احتـيج إليهـا ") : ٢٢٤-٢/٢٢٣ (جاء غمز عيون البـصائر

أن ال يتيـرس إجـارة : األول إذن القـايض الثـاين : ملصلحة الوقف كتعمري ورشاء بذر  فتجوز برشطني 

العني والرصف من أجرهتا ، كام حرره ابن وهبان وليس من الرضورة الرصف عـىل املـستحقني كـام يف 

 ."انة القرض والرشاء بالنسيئةالقنية واالستد

جواز االستدانة ) ٣٣(وضبطت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف معيارها رقم 

 االسـتدانة عـىل الوقـف إال بـرشط الواقـف أو بـإذن "): ٥/٣/٦( الفقـرة ٣٣حيث جاء يف املعيـار 

 :ويراعى يف االستدانة ما ييل. القايض ووجود رضورة

أو بأي متويـل ، أو الرشاء باألجل ، جتوز االستدانة عىل ذمة الوقف باالقرتاض املرشوع : ٥/٣/٦/١

بـرشط نـص الواقـف أو إذن القـضاء مـع وجـود رضورة لالسـتدانة ، ًمباح رشعا لصيانته أو تعمريه

قيـدة وال يعترب من االستدانة امل. ومراعاة مقدرة غلة الوقف عىل حتمل الوقف عبء التمويل وسداده 

 .بام سبق دفع مبلغ ملصلحة الوقف من مال الناظر إذا كان للوقف غلة يرجع عليها لالستيفاء منها

 :احلاالت املسوغة لالستدانة، يف حالة عدم نص الواقف عليها: ٥/٣/٦/٢

 .االحتياج لصيانة الوقف أو عامرته الرضورية دون وجود غلة كافية لذلك   −   أ

 . دون وجود غلة لدفعها– إن وجدت –ية دفع االلتزامات املال   −ب

العجز عن دفع مرتبات القائمني عىل الوقف أو العـاملني لتحقيـق أغراضـه إذا خيـف تعطيـل    − ج

 .االنتفاع به

 ."ال جتوز االستدانة للرصف عىل مستحقي غلة الوقف:  ٥/٣/٦/٣

 ويكـون اجلـدوى مـن وعليه فإن االستدانة وخاصة يف مثل الرشكات التي تدخل يف مناقصات كربى

عىل أن االستدانة يف الرشكة الوقفية يشمل مسألة االقـرتاض يف . ٌورائها واضح جائز، واهللا تعاىل أعلم

الرشكة وهي من ترصفات الرشيك باالقرتاض، وهي مسألة نص الفقهاء عـىل أهنـا ال جتـوز دون إذن 

، هنايـة )٤٤-٦/٤٣(خـريش ، رشح خمتـرص خليـل لل)٥/٩٧(بـدائع الـصنائع : بقية الرشكاء، ينظر

 ).٢/٢١١(، رشح منتهى اإلرادات )٥/٩(املحتاج 
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راتبا معينا أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح، 
ومع ذلك إذا كانت املكافـأة نـسبة . وجيوز اجلمع بني اثنني أو أكثر من هذه املزايا

مـن األربـاح % ١٠ تزيـد هـذه النـسبة عـىل أن الرشكة فال جيوز أرباحمعينة من 
 املرصوفات واالستهالكات واالحتياطات التي قررهتا اجلمعية الصافية بعد خصم

العامة تطبيقا ألحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الرشكة وبعد توزيع ربح عـىل 
وكل تقدير خيالف ذلـك يكـون . من رأس مال الرشكة% ٥املسامهني ال يقل عن 

ىل بيـان شـامل ويشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية عـ. باطال
لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من رواتب ونصيب 
يف األرباح وبدل حضور ومرصوفات وغري ذلك من املزايا كـام يـشتمل التقريـر 

 أو مـا إداريـنياملذكور عىل بيان ما قبضه أعضاء املجلـس بوصـفهم مـوظفني أو 
   .تشارات أو اسإدارية فنية أو أعاملقبضوه نظري 

 :التعليق

 خمصصة ملكافآت جملس اإلدارة، وقد سبق تفصيل مكافآت جملس اإلدارة، املـادة

ًوتم بيان جواز أخذه راتبا أو بدل حضور جلسات أو مزايـا معينـة أو نـسبة مـن 

ً يـتم منحـه أسـهام يف أناألرباح بام يتوافق مع العرف، لكن األمر الذي ال جيـوز 

 . ال يملك ألحد وال يباع ألحدالوقف ألن األصل الوقفي

 كان جملس اإلدارة مـن النظـار فقـد اختلـف الفقهـاء يف مقـدار أجـرهتم، أنأما 

ً هلم أجرة املثل عرفا ، ينظر مثال استثامر األوقاف للـدكتور الـصقيه أنوالصحيح  ً

 ).١٨٦(ص 
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 ٧٥ املـادة
صه كام يسأل عن تلتزم الرشكة باألعامل التي جيرهيا جملس اإلدارة يف حدود اختصا

تعويض ما ينشأ من الرضر عن األفعـال غـري املـرشوعة التـي تقـع مـن أعـضاء 

   .املجلس يف إدارة الرشكة

 :التعليق

 حفـظ الوقـف، و  الوقف بل يؤكد عليها مـن بـابأحكامتنظيم ال يتعارض مع 

 .تغليب مصلحة الوقف

 ٧٦ املـادة
كة أو املسامهني أو الغـري يسأل أعضاء جملس اإلدارة بالتضامن عن تعويض الرش

 هـذا أحكـامعن الرضر الذي ينشأ عن إساءهتم تدبري شؤون الرشكة أو خمالفتهم 

. النظام أو نصوص نظام الرشكة وكل رشط يقيض بغري ذلك يعتـرب كـأن مل يكـن

وتقع املسؤولية عىل مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا نـشأ اخلطـأ عـن قـرار صـدر 

تي تصدر بأغلبية اآلراء فال يسأل عنها املعارضون متى  القرارات الأما، بإمجاعهم

ثبتوا اعرتاضهم رصاحة يف حمرض االجتامع وال يعترب الغياب عن حضور االجتامع أ

 من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علـم الغائـب لإلعفاءالذي يصدر فيه القرار سببا 

   .بالقرار أو عدم متكنه من االعرتاض عليه بعد علمه به

 :يقالتعل

هذا التنظيم مهم يف تضمني املتعدي عن حدوث رضر، وسواء أكان جملس اإلدارة 

 يدهم يـد أمانـة عـىل أنًنظارا أم أجراء فإهنم يضمنون عند التعدي والتفريط بام 

وسبق تفـصيل ذلـك يف .  الوقفأحكامالصحيح، وعليه؛ فاملادة ال تتعارض مع 
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 .صلب البحث

 ٧٧ املـادة
 املسؤولية عىل أعضاء جملس اإلدارة بسبب األخطاء التـي  ترفع دعوىأنللرشكة 

 ملجموع املسامهني وتقريـر اجلمعيـة العامـة العاديـة رفـع هـذه إرضارتنشأ عنها 

 الرشكة إفالسالدعوى وتعني من ينوب عن الرشكة يف مبارشهتا وإذا حكم بشهر 

كة توىل كان رفع الدعوى املذكورة من اختصاص ممثل التفليسة وإذا انقضت الرش

وفـيام . املصفي مبارشة الدعوى بعد احلصول عىل موافقة اجلمعية العامـة العاديـة

عدا حالتي الغش والتزوير تنقـيض دعـوى املـسؤولية املقـررة للـرشكة بموافقـة 

 إدارهتـم ذمة أعضاء جملس اإلدارة من مـسؤولية إبراءاجلمعية العامة العادية عىل 

عوى املذكورة بعـد انقـضاء سـنة عـىل تلـك وال ال تسمع الدــــويف مجيع األح

   .املوافقة

 :التعليق

هذا التنظيم مهم يف تضمني املتعدي عن حدوث رضر، وسواء أكان جملس اإلدارة 

 يـدهم يـد أمانـة عـىل أنًنظارا أم أجراء فإهنم يضمنون عند التعدي والتفريط بام 

فـصيل ذلـك يف وسبق ت.  الوقفأحكامالصحيح، وعليه؛ فاملادة ال تتعارض مع 

 .صلب البحث

 ٧٨ املـادة
لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقـررة للـرشكة عـىل أعـضاء جملـس 

 رضر خاص بـه وال جيـوز إحلاقاإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم 

للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حـق الـرشكة يف رفعهـا ال زال قـائام 
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وإذا رفـع املـساهم .  خيطر الرشكة بعزمه عىل رفع الدعوىأنهم وجيب عىل املسا

   .الدعوى املذكورة فال حيكم له إال بقدر ما حلقه من رضر

 :التعليق

هذا التنظيم مهم يف تضمني املتعدي عن حدوث رضر، وسواء أكان جملس اإلدارة 

مانـة عـىل  يـدهم يـد أأنًنظارا أم أجراء فإهنم يضمنون عند التعدي والتفريط بام 

 . الوقفأحكامالصحيح، وعليه؛ فاملادة ال تتعارض مع 

 ٧٩ املـادة
مع مراعاة نصوص ) هـ١٤٠٥/٧/٤ تاريخ ٤٦كام عدلت باملرسوم امللكي رقم (

 أنًنظام الرشكة، يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسا وعضوا منتدبا وجيـوز 

ويبـني نظـام . املنتدبجيمع عضو واحد بني مركز رئيس املجلس ومركز العضو 

الرشكة اختصاصات رئيس املجلس والعـضو املنتـدب واملكافـأة اخلاصـة التـي 

 إىل املكافأة املقررة ألعضاء املجلس وإذا خال نظام باإلضافةحيصل عليها كل منهام 

 يف هذا الشأن تويل جملس اإلدارة توزيع االختصاصات وحتديد أحكامالرشكة من 

 أو مـن أعـضائه جملس اإلدارة سكرتريا خيتـاره مـن بـني ويعني. املكافأة اخلاصة

غريهم وحيدد اختصاصاته ومكافأته إذا مل يتضمن نظام الـرشكة أحكامـا يف هـذا 

وال تزيد مدة رئيس املجلـس والعـضو املنتخـب والـسكرتري عـضو . اخلصوص

 تعيـني إعـادةوجيـوز دائـام . جملس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم يف املجلـس

املنتدب والسكرتري عضو جملس اإلدارة ما مل ينص نظام الرشكة عىل غـري العضو 

ته للمجلس ملـدة واحـدة ــوز جتديد فرتة رئاســـس املجلس فيجــ رئيأماذلك 

 بحقهم يف إخالل يعزهلم مجيعهم أو بعضهم دون أنوللمجلس يف كل وقت . فقط



  

  

١٢٢ 

 

   .ئقالتعويض إذا وقع العزل لغري مربر مقبول أو يف وقت غري ال

 :التعليق

تنظيم الرشكة وفق هيكلة حمددة حتدد االختصاصات واملسؤوليات، وهذا األمـر 

 الوقف، بل كل ما يؤدي إىل احلفـاظ عـىل الوقـف فهـو أحكامارض مع ــال يتع

 .مطلب له

 ٨٠ املـادة
جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيسه وفقا لألوضاع املنـصوص عليهـا يف نظـام 

 نص خمالف يف نظام الرشكة جيـب عـىل أيبرصف النظر عن الرشكة ومع ذلك و

وال .  ذلك اثنان من األعضاءإليه يدعوه إىل االجتامع متى طلب أنرئيس املجلس 

يكون اجتامع املجلس صحيحا إال إذا حرضه نصف األعضاء عىل األقل برشط إال 

وال . كربيقل عدد احلارضين عن ثالثة ما مل ينص نظام الرشكة عىل نسبة أو عدد أ

 ينيب عنه غريه من األعضاء يف حضور االجتامع إال أنجيوز لعضو جملس اإلدارة 

 آراء األعـضاء بأغلبيـةوتصدر قرارات املجلس . إذا نص عىل ذلك نظام الرشكة

احلارضين أو املمثلني وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه رئيس املجلس 

   .ذلكوذلك ما مل ينص نظام الرشكة عىل غري 

 :التعليق

تنظيم الرشكة وفق هيكلة حمددة حتدد االختصاصات واملسؤوليات، وهذا األمـر 

 الوقف، بل كل ما يؤدي إىل احلفاظ عىل الوقف فهو مطلب أحكامال يتعارض مع 

مع أنه سبق اإلشـارة إىل موضـوع تغيـري رشط الواقـف ونحـوه وأنـه مقيـد . له

 النظام إال باإلمجاع حتى ال حيصل خلل يف باملصلحة وينبغي أال يكون التعديل يف



  

  

١٢٣ 

 

 .يةالوقف ومشاكل مستقبل

 ٨١ املـادة
 يصدر قرارات بطريق عرضها عىل األعضاء متفـرقني مـا مل يطلـب أنللمجلس 

أحد األعضاء كتابة اجتامع املجلس للمداولة فيها وتعرض هـذه القـرارات عـىل 

   . اجتامع تال هلاأولجملس اإلدارة يف 

 :التعليق

 .نظيم الرشكة هبذه الطريقة موافق ملصلحة الوقفت

 ٨٢ املـادة
تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حمارض يوقعها رئـيس املجلـس والـسكرتري 

   .وتدون هذه املحارض يف سجل خاص يوقعه رئيس املجلس والسكرتري

 :التعليق

 .تنظيم الرشكة هبذه الطريقة موافق ملصلحة الوقف

 

 الفرع الثاين

 ات املسامهنيمجعي

 ٨٣ املـادة
يبني نظام الرشكة من له حق حضور اجلمعيات العامة من املـسامهني ومـع ذلـك 

يكون لكل مساهم حائز لعرشين سهام حق احلضور ولو نص نظام الـرشكة عـىل 

 يوكل عنه كتابة مـسامها آخـر مـن غـري أعـضاء جملـس أنوللمساهم . غري ذلك

 الفقرة الثالثة باملرسوم امللكي رقم أضيفتام ك. (اإلدارة يف حضور اجلمعية العامة



  

  

١٢٤ 

 

 توفد مندوبا أو أكثـر أنوجيوز لوزارة التجارة ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/م

   .حلضور اجلمعيات العامة كمراقبني

 :التعليق

تنظيم الرشكة هبذه الطريقة موافق ملصلحة الوقف، مع العلم بأن هذا األمـر غـري 

وإذا مـا .  يف صورة الوقف دون صك ملكية سـابقوارد يف فرض مسألتنا هنا  إال

. تم هذا اإلجراء فيكون موافقته عىل النظام األسايس موافقة ضمنية عىل هذا األمر

 ما دام أنه من املمكن اآلن التصويت االليكـرتوين املـادة تلغى هذه أنواملطلوب 

م مـع وتقليل حضور املشاركني، فقد يتغري الرأي ملن يملك القليـل لكـن كثـرهت

ً سـهام ٢٠تعدادهم بمعنى أنه قد يكون األكثر يف الرشكة من يملكـون أقـل مـن 

 .ويكون صوهتم هو األرجح

 ٨٤ املـادة
فيام عدا األمور التي ختتص هبا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص اجلمعية العامـة 

األقل يف العادية بجميع األمور املتعلقة بالرشكة وتنعقد اجلمعية األخرية مرة عىل 

وجيـوز دعـوة . السنة خالل الستة الشهور التاليـة النتهـاء الـسنة املاليـة للـرشكة

   . كلام دعت احلاجة إىل ذلكأخرىمجعيات عامة عادية 

 :التعليق

 .تنظيم الرشكة هبذه الطريقة موافق ملصلحة الوقف

 ٨٥ املـادة
: ناء األمـور اآلتيـةة العامة غري العادية بتعديل نظام الرشكة باستثــختتص اجلمعي

التعديالت التي من شأهنا حرمان املساهم من حقوقه األساسية التي يستمدها -١



  

  

١٢٥ 

 

 هذا النظام أو من نظام الرشكة وهي احلقوق أحكامبوصفه رشيكا يف الرشكة من 

 التعـديالت التـي مـن شـأهنا -٢). ١٠٨(و ) ١٠٧(املنصوص عليها يف املادتني 

 نقل املركز الرئييس -٤.  تعديل غرض الرشكة-٣. مهنيزيادة األعباء املالية للمسا

وكل نـص .  تعديل جنسية الرشكة-٥. أجنبيللرشكة املؤسسة يف اململكة إىل بلد 

وللجمعية العامـة غـري العاديـة، فـضال عـن . عىل خالف ذلك يعترب كأن مل يكن

 يف أصــال تــصدر قــرارات يف األمــور الداخلــة أناالختــصاصات املقــررة هلــا، 

صاص اجلمعية العامـة العاديـة وذلـك بـنفس الـرشوط واألوضـاع املقـررة اخت

   .للجمعية األخرية

 :التعليق

 الرشكة الوقفية ال جيوز الترصف يف أصوهلا املالية إال بنص أن سبق بيان املـادةهذه 

الواقف، وإال مل جيز نقل أصوهلا املالية أو أعياهنا إال إذا وجـدت مـصلحة ومتـت 

 .ة كام يراه الباحثبموافقة قضائي

 ينص عىل أنه ال ٢٥٠-٢٤٩أما تعديل اجلنسية فنظام املرافعات الرشعية يف مادته 

 .جيوز نقل الوقف من السعودية إىل خارجها

 ٨٦ املـادة
إذا كان من شأن قرار اجلمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة مـن املـسامهني فـال 

ليه من له حـق التـصويت مـن هـؤالء يكون القرار املذكور نافذا إال إذا صادق ع

ني يف مجعية خاصة هبـم وفقـا لألحكـام املقـررة للجمعيـة العامـة غـري ـــجمتمع

   .العادية

 



  

  

١٢٦ 

 

 :التعليق

ينطبـق عــىل الــرشكات الوقفيـة فــيام يبــدو يل، لتـساوي املــوقفني يف احلقــوق  ال

 .ًوااللتزامات وفقا التفاقهم

 ٨٧ املـادة
تنعقـد اجلمعيـات ) ١٩٨٢/٥/٢١ تـاريخ ٢٣/كام عدلت باملرسوم امللكـي م(

العامة أو اخلاصة للمسامهني بدعوة من جملس اإلدارة وفقا لألوضاع املنـصوص 

 يدعو اجلمعيـة العامـة العاديـة إذا أنوعىل جملس اإلدارة . عليها يف نظام الرشكة

من رأس املال عـىل % ٥طلب ذلك مراقب احلسابات أو عدد من املسامهني يمثل 

من % ٢لإلدارة العامة للرشكات بناء عىل طلب عدد من املسامهني يمثل و. األقل

 تدعو اجلمعيـة العامـة أنرأس املال عىل األقل أو بناء عىل قرار من وزير التجارة 

   . تدعى لالنعقادأنلالنعقاد إذا مىض شهر عىل املوعد املحدد النعقادها دون 

 :التعليق

ا كان الوقف من عـدة  الوقف إذأحكاممع  ختتص بإجراء ال يتعارض املـادةهذه 

 .رشكاء موقفني

 ٨٨ املـادة
تنرش الـدعوة ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/كام عدلت باملرسوم امللكي رقم م(

النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع يف املركز الرئييس 

ومع ذلـك . ا عىل األقلللرشكة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخمسة وعرشين يوم

جيوز إذا كانت مجيع األسهم اسمية االكتفـاء بتوجيـه الـدعوة يف امليعـاد املـذكور 

بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة عىل جدول األعامل وترسل صورة من الدعوة 



  

  

١٢٧ 

 

وجدول األعامل إىل اإلدارة العامة للرشكات بوزارة التجارة خالل املدة املحـددة 

   .للنرش

 :التعليق

 إليه الوقف أصالة، لكنه ال حيتاج أحكام ختتص بإجراء ال يتعارض مع املـادةه هذ

إال إذا كان الرشكاء يف الرشكة الوقفية متعددون ومل يتم متثيـل بعـضهم يف جملـس 

 .ألن مثل هذه املرصوفات ليست هلا ثمرة واألوىل رصفها للمستفيدين. اإلدارة

 ٨٩ املـادة
يعـد جملـس ) هــ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/قم مكام عدلت باملرسوم امللكي ر(

اإلدارة عن كل سنة مالية ميزانية للرشكة وحساب األرباح واخلسائر وتقريرا عن 

نشاط الرشكة ومركزها املايل والطريقة التي يقرتحهـا لتوزيـع األربـاح الـصافية 

ويوقـع . وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية السنوية بستني يوما عىل األقـل

 وتـودع نـسخ منهـا يف املركـز الرئيـيس إليهـارئيس جملس اإلدارة الوثائق املشار 

للرشكة حتت ترصف املسامهني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخمسة 

 ينرش يف صحيفة توزع يف أنوعىل رئيس جملس اإلدارة . وعرشين يوما عىل األقل

رباح واخلسائر وخالصـة وافيـة مـن املركز الرئييس للرشكة امليزانية وحساب األ

تقرير جملس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب احلسابات وأن يرسـل صـورة 

من هذه الوثائق إىل اإلدارة العامة للرشكات قبل تـاريخ انعقـاد اجلمعيـة العامـة 

   .بخمسة وعرشين يوما عىل األقل

 :التعليق

 .فهتنظيم حيفظ حق الوقف، وحيدد مصلحة الواقف ومرص



  

  

١٢٨ 

 

 يكون بال نرش يف الصحف الرسمية لعـدم الفائـدة، لكـن مـن أنوالذي أقرتحه 
املمكن تزويد املوقف و جهة الرصف واجلهات الرسمية هبذه القوائم فهم األوىل 
إال يف األوقاف العامة التي مرصفها عام حتى تكون الرقابة املجتمعية واألثر العام 

 .ًواضحا
 ٩٠ املـادة

 أسـامءهمالذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامـة أو اخلاصـة يسجل املسامهون 
بمركز الرشكة إىل الوقت املحدد النعقاد اجلمعية ما مل ينص نظام الرشكة عىل غري 

وحيرر عند انعقاد اجلمعية كشف بأسـامء املـسامهني احلـارضين واملمثلـني . ذلك
 أو بالوكالة وعـدد ةباألصال مع بيان عدد األسهم التي يف حيازهتم إقامتهموحمال 

   .األصوات املخصصة هلا ويكون لكل ذي مصلحة االطالع عىل هذا الكشف
 :التعليق

 إال إذا كان الرشكاء إليه الوقف أصالة لكنه ال حيتاج أحكامإجراء ال يتعارض مع 
 .يف الرشكة الوقفية متعددون ومل يتم متثيل بعضهم يف جملس اإلدارة

 ٩١ املـادة
 اجلمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حرضه مـسامهون يمثلـون ال يكون انعقاد

، فإذا مل أعىلنصف رأس مال الرشكة عىل األقل، ما مل ينص نظام الرشكة عىل نسبة 
، وجهت دعوة إىل اجتامع ثان يعقد خـالل األوليتوفر هذا النصاب يف االجتامع 

وة بالطريقة املنصوص عليها الثالثني يوما التالية لالجتامع السابق وتنرش هذه الدع
.  كان عدد األسهم املمثلة فيـهأيا، ويعترب االجتامع الثاين صحيحا )٨٨ (املـادةيف 

وتصدر قرارات اجلمعيـة العامـة العاديـة باألغلبيـة املطلقـة لألسـهم املمثلـة يف 
   .أعىلاالجتامع ما مل ينص نظام الرشكة عىل نسبة 



  

  

١٢٩ 

 

 :التعليق
 إال إذا كـان إليـه الوقـف أصـالة، لكنـه ال حيتـاج مأحكـاإجراء ال يتعارض مع 

الرشكاء يف الرشكة الوقفية متعددون ومل يتم متثيل بعضهم يف جملـس اإلدارة، مـع 
ًالتنبه إىل أنه ال ينبغي تغيري النظام األسايس حتى ال يكون الوقف مستبدال دونـام 

يـسمى حوكمـة  تـدرس فـيام أنضوابط ويتأثر مركزه املايل، وهذه األمور ينبغي 
الوقف بشكل تفصييل حيدده نظام وإجراءات تضمن تغليب مصلحة الوقف وفق 

 .رؤية الواقف
 ٩٢ املـادة

ال يكون اجتامع اجلمعية العامة غـري العاديـة صـحيحا إال إذا حـرضه مـسامهون 
، فإذا مل أعىليمثلون نصف رأس املال عىل األقل ما مل ينص نظام الرشكة عىل نسبة 

 وجهـت دعـوة إىل اجـتامع ثـان بـنفس األوللنـصاب يف االجـتامع يتوفر هـذا ا
ويكـون االجـتامع الثـاين صـحيحا إذا ) ٩١ (املـادةاألوضاع املنصوص عليها يف 

وتـصدر قـرارات . حرضه عدد من املسامهني يمثل ربـع رأس املـال عـىل األقـل
إال إذا كـان اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلـة يف االجـتامع 

 مدة الرشكة أو بحل الرشكة بإطالةالقرار متعلقا بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو 
 الـرشكة يف رشكـة أو يف مؤسـسة بإدمـاجقبل انقضاء املدة املحددة يف نظامهـا أو 

 األسهم املمثلة يف أرباع فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أخرى
قـرارات ) ٦٥ (املــادة يـشهر، وفقـا ألحكـام أن اإلدارة وعىل جملـس. االجتامع

   .اجلمعية العامة غري العادية إذا تضمنت تعديل نظام الرشكة
 :التعليق

 .كاملادة السابقة



  

  

١٣٠ 

 

 ٩٣ املـادة
يبني نظام الرشكة طريقة التصويت يف مجعيـات املـسامهني، ومـع ذلـك ال جيـوز 

 قرارات اجلمعيـة التـي تتعلـق ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف التصويت عىل

   .بإبراء ذمتهم من املسؤولية عن إدارهتم

 :التعليق

 وهـو ممـا ال " الـرشكة "ترشيع يضمن النزاهة واملسؤولية من قبل إدارة الوقـف 

 الوقف بل حيض عليهـا مـن بـاب تغليـب مـصلحة الوقـف أحكاميتعارض مع 

 .واحلرص عىل األمانة

 ٩٤ املـادة
 اجلمعيـة وتوجيـه أعاملة املوضوعات املدرجة يف جدول لكل مساهم حق مناقش

 بشأهنا إىل أعضاء جملس اإلدارة ومراقب احلسابات، وكل نـص يف نظـام األسئلة

الرشكة حيرم املساهم من هذا احلق يكون باطال وجييب جملس اإلدارة أو مراقـب 

ر، ّ املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الـرشكة للـرضأسئلةاحلسابات عن 

 الرد عىل سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعية وكان قرارها يف أنوإذا رأى املساهم 

   .هذا الشأن نافذا

 :التعليق

ترشيع يضمن احلق يف االستفسار ألي موقف أو ناظر، مهام قلت نسبة مـشاركته 

يف الرشكة الوقفية، وهذا يتصور يف األوقاف التي تكون عـرب اكتتـاب مـن أفـراد 

 الوقـف بـل أحكاموعليه؛ فهو إجراء ال يتعارض مع . حصصهم املاليةويوقفون 

 .حيض عليها من باب تغليب مصلحة الوقف واحلرص عىل األمانة



  

  

١٣١ 

 

 ٩٥ املـادة
 املسامهني احلارضين أو املمثلني وعـدد أسامءحيرر باجتامع اجلمعية حمرض يتضمن 

ررة هلا والقـرارات  أو بالوكالة وعدد األصوات املقباألصالةاألسهم يف حيازهتم 

التي اختذت وعدد األصوات التـي وافقـت عليهـا أو خالفتهـا وخالصـة وافيـة 

وتدون املحارض بـصفة منتظمـة عقـب كـل . للمناقشات التي دارت يف االجتامع

   .اجتامع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وسكرتريها وجامع األصوات

 :التعليق

 . كة بام يسهم يف مصلحة الوقف ترشيع يضمن ضبط الوقف وإجراءات الرش

 ٩٦ املـادة
االكتتاب يف األسـهم أو متلكهـا يفيـد قبـول املـساهم لنظـام الـرشكة، والتزامـه 

بالقرارات التي تصدر من مجعيات املسامهني وفقـا ألحكـام هـذا النظـام ونظـام 

 موافقا عـىل هـذه القـرارات أو أكان حارضا أو غائبا، وسواء أكانالرشكة سواء 

   .ا هلاخمالف

 :التعليق

ًهذا الترشيع يف حالة املوافقة عليه فهو موافقة بأن يكون احلارض وكيال عن الغائب 

 صوته غري معتـرب وعليـه فينبغـي التنبـه أال يتعـارض مـع هـدف الواقـف أنأو 

 يتم ضبط النظام األسايس يف الرشكة بـام يتفـق مـع مبـاديء أنورشوطه، وأرى 

 .  يف األغراض والنشاط ونحوها مقيدةالوقف وأن تكون حرية التغيري

 ٩٧ املـادة
مـع عـدم ) هــ١٤٠٢/٦/٢٨ تـاريخ ٢٣/كام عدلت باملرسوم امللكي رقـم م(



  

  

١٣٢ 

 

 بحقوق الغري احلسن النية يقـع بـاطال كـل قـرار يـصدر مـن مجعيـات اإلخالل

املسامهني باملخالفة ألحكام هذا النظام أو ألحكام نظام الرشكة ولـإلدارة العامـة 

 ولكل مساهم اعرتض يف حمرض االجـتامع عـىل القـرار أو تغيـب عـن للرشكات

 يطلب البطالن ويرتتب عىل القضاء بـالبطالن أنحضور االجتامع بسبب مقبول 

اعتبار القرار كأن مل يكن بالنسبة جلميع املسامهني وال تسمع دعوى البطالن بعـد 

   .انقضاء سنة من تاريخ القرار املذكور

 :التعليق

وهـو ممـا يـضبط عمـل الـرشكة يع يف حال حصول املخالفة لألنظمـة هذا الترش

 .الوقفية

 

 



  

  

١٣٣ 

 

 الفصل الرابع
 الصكوك التي تصدرها رشكة املسامهة

 األولرع ــالف

 األسهم

 ٩٨ املـادة
تكون أسهم رشكة املسامهة غري قابلة للتجزئـة يف مواجهـة الـرشكة، فـإذا متلـك 

 أحـدهم لينـوب عـنهم يف  خيتـارواأن متعددون وجب علـيهم أشخاصالسهم 

استعامل احلقوق املختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولني بالتضامن 

 تصدر األسهم بأقـل مـن أنعن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وال جيوز 

 تصدر بأعىل من هذه القيمة إذا نص نظام الرشكة أو أن جيوز وإنامقيمتها االسمية 

ىل ذلك، ويف هذه احلالة األخرية يضاف فرق القيمـة إىل وافقت اجلمعية العامة ع

وترسي . االحتياطي النظامي ولو بلغ احلد األقىص املنصوص عليه يف هذا النظام

 إصـداراألحكام السابقة عىل الشهادات املؤقتـة التـي تـسلم إىل املـسامهني قبـل 

   .األسهم

 :التعليق

 تكون هلـا وزن يف التـصويت ً لضبط احلصص يف الرشكة عموما حتىاملـادةهذه 

 وتكون هي األسهم "أسهم" و من األفضل حتديد قيمة للحصة والربح وغريها،

 . الوقفأحكامً ، وهي مقبولة رشعا وال تتعارض مع "قفيةاحلصص الو"الوقفية 

 .وأما االحتياطي النظامي فسبق بيانه يف الدراسة وستأيت مادة مستقلة له

 



  

  

١٣٤ 

 

 ٩٩ املـادة
سهم الرشكة نقدية أو عينية، ويذكر نوع السهم يف الصك املثبـت  تكون أأنجيوز 

 يكون السهم اسميا أو حلامله، ويبقى السهم اسميا إىل حـني الوفـاء أنوجيوز . له

ويبني يف صك السهم مقدار ما دفع منـه، وكـذلك تبقـى الـشهادة . بقيمته كاملة

   . يستبدل هبا صك السهمأناملؤقتة اسمية إىل 

 :التعليق

وإذا .  قيمة الوقف مدفوعة قبل تأسيس الوقف، حتى ال ينكل املتـربع أنصل األ

ما تم نقد املبلغ فله احلق يف احلصول عىل شهادة متلكه، وهي صك ملكية األسهم، 

ويف العادة ال تكون هذه الصكوك إال يف الـرشكات املـسامهة املتداولـة يف سـوق 

 .وأما ما عداه فيكون يف عقد التأسيس. األسهم

 ١٠٠ املـادة
ال جيوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب هبا املؤسـسون أو األسـهم العينيـة أو 

حصص التأسيس قبل نرش امليزانية وحساب األرباح واحلساب عن سنتني ماليتني 

كاملتني ال تقل كل منهام عن اثني عرش شهرا من تاريخ تأسيس الرشكة، ويـؤرش 

ها وتاريخ تأسيس الرشكة واملدة التـي يمتنـع عىل هذه الصكوك بام يدل عىل نوع

ومع ذلك جيوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية األسهم النقديـة وفقـا . فيها تداوهلا

ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني إىل مؤسس آخر أو إىل أحد أعضاء جملس 

 اإلدارة لتقديمها كضامن لإلدارة، أو من ورثة أحد املؤسـسني يف حالـة وفاتـه إىل

 عىل ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املـادة هذه أحكاموترسي . الغري

   .املال قبل انقضاء فرتة احلظر



  

  

١٣٥ 

 

 :التعليق

 الوقف، وحتى تـضمن املتابعـة واإلرشاف عـىل الـرشكة أحكامترشيع يتفق مع 

 .الوقفية بام حيقق أهدافها

 ١٠١ املـادة
تعلق بتداول األسهم برشط إال يكون من  ينص يف نظام الرشكة عىل قيود تأنجيوز 

   .شأهنا حتريم هذا التداول

 :التعليق

 الوقف ال جيوز بيعه واستبداله إال ملـصلحة راجحـة وفـق رشوط تـم أناألصل 

ً مل ينص الواقف عىل ذلك وجعل األمر راجعـا لـه يف أنذكرها يف الدراسة ، هذا 

 .حياته أو للناظر

 ١٠٢ املـادة
سمية بالقيد يف سجل املسامهني الـذي تعـده الـرشكة والـذي تتداول األسهم اال

 ومهنهم وأرقام األسهم والقدر إقامتهم املسامهني وجنسياهتم وحمل أسامءيتضمن 

املدفوع منها ويؤرش هبذا القيد عىل السهم وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي يف 

ذكور وتتداول األسـهم مواجهة الرشكة أو الغري إال من تاريخ القيد يف السجل امل

   .التي حلاملها بمجرد املناولة

 :التعليق

 . السابقةاملـادة تدخل ضمن املالحظة يف املـادةهذه 

 ١٠٣ املـادة
ومع ذلك جيوز للجمعية العامة، إذا مل . ترتب األسهم حقوقا والتزامات متساوية



  

  

١٣٦ 

 

تقـرر حتويـل  أن أسهم ممتازة أو إصدار تقرر أنيوجد نص مانع يف نظام الرشكة، 

 ترتـب األسـهم املمتـازة ألصـحاهبا أنوجيـوز . األسهم العادية إىل أسهم ممتازة

 يف اسرتداد ما دفع من رأس املال عند التصفية أولوية يف قبض ربح معني أو أولوية

 أسـهم تعطـي إصدار ولكن ال جيوز أخرى مزية أية يف األمرين معا أو أولويةأو 

 أسهم جديدة تكون إصداراك أسهم ممتازة فال جيوز وإذا كانت هن. صواتا متعددةأ

 أصـحابمـن ) ٨٦( عليها إال بموافقة مجعية خاصة مكونة وفقا للامدة أولويةهلا 

 وبموافقة مجعية عامة مكونة من اإلصداراألسهم املمتازة الذين يضارون من هذا 

 هـذا ويـرسي. مجيع فئات املسامهني وذلك ما مل ينص نظام الرشكة عىل غري ذلك

 حقوق األولوية املقررة لألسهم املمتازة يف نظـام إلغاء عند تعديل أو ًأيضااحلكم 

   .الرشكة

 :التعليق

 ً يكون دانا للرشكة عند التـصفية الأن األسهم املمتازة هبذه الصورة وهي إصدار

جيوز وسبق بيان ذلك يف صلب البحث، وأما مطلق املزايا عند الربح فقـط ففيهـا 

 "مـا مل يـضمنربح "ور مساعد احلقيل ـة الدكتـني املانع كام يف رسالدراسات، فب

صـيغة رشعيـة " وفـق ضـوابط وقيـود كـام يف بحـث جيز أو امل٣٧٤-٣٧٠ص 

 للـدكتور حممـد "األسـس الـرشعية واملـربرات االقتـصادية: لألسهم التفضيلية

 .السحيباين والدكتور أنس الزرقا

 ١٠٤ املـادة
كة عىل استهالك األسهم أثنـاء قيـام الـرشكة إذا كـان  ينص يف نظام الرشأنجيوز 

وال يكون استهالك األسهم إال . ًمرشوعا هيلك تدرجييا أو يقوم عىل حقوق مؤقتة



  

  

١٣٧ 

 

 أو من االحتياطي الذي جيوز الترصف فيـه ويقـع االسـتهالك تباعـا األرباحمن 

 أنني وجيوز  حتقق املساواة بني املسامهأخرىبطريقة القرعة السنوية أو بأية طريقة 

 يكون سعرها اقل من قيمتهـا أنيكون االستهالك برشاء الرشكة ألسهمها برشط 

االسمية أو مساويا هلذه القيمة، وتعدم الرشكة األسهم التي حتـصل عليهـا هبـذه 

 أسهم متتع ألصحاب األسهم إعطاء ينص يف نظام الرشكة عىل أنوجيوز . الطريقة

ومـع . لرشكة احلقوق التي ترتبهـا ألصـحاهباالتي تستهلك بالقرعة وحيدد نظام ا

 ختصص نسبة مئويـة مـن صـايف الـربح الـسنوي لألسـهم التـي مل أنذلك جيب 

ويف حالة انقضاء الرشكة يكون . تستهلك لتوزع عليها باألولوية عىل أسهم التمتع

 احلصول من موجودات الرشكة عىل ما أولويةألصحاب األسهم التي مل تستهلك 

   . االسمية ألسهمهميعادل القيمة

 :التعليق

فيام يبدو يل ال تنطبق عىل الرشكات الوقفية، ألن األصل يف الوقـف أال يـستهلك 

 .أصله، وهذه الطريقة قد تؤدي بذلك

 ١٠٥ املـادة
 إذا كان الغرض من -١:  تشرتي الرشكة أسهمها إال يف األحوال اآلتيةأنال جيوز 

 إذا كـان الغـرض -٢.  السابقةاملـادةنة يف الرشاء استهالك األسهم بالرشوط املبي

 إذا كانت األسهم جمموعة مـن األمـوال التـي -٣. من الرشاء ختفيض رأس املال

وفيام عدا األسهم املقدمة .  وما عليها من خصومأصولتشرتهيا الرشكة بام هلا من 

 تـرهتن أسـهمها، وال أنلضامن مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة ال جيوز للـرشكة 

   . يف مداوالت مجعيات املسامهنيأصواتن لألسهم التي حتوزها الرشكة يكو



  

  

١٣٨ 

 

 :التعليق

فيام يبدو يل ال تنطبق عىل الرشكات الوقفية، ألن األصل يف الرشكة الوقفية متلـك 

 .أصوهلا

 ١٠٦ املـادة
% ٥ ينص يف نظام الرشكة عىل توزيع مبلغ ثابت عىل املـسامهني ال جيـاوز أنجيوز 

. وذلك ملدة ال تزيد عىل مخس سنوات من تاريخ تأسـيس الـرشكةمن رأس املال 

 صافية تكفي لـدفع املبلـغ املـذكور يعتـرب مـا قبـضه أرباحويف حالة عدم وجود 

 بالطريقـة التـي أرباحاملسامهون من مرصوفات تأسيس الرشكة وخيصم من أول 

   .يعينها نظام الرشكة

 :التعليق

 ينبغي املطالبـة مـن اجلهـة املوقـوف عليهـا إذا كان األصل الوقفي ال غلة له، فال

تقبل، إال إذا كـان األمـر سـائغ  األمر قد يؤثر عىل الغلة يف املبرصف مبالغ، وهذا

ًعرفا وحماسبيا ومل يكن من األصول الوقفية بل كان من ربح  صورة األولية الوإال فً

 .فية أهنا ختالف مبدأ الوقف من عدم الترصف يف األصول الوقاملـادةهلذه 

 ١٠٧ املـادة
يبارش املساهم حق التصويت يف اجلمعيات العامة أو اخلاصة وفقا ألحكـام نظـام 

الرشكة ويكون للمساهم الذي له حق حضور مجعيات املسامهني صـوت واحـد 

قىص لعدد األصوات التي تكون ملن أ حيدد نظام الرشكة حد أنعىل األقل، وجيوز 

   .حيوز عدة أسهم
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 :التعليق

 الوقف يف اجلملـة فـيام إذا كـان مـن مـصلحة أحكامتنظيم ال يتعارض مع هذا ال

 ممثيل حصص الرشكة الوقفية هم النظار أو املـوقفني أنالرشكة الوقفية ذلك، عىل 

 .بحسب التأسيس

 ١٠٨ املـادة
تثبت للمساهم مجيع احلقوق املتـصلة بالـسهم وعـىل وجـه اخلـصوص احلـق يف 

تي يتقـرر توزيعهـا واحلـق يف احلـصول عـىل احلصول عىل نصيب من األرباح ال

نصيب من موجودات الرشكة عند التـصفية وحـق حـضور مجعيـات املـسامهني 

واالشرتاك يف مداوالهتا والتصويت عىل قراراهتا وحق الترصف يف األسهم وحق 

 جملـس اإلدارة ورفـع أعـاملطلب االطالع عىل دفاتر الرشكة ووثائقها ومراقبـة 

ء املجلس والطعن بالبطالن يف قرار مجعيات املسامهني، وذلك املسؤولية عىل أعضا

   .بالرشوط والقيود الواردة يف هذا النظام أو يف نظام الرشكة

 :التعليق

، ُ ومن يمثله من املوقف أو الناظرهذا التنظيم تأكيد عىل ما سبق من حقوق الوقف

 . الوقفأحكاموهو يف مجلته ال يتعارض مع 

 ١٠٩ املـادة
 يطلبوا إىل هيئة حـسم أنعىل األقل من رأس املال % ٥ني الذين يمثلون للمسامه

منازعات الرشكات التجارية األمر بالتفتيش عىل الرشكة إذا تبني هلم من ترصفات 

. أعضاء جملس اإلدارة أو مراقبي احلسابات يف شؤون الرشكة ما يدعو إىل الريبـة

 إدارة الرشكة عـىل نفقـة الـشاكني،  التفتيش عىلبإجراء تأمر أنوللهيئة املذكورة 



  

  

١٤٠ 

 

 أعـضاء اإلدارة واملـراقبني يف جلـسة خاصـة، وهلـا عنـد أقوالوذلك بعد سامع 

وإذا ثبت صـحة الـشكوى جـاز .  تفرض عىل الشاكني تقديم ضامنأناالقتضاء 

 تأمر بام تراه من إجراءات حتفظية، وان تدعو اجلمعية العامة أن إليهاللهيئة املشار 

 تعزل أعضاء أنارات الالزمة، كام جيوز هلا يف حالة الرضورة القصوى الختاذ القر

   .جملس اإلدارة واملراقبني وأن تعني مديرا مؤقتا حتدد سلطته ومدة مهمته

 :التعليق

هذا التنظيم من ضمن ما يسمى بحوكمة الرشكات وضبط التالعـب هبـا وحـق 

ً، وهو يتفق متاما مـع الغايـة املطالبة واملساءلة والتفتيش للتأكد من سالمة الرشكة

 .من الوقف للتأكد من عمل الرشكة واحلفاظ عىل الوقف

 ١١٠ املـادة
يلتزم املـساهم بـدفع قيمـة الـسهم يف املواعيـد املعينـة لـذلك ويكـون املـالكون 

املتعاقدون للسهم مسؤولني بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيام عدا املالك األخـري 

ذه املسؤولية بانقضاء سنة من تـاريخ قيـد التـرصف يف تربأ ذمة كل مساهم من ه

وإذا ختلف املساهم عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق جـاز ملجلـس . سجل السهم

 املساهم بخطاب مسجل بيع السهم يف مزاد علنـي ومـع ذلـك إنذاراإلدارة بعد 

 يـدفع القيمـة املـستحقة أنجيوز للمساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايـدة 

وتستويف الرشكة من حـصيلة .  الرشكةأنفقتها املرصوفات التي إليهاليه، مضافا ع

وإذا مل تكف حصيلة البيـع . البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي لصاحب السهم

 املساهم وتلغـى أموال تستويف الباقي من مجيع أنللوفاء هبذه املبالغ جاز للرشكة 

رتي سهام جديدا حيمل رقـم الـسهم امللغـي الرشكة السهم الذي بيع وتعطي املش
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   .وتؤرش بذلك يف سجل األسهم

 :التعليق

ينطبق عىل الرشكة الوقفية، ولو فرض أنه تم يف رشكة من أكثـر مـن رشيكـني  ال

 يشارك الطرف اجلاد شخص آخر خاصـة إذا أنموقفني ألصول مالية، فال ينبغي 

 . تكون الرشكة وقفية بكاملهاأنأراد 

 ١١١ املـادة
 تطالب املساهم بدفع مبالغ تزيد عىل مقدار ما التـزم بـه عنـد أنال جيوز للرشكة 

 يطلب أنوال جيوز للمساهم .  السهم ولو نص نظام الرشكة عىل غري ذلكإصدار

 ذمـة املـساهم مـن إبـراءوال جيوز للرشكة . اسرتداد حصته يف رأس مال الرشكة

قاصـة بـني هـذا االلتـزام ومـا يكـون االلتزام بدفع باقي قيمة السهم، وال تقع امل

   .للمساهم من حقوق قبل الرشكة

 :التعليق

 . السابقةاملـادةكام يف 

 

 الفرع الثاين
 حصص التأسيس

 ١١٢ املـادة
 إليهـا تصدر حصص تأسيس ملن قدم أنللرشكة املسامهة بناء عىل نص يف نظامها 

ليـه مـن شـخص عند التأسيس أو بعد ذلك، براءة اخـرتاع أو التزامـا حـصل ع

ام وتكون هذه احلصص اسمية أو حلاملها وتتـداول وفقـا ألحكـام ــاعتباري ع
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 وال تكون قابلة للتجزئة بـاملعنى املنـصوص عليـه يف ١٠٢ و ١٠١ و ١٠٠املواد 

   .٩٨ املـادة

 :التعليق

هذه املسألة عائدة عىل وقف االبتكارات ونحوها من احلقوق املعنوية، ومن يرى 

بت ماليتها وبالتايل جواز وقفها، وهناك دراسـات تـشري إىل ذلـك صحتها فإنه يث

  .تعنى بوقف احلقوق املعنوية

 ١١٣ املـادة
 يف إدارة أصـحاهباال تدخل حصص التأسيس يف تكوين رأس املـال وال يـشرتك 

وترسي عىل هذه احلصص .  احلسابات أو يف مجعيات املسامهنيإعدادالرشكة أو يف 

ني الصادرة وفقا ألحكام هـذا النظـام أو نـصوص نظـام قرارات مجعيات املسامه

 كـان أيـاالرشكة، بام يف ذلك القرارات اخلاصـة باالسـتهالكات واالحتياطيـات 

نوعها وايا كانت مبالغها ومد مدة الرشكة أو حل الرشكة قبل مـدهتا املحـددة أو 

لـرشكة زيادة رأس املال أو ختفيضه أو استهالك أسهم رأس املال أو رشاء أسهم ا

ومـع ذلـك إذا كـان مـن شـأن قـرارات .  يف األربـاحأولوية أسهم هلا إصدارأو 

 احلقوق املقررة حلصص التأسيس فال تكون هذه إلغاءمجعيات املسامهني تعديل أو 

 احلـصص وفقـا أصـحابالقرارات نافذة إال إذا وافقت عليها مجعية تعقـد مـن 

ص التأسـيس الطعـن وألصحاب حـص. ألحكام اجلمعيات اخلاصة للمسامهني

بالبطالن يف قـرارات مجعيـات املـسامهني أو يف قـرارات اجلمعيـات اخلاصـة إذا 

 هذا النظام أو نـصوص نظـام الـرشكة وذلـك وفقـا أحكامصدرت عىل خالف 

   )٩٧ (املـادةألحكام 
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 :التعليق

 . السابقةاملـادةيظهر أهنا من جنس 

 ١١٤ املـادة
حيدد نظام الرشكة أو قرار اجلمعية العامة املنشئ  السابقة، املـادة أحكاممع مراعاة 

 متـنح هـذه احلـصص نـسبة مـن أنوجيوز . حلصص التأسيس احلقوق املقررة هلا

% ٥بعد توزيع نصيب عىل املسامهني ال يقل عن % ١٠األرباح الصافية ال تزيد عىل 

ورة يف  بالنـسبة املـذكأولوية متنح عند التصفية أنمن رأس املال املدفوع كام جيوز 

   .اسرتداد الفائض من موجودات الرشكة بعد سداد ما عليها من ديون

 :التعليق

 .ً سابقااملـادة السابقة، وسبق اإلشارة إىل مسائل املـادةيبدو يل أهنا من جنس 

 ١١٥ املـادة
 حصص التأسيس بعد عرش سنوات من إلغاء تقرر أنللجمعية العامة للمسامهني 

 تـشرتي مـن أنويض عـادل، وللـرشكة يف كـل وقـت  مقابل تعإصدارهاتاريخ 

ق عليـه ـــن الذي تتفــ الصافية حصص التأسيس بسعر السوق أو بالثمأرباحها

ني يف مجعية خاصة هبـم تعقـد وفقـا ألحكـام ــ هذه احلصص جمتمعأصحابمع 

   .٨٦ املـادة

 :التعليق

 . السابقةاملـادةهذا الترشيع يبدو يل أنه من جنس 

ًحصص التأسيس أمواال وقفية فال جيـوز إلغاؤهـا ألنـه أصـبحت  وإذا اعتربت 

 .ًأصوال وقفية
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 الفرع الثالث

 السندات

 

 ١١٦ املـادة
 تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلـة أنلرشكة املسامهة 

.  تكون هذه السندات اسـمية أو حلاملهـاأنوجيوز . للتداول وغري قابلة للتجزئة

وترتب السندات الصادرة . ى السند اسميا إىل حني سداد كامل قيمته يبقأنوجيب 

ويعترب كل رشط يقتـيض بخـالف ذلـك . يف مناسبة قرض واحد حقوقا متساوية

   .كأن مل يكن

 :التعليق

جتوز سواء يف الرشكة الوقفيـة أو غريهـا الشـتامهلا عـىل   من أصلها الاملـادةهذه 

ة وبضوابطه وطرقه الرشعية فقد سبق دراسـة الربا، أما إذا كان االقرتاض ملصلح

 .املسألة وأنه عىل اجلواز وفق الراجح

 ١١٧ املـادة
 يكون مرصحا بذلك يف أن -١:  سندات قرض إال بالرشوط اآلتيةإصدارال جيوز 

 يكـون رأس مـال أن -٣.  تقرر ذلك اجلمعية العامة العاديةأن -٢. نظام الرشكة

. تزيد قيمة السندات عىل قيمة رأس املال املـدفوع إال -٤. بأكملهالرشكة قد دفع 

 سندات قرض جديدة إال إذا دفع املكتتبون بالـسندات القديمـة إصداروال جيوز 

 الباقي يف ذمة إليهاقيمتها كاملة وبرشط إال تزيد قيمة السندات اجلديدة، ومضافا 

 الفقـرة أحكـاموال ترسي . الرشكة من السندات القديمة عىل رأس املال املدفوع
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السابقة عىل رشكات التسليف العقاري وبنوك التـسليف الزراعـي أو الـصناعي 

   .والرشكات التي يرخص هلا بذلك وزير التجارة

 :التعليق

 .جتوز؛ ألهنا مبنية عىل جواز السندات املحرمة  من أصلها الاملـادةهذه 

 ١١٨ املـادة
ار القـرض ورشوطـه وال  تفوض جملس اإلدارة يف تعيني مقدأنللجمعية العامة 

 سندات قرض إال بعد قيده يف السجل التجاري ونرشه بإصدارينفذ قرار اجلمعية 

   .يف اجلريدة الرسمية

 :التعليق

 كان القرض بطريقة مباحة وحلاجة فهي عائدة إىل مسألة االسـتدانة للوقـف، نإ

 .وسبق دراستها وأهنا جتوز للحاجة واملصلحة

 .ة كالربا فال جيوزن وفق طرق حمرم كانإأما 

 ١١٩ املـادة
 يتم ذلك عن طريـق البنـوك أنإذا طرحت سندات قرض لالكتتاب العام وجب 

وتكون دعوة اجلمهور لالكتتاب بنرشة يوقعها أعـضاء . التي يعينها وزير التجارة

 قرار اجلمعية العامة -١: جملس اإلدارة، وتشتمل بصفة خاصة عىل البيانات اآلتية

 إصـدارها عدد السندات التـي تقـرر -٢. ت وتاريخ شهر القرار السندابإصدار

ميعاد استحقاق السندات ورشوط -٤.  تاريخ بدء االكتتاب وهنايته-٣. وقيمتها

 وضامناهتا وقيمة ما مل يدفع إصدارها قيمة السندات السابق -٥. وضامنات الوفاء

. ملدفوع منـه رأس مال الرشكة والقدر ا-٦.  السندات اجلديدةإصدارمنها وقت 



  

  

١٤٦ 

 

.  قيمة احلـصص العينيـة-٨.  املركز الرئييس للرشكة وتاريخ تأسيسها ومدهتا-٧

وتعلن نرشة االكتتاب يف جريدة يومية توزع يف .  ملخص آخر ميزانية للرشكة-٩

ويذكر يف . األقل عىل أياماملركز الرئييس للرشكة قبل تاريخ بدء االكتتاب بخمسة 

 والنـرشات املتـصلة بعمليـة واإلعالنـاتندات وثيقة االكتتاب يف صـكوك الـس

 إىل اجلريدة التي تم اإلشارة مجيع البيانات املذكورة يف نرشة االكتتاب مع اإلصدار

   .فيها النرش

 :التعليق

 .جتوز؛ ألهنا مبنية عىل جواز السندات املحرمة  من أصلها الاملـادةهذه 

ًولو كان القرض جائزا رشعا فإن  ألة االستدانة، وهي يف مجلتهـا  لضبط مساملـادةً

 .حتقق اهلدف وتوضح سبب االستدانة وطريقة الوفاء، وهو مما ينبغي عمله

 ١٢٠ املـادة
 أنعىل أعضاء جملس اإلدارة، خالل ثالثني يوما من تاريخ قفل بـاب االكتتـاب، 

يقدموا إىل اإلدارة العامة للرشكات بيانـا يتـضمن عـدد الـسندات املكتتـب هبـا 

وما دفع منها، ويرفق هبذا البيان جدول بأسامء املكتتبني وعدد الـسندات وقيمتها 

   .التي اكتتب هبا كل منهم

 :التعليق

 .جتوز؛ ألهنا مبنية عىل جواز السندات املحرمة  من أصلها الاملـادةهذه 

ًولو كان القرض جائزا رشعا فإن   لضبط مسألة االستدانة، وهي يف مجلتهـا املـادةً

 .وتوضح سبب االستدانة وطريقة الوفاء، وهو مما ينبغي عملهحتقق اهلدف 
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 ١٢١ املـادة

، وتلتـزم ١١٩ و ١١٧ و ١١٦واد ـــ املأحكـامة ـــالن عـىل خمالفــيرتتب البط

ًالرشكة برد قيمة السندات الباطلـة فـضال عـن تعـويض الـرضر الـذي أصـاب 

   .أصحاهبا

 :التعليق

بنية عىل جواز السندات املحرمة، واملعاملـة جتوز؛ ألهنا م  من أصلها الاملـادةهذه 

ًالتي ال جتوز ال يرتتب عليها آثارها ويكون العقد باطال رشعا ً. 

ًرعا فإن كان يف األمر تفريط فيضمنه املفـرط، وإن ــًرض جائزا شـــوإن كان الق

ِكان بدون تفريط فيكون عىل الوقف ويؤخذ من الغلة أوال؛ فـإن مل تـف فيعمـل  ً

: وها، وهي مـسألة فقهيـة تـسمىــول ونحألدنى من بيع بعض األصباألدنى فا

، وهي غري تزيينه وحتسينه التي سـبق اإلشـارة هلـا يف حكـم إنـشاء إعامر الوقف

 وإن اشرتكت معها يف تغليب مـصلحة الوقـف –مؤسسات اجتامعية للموظفني 

 .وبقائه

 ١٢٢ املـادة

 ومـع ذلـك ال جيـوز  الـسنداتأصـحابترسي قرارات مجعيات املسامهني عىل 

 تعدل احلقوق املقررة هلم إال بموافقة تصدر منهم يف مجعية أنللجمعيات املذكورة 

 وترسي عىل عدم الوفـاء بقيمـة الـسند ٨٦ املـادةخاصة هبم تعقد وفقا ألحكام 

   ).١١٠ (املـادة أحكام
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 :التعليق

املحرمة، واملعاملـة جتوز؛ ألهنا مبنية عىل جواز السندات   من أصلها الاملـادةهذه 

ًالتي ال جتوز ال يرتتب عليها آثارها ويكون العقد باطال رشعا ً. 

ًوإن كان القرض جائزا رشعا فهو مطلب حتى ال تكـون االسـتدانة تفريطـا مـن  ً ً

 .إدارة الرشكة
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 الفصل اخلامس
 مالية رشكة املسامهة

 األولالفرع 

 حسابات الرشكة

 ١٢٣ املـادة
يعـد جملـس ) هــ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/لكي رقم مكام عدلت باملرسوم امل(

اإلدارة يف هناية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الـرشكة وخـصومها يف التـاريخ 

املذكور، كام يعد ميزانية الرشكة وحساب األرباح واخلسائر وتقريـرا عـن نـشاط 

قـة الرشكة ومركزها املايل عن السنة املالية املنقـضية ويـضمن هـذا التقريـر الطري

ويـضع املجلـس هـذه الوثـائق حتـت تـرصف . املقرتحة لتوزيع األرباح الصافية

مراقب احلسابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخمسة ومخسني يوما 

   .عىل األقل

 :التعليق

 ترشيع يتفق مع مباديء الوقف وحيض عليها من باب تغليب مصلحة املـادةهذه 

  .نةالوقف واحلرص عىل األما

 ١٢٤ املـادة
يراعى يف تبويب امليزانية وحساب األرباح واخلسائر كل سـنة التبويـب املتبـع يف 

 تقييم األصول واخلصوم ثابتة ما مل تقرر اجلمعيـة أسسالسنوات السابقة، وتبقى 

 أسـسرتاح مراقـب احلـسابات، تعـديل ذلـك التبويـب أو ــالعامة، بناء عىل اق

   .التقييم
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 :التعليق

 ترشيع يتفق مع مباديء الوقف وحيض عليها من باب تغليب مصلحة ـادةاملهذه 

 الوقف واحلرص عىل األمانة 

 ١٢٥ املـادة
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي يـسمى % ١٠جينب جملس اإلدارة كل سنة 

 تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هـذا التجنيـب أنوجيوز . االحتياطي النظامي

وجيوز النص يف نظام الرشكة عـىل . طي املذكور نصف رأس املالمتى بلغ االحتيا

جتنيب نسبة معينة من األربـاح الـصافية لتكـوين احتيـاطي يـسمى االحتيـاطي 

وللجمعيـة العامـة . االتفاقي خيصص لألغراض التـي حيـددها النظـام املـذكور

اطيات  تقرر تكوين احتيأنالعادية، عند حتديد نصيب األسهم يف األرباح الصافية 

 ثابتـة أرباح وذلك بالقدر الذي حيقق دوام الرخاء للرشكة أو يكفل توزيع أخرى

 تقتطـع مـن األربـاح أنوللجمعية املذكورة كذلك .  عىل املسامهنياإلمكانبقدر 

 مؤسسات اجتامعية ملوظفي الرشكة وعامهلـا أو ملعاونـة مـا إلنشاءالصافية مبالغ 

جدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت وإذا و. يكون قائام من هذه املؤسسات

 عىل ما تدفعه الرشكة وما يقتطع من رواتـب املـوظفني وأجـور أمواهلايف تكوين 

 يسرتدوا مـا اقتطـع مـنهم بقـدر أن عقود عملهم إهناءالعامل جاز هلؤالء يف حالة 

  .حرماهنم من املزايا املنصوص عليها يف نظام املؤسسة االجتامعية

 :التعليق

 :  سبق دراسة مسائلهاادةاملـهذه 

فاالحتياطي النظامي ال جيـوز إبقـاؤه إال إذا اشـرتطه الواقـف ضـمن مـصارف 
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مع أنه ذكـرت صـورة احلفـاظ عـىل . األوقاف، ألن الربح حق للموقوف عليهم

 الفائدة من أنًبعض األرباح وتوزيعها الحقا، لكن األوىل الرصف مبارشة ما دام 

 .ة يف صورة املسألة هنااالحتياطي النظامي غري متحقق

أما إنشاء املؤسسات االجتامعية للموظفني؛ فهي خاضعة ملـصلحة الوقـف التـي 

يراعيها الناظر بأن يكون موظفوه هلم والء للرشكة مما يعود عىل الـرشكة بـالربح 

 . واالستفادة

 ١٢٦ املـادة
ا، وإذا يستخدم االحتياطي النظامي يف تغطية خسائر الرشكة أو يف زيادة رأس ماهل

 تقـرر أنجاوز االحتياطي املذكور نصف رأس املال جاز للجمعية العامة العادية 

 أرباحـاتوزيع الزيادة عىل املسامهني وذلك يف السنوات التي ال حتقق فيها الرشكة 

 يـستخدم أنوال جيـوز . صافية تكفي لتوزيع النصيب املقرر هلم يف نظام الـرشكة

 مـن اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة، وإذا مل يكـن االحتياطي االتفـاقي إال بقـرار

االحتياطي املذكور خمصصا لغرض معني جاز للجمعية العامة العادية، بنـاء عـىل 

   . تقرر رصفه فيام يعود بالنفع عىل الرشكةأناقرتاح جملس اإلدارة، 

 :التعليق

ائر نصف سما إيقاف عمل الرشكة إذا تعدت اخلأ  السابقة،املـادةسبق بيان هذا يف 

رأس املال أو نحوه، فإذا مل ينص الواقف عىل إجراء يتامشى مـع نظـام الـرشكات 

ًالسعودي هذا ، أو وافق تبعا ألحكام الرشكات به فإنه ينبغي ختفيض رأس املـال 

واستمرار الرشكة، أما نقلها أو دجمها فخاضع الجتهاد الناظر بعد موافقة القايض 

 .ًتبعا للمصلحة الراجحة



  

  

١٥٢ 

 

 ١٢٧ ةاملـاد
يبني نظام الرشكة النسبة التي جيب توزيعها عىل املسامهني من األرباح الصافية بعد 

جتنيب االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي برشط إال تقل النسبة املـذكورة 

ويستحق املساهم حصته يف األرباح بمجرد صدور قـرار . من رأس املال% ٥عن 

   .اجلمعية العامة بالتوزيع

 :يقالتعل

 . غلة للموقوف عليهمأي السابقة، واألصل  رصف املـادةنفس املالحظة يف 

 ١٢٨ املـادة
عىل أعضاء جملس اإلدارة خالل ثالثني يوما من تاريخ موافقة اجلمعية العامة عىل 

امليزانيــة وحــساب األربــاح واخلــسائر وتقريــر جملــس اإلدارة وتقريــر مراقــب 

تجاري واإلدارة العامة للـرشكات صـورا  يودعوا مكتب السجل الأناحلسابات 

   .من الوثائق املذكورة

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليهـا مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامجراء ال يتعارض مع 

  .الوقف واحلرص عىل األمانة

 الفرع الثاين

 مراقب احلسابات

 ١٢٩ املـادة
وص عليها يف يامرس املسامهون الرقابة عىل حسابات الرشكة وفقا لألحكام املنص

   :نظام الرشكة مع مراعاة األحكام اآلتية
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 ١٣٠ املـادة
تعني اجلمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بني املراقبني املرصح هلم 

 تعييـنهم، كـام إعـادةبالعمل يف اململكة وحتدد مكافآهتم ومدة عملهم، وجيوز هلا 

 بحقهـم يف التعـويض إذا وقـع اإلخـاللجيوز هلا يف كل وقت تغيريهم مع عـدم 

وال جيوز اجلمع بني عمل مراقـب . التغيري يف وقت غري الئق أو لغري مربر مقبول

احلسابات واالشرتاك يف تأسيس الرشكة أو عضوية جملس اإلدارة أو القيام بعمل 

 يكون املراقب أن يف الرشكة ولو عىل سبيل االستشارة، كام ال جيوز إداريفني أو 

 مؤسيس الرشكة أو ألحد أعضاء جملس إدارهتـا أو موظفـا لديـه أو رشيكا ألحد

قريبا له إىل الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطال كل عمل خمالف حلكم هذه 

الفقرة ويلزم املخالف بأن يرد إىل وزارة املالية واالقتصاد الوطني مـا قبـضه مـن 

   .الرشكة

 :التعليق

ف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة  الوقأحكامإجراء ال يتعارض مع 

الوقف واحلرص عىل األمانة وتعزيز الشفافية والرقابة عىل الرشكة للحفاظ عـىل 

 .األصول املالية وحتقيق أفضل األرباح الستفادة املوقوف عليهم

 ١٣١ املـادة
ملراقب احلسابات يف كل وقت حق االطالع عىل دفاتر الرشكة وسـجالهتا وغـري 

 التي يـرى رضورة احلـصول واإليضاحاتائق، وله طلب البيانات ذلك من الوث

وعـىل رئـيس جملـس .  حيقق موجودات الـرشكة والتزاماهتـاأن ًأيضاعليها، وله 

 واجبه املحدد يف الفقـرة الـسابقة وإذا صـادف مراقـب أداء يمكنه من أناإلدارة 
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إلدارة، فإذا مل احلسابات صعوبة يف هذا الشأن اثبت ذلك يف تقرير يقدم إىل جملس ا

ّييرس املجلس عمل مراقب احلسابات وجب عىل األخـري دعـوة اجلمعيـة العامـة 
   .العادية للنظر يف األمر

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامإجراء ال يتعارض مع 

الوقف واحلرص عىل األمانة وتعزيز الشفافية والرقابة عىل الرشكة للحفاظ عـىل 

 .صول املالية وحتقيق أفضل األرباح الستفادة املوقوف عليهماأل

 ١٣٢ املـادة
 يقدم إىل اجلمعية العامة العاديـة الـسنوية تقريـرا أنابات ــــب احلســعىل مراق

ــص ــن احل ــه م ــن متكين ــرشكة م ــف إدارة ال ــضمنه موق ــات ــــي ــىل البيان ول ع

حكام هذا النظام أو  التي طلبها، وما يكون قد كشفه من خمالفات ألواإليضاحات

. ة حـسابات الـرشكة للواقـعـــــركة، ورأيه يف مدى مطابقــــ نظام الشأحكام

ة، وإذا قـررت اجلمعيـة ـــابات يف اجلمعيـة العامــــويتىل تقرير مراقـب احلـس

املصادقة عىل تقرير جملس اإلدارة دون االستامع إىل تقرير مراقب احلسابات كـان 

   .قرارها باطال

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامإجراء ال يتعارض مع 

الوقف واحلرص عىل األمانة وتعزيز الشفافية والرقابة عىل الرشكة للحفاظ عـىل 

 .األصول املالية وحتقيق أفضل األرباح الستفادة املوقوف عليهم
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 ١٣٣ املـادة
 غري اجلمعية العامة أو إىل الغري  يذيع إىل املسامهني يفأنال جيوز ملراقب احلسابات 

 وجب تغيريه فضال عـن وإالما وقف عليه من أرسار الرشكة بسبب قيامه بعمله 

ويسأل مراقـب احلـسابات عـن تعـويض الـرضر الـذي . مساءلته عن التعويض

 عملـه، أداء التي تقع منـه يف األخطاءيصيب الرشكة أو املسامهني أو الغري بسبب 

   .ن املشرتكون يف اخلطأ كانوا مسؤولني بالتضامنوإذا تعدد املراقبو

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامإجراء ال يتعارض مع 

الوقف واحلرص عىل األمانة وتعزيز الشفافية والرقابة عىل الرشكة للحفاظ عـىل 

 .األصول املالية وحتقيق أفضل األرباح الستفادة املوقوف عليهم
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 ل السادسالفص
 تعديل رأس مال الرشكة

 األولالفرع 

 زيادة رأس املال

 ١٣٤ املـادة
 تقرر زيادة رأس مال الرشكة مـرة أو عـدة مـرات أنللجمعية العامة غري العادية 

   .بأكمله يكون رأس املال األصيل قد دفع أنبرشط 

 :التعليق

دة من الواقف بـرشطه ً غري متصورة ابتداء يف الوقف إال إذا كانت الزيااملـادةهذه 

أو ملصلحة الوقف بام يقرره الواقـف ويوافـق عليـه القـايض أو مـن االحتيـاطي 

 .النظامي إذا كان الواقف قد بينه يف صك الوقف

 ١٣٥ املـادة
 أسهم جديدة تدفع قيمتهـا إصدار-١:  الطرق اآلتيةبإحدىتتم زيادة رأس املال 

 أسـهم جديـدة إصـدار-٣.  أسهم جديدة مقابل حصص عينيةإصدار-٢. نقدا

 أسهم جديدة إصدار-٤. األداءمقابل ما عىل الرشكة من ديون معينة املقدار حالة 

 يف إدماجـهاطي الذي تقرر اجلمعية العامة غـري العاديـة ـــبمقدار فائض االحتي

. ة االسمية لألسهم املتداولة بمقدار الفائض املـذكورــرأس املال أو زيادة القيم

   .يدة مقابل حصص التأسيس أو السندات املتداولة أسهم جدإصدار-٥

 :التعليق

 . السابقةاملـادةكام سبق يف 
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 ١٣٦ املـادة
يكــون ) هـــ١٤٠٢/٦/٢٨ تـاريخ ٢٣/كـام عــدلت باملرسـوم امللكــي رقــم م(

 االكتتاب باألسهم اجلديدة النقدية ما مل يتضمن نظـام الـرشكة أولويةللمسامهني 

ه وجيوز ملجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح مـن وزيـر تنازهلم عن هذا احلق أو تقييد

 حـق األولويـة أو إلغـاءالتجارة بعد االتفاق مع وزير املالية واالقتصاد الـوطني 

. ر مرفقـا عامـاــ التي تدي-ب.  ذات االمتياز-أ: تقييده بالنسبة للرشكات اآلتية

. إعانـة الدولة  التي تقدم هلا-د.  التي تضمن هلا الدولة نسبة معينة من الربح-ج

ويرسي حكم هذه .  التي تزاول األعامل املرصفية-و.  التي تشرتك فيها الدولة-هـ

 عـىل املــادةوال ترسي هذه . الفقرة عىل الرشكات ولو كانت مؤسسة قبل نفاذها

رشكات البرتول واملعادن التي تعمل بموجب اتفاقيات خاصة صدرت بمراسيم 

هم يف االكتتاب بالنرش يف جريدة يومية عن قـرار ويعلن املسامهون بأولويت. ملكية

 هبـذا البيـان بإخطـارهمزيادة رأس املـال ورشوط االكتتـاب، وجيـوز االكتفـاء 

ويبدي كل مساهم رغبته . بخطابات مسجلة إذا كانت مجيع أسهم الرشكة اسمية

 اإلخطـاريف استعامل حقه يف األولوية خالل مخسة عرش يوما من تاريخ النـرش أو 

وتوزع تلك األسهم عىل املسامهني األصليني الـذين .  يف الفقرة السابقةإليهشار امل

 برشط إال جياوز مـا حيـصلون أصليةطلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم 

ويـوزع البـاقي مـن األسـهم اجلديـدة عـىل . عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة

هم بنسبة ما يملكونـه مـن أسـهم املسامهني األصليني الذين طلبوا أكثر من نصيب

ويطـرح مـا .  عىل إال جياوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدةأصلية

يتبقى من األسهم اجلديدة لالكتتاب العام وتتبع يف هذا االكتتاب األحكام املتعلقة 



  

  

١٥٨ 

 

ويف حالة طـرح األسـهم اجلديـدة . باالكتتاب برأس مال الرشكة حتت التأسيس

عام يوقع رئيس جملس اإلدارة ومراقب احلسابات نرشة االكتتاب التي لالكتتاب ال

 قرار اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة -١: تشتمل بصفة خاصة عىل البيانات اآلتية

 إصـدار رأس مـال الـرشكة عنـد -٢. بزيادة رأس املال وتاريخ القـرار املـذكور

 اإلصدارديدة وعالوة األسهم اجلديدة ومقدار الزيادة املقرتحة وعدد األسهم اجل

 بيان عن متوسـط األربـاح التـي -٤.  تعريف باحلصص العينية-٣.  وجدتأن

   .وزعتها الرشكة خالل السنتني السابقتني عىل قرار زيادة رأس املال

 : التعليق

غري متصور يف الرشكة الوقفية إال إذا كانت من قبيل إعامر الوقف واستـصالحه، 

اعي فيها الناظر مصلحة الوقف باليشء املمكن، وقد وهي مسألة فقهية معروفة ير

 . يكون من بيت املالأن االستصالح قد يؤول إىل أنذكر بعض الفقهاء 

 ١٣٧ املـادة
 تقـويم أحكـامترسي عىل األسهم العينية التي تصدر يف مناسبة زيادة رأس املال 

ة العاديـة احلصص العينية املقدمة بمناسبة تأسيس الرشكة وتقوم اجلمعيـة العامـ

   .مقام اجلمعية التأسيسية

 :التعليق

 .سبق بيان ذلك

 ١٣٨ املـادة
إذا صدرت األسهم اجلديدة النقدية مقابل ما عىل الرشكة من ديون معينة املقـدار 

 يعد جملس اإلدارة ومراقب احلسابات بيانا عن منشأ هـذه أن، وجب األداءحالة 
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ب احلسابات هذا البيان ويشهدون الديون ومقدارها ويوقع أعضاء املجلس ومراق

   .بصحته

 :التعليق

 .غري متصور يف الرشكة الوقفية، ألن األصول فيها موجودة

 ١٣٩ املـادة
 تصدر أنإذا متت زيادة رأس املال بإدماج فائض االحتياطي يف رأس املال، وجب 

وتوزع تلك األسهم عىل . األسهم اجلديدة بنفس شكل وأوضاع األسهم املتداولة

وإذا اشتمل . ملسامهني بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من األسهم األصليةا

 حـصص أصـحاب أنـصبة اقتطعت مـن أرباح عىل إليهفائض االحتياطي املشار 

التأسيس وجبت دعـوة هـؤالء إىل االجـتامع يف مجعيـة خاصـة هبـم تعقـد وفقـا 

صهم يف فـائض  مـا خيـإدمـاجللموافقـة عـىل ) ٨٦ (املــادةلألحكام املقـررة يف 

االحتياطي املذكور يف رأس املال وحتديد ما خيصهم من األسهم اجلديدة فإذا مل تتم 

هذه املوافقة، اقترصت زيادة رأس املال عىل ذلك اجلـزء مـن فـائض االحتيـاطي 

   . األسهمأصحابالذي خيص 

 :التعليق

وط  يكـون وفـق النظـام األسـايس ورشأنهذا التنظيم يف زيادة احلصص ينبغي 

 الوقف بـل يتوافـق أحكامالواقفني، ويف اجلملة فإن هذا اإلجراء ال يتعارض مع 

 .معه فيام خيص حصص التأسيس املوقفة

 ١٤٠ املـادة
ال جتوز زيادة رأس املال بتحويل حصص التأسيس إىل أسهم إال بعد انقضاء املدة 



  

  

١٦٠ 

 

ا  احلـصص عـىل هـذأصحابوبرشط موافقة ) ١٠٠ (املـادةاملنصوص عليها يف 

وتكون األسهم التـي حتـل حمـل احلـصص ). ٨٦ (املـادةالتحويل وفقا ألحكام 

   .امللغاة قابلة للتداول من تاريخ إصدارها

 :التعليق

ً ال تتصور غالبا يف الرشكات الوقفية التي حصصها نقدية، وعليه فـإن املـادةهذه 

 . الوقفأحكام ال تتعارض مع املـادة

 ١٤١ املـادة
دات القــرض إىل أســهم إال إذا نــص عــىل ذلــك يف رشوط ال جيــوز حتويــل ســن

 ومع ذلك يكون ملالك السند يف هذه احلالة اخليار بني قبول التحويل أو إصدارها

   .قبض القيمة االسمية للسند

 :التعليق

 يف موضوع السندات، والتي سبق اإلشارة إىل أهنا حمرمة الشتامهلا عىل املـادةهذه 

ًل بالسندات، ولو تم فإن العقـد باطـل رشعـا وال ــلتعامالربا، وعليه فال يصح ا

 .ثمرة له

 الفرع الثاين

 ختفيض رأس املال

 ١٤٢ املـادة
 تقرر ختفيض رأس املال إذا زاد عن حاجة الرشكة أنللجمعية العامة غري العادية 

وجيوز يف احلالة األخرية وحدها ختفيض رأس املال . أو إذا منيت الرشكة بخسائر

وال يصدر قـرار التخفـيض إال ). ٤٩ (املـادةون احلد املنصوص عليه يف إىل ما د



  

  

١٦١ 

 

بعد تالوة تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي 

   .عىل الرشكة وعن إثر التخفيض يف هذه االلتزامات

 :التعليق

 : عائدة عىل مسألتنياملـادةهذه 

 .ف لتحسينه واستصالحهإعامر الوقف، ويكون من ثمرة الوق

أو استبداله، فهي مسألة سبق بحثهـا .  حصل من جرائه تغيري للوقف بدجمهأنأما 

 .ًوأن الراجح اجلواز عند حتقق املصلحة وفقا الجتهاد الناظر وموافقة القايض

 ١٤٣ املـادة
إذا كان ختفيض رأس املال نتيجة زيادة رأس املال عـن حاجـة الـرشكة، وجبـت 

 إىل إبداء اعرتاضاهتم عليه يف خالل ستني يوما من تاريخ نرش قـرار دعوة الدائنني

فـإذا اعـرتض أحـد . التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املركز الرئييس للـرشكة

 إليه تؤدي أنمنهم وقدم إىل الرشكة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب عىل الرشكة 

   .ء به إذا كان آجال تقدم ضامنا كافيا للوفاأندينه إذا كان حاال أو 

 :التعليق

ًهذا التنظيم مفيد يف سداد مديونيـة الـرشكة أوال، وهـو إجـراء مناسـب، ومـن 

 .املفرتض حماسبة الدائن الذي استدان ورأس املال موجود

 يرصف الزائد أنيف حالة زيادة رأس املال عن احلاجة، فمن املفرتض : األمر الثاين

اد الناظر وموافقة القايض فكأنه تعطل لفائدة لوقف آخر مشابه ، وذلك بعد اجته

 .الوقف ومن األوىل يف هذه احلالة أال يضيع النقد دونام فائدة

 



  

  

١٦٢ 

 

 ١٤٤ املـادة
 رد جـزء مـن القيمـة االسـمية -١:  الطرق اآلتيةبإحدىيتم ختفيض رأس املال 

 ذمته من كل أو بعض القـدر غـري املـدفوع مـن قيمـة إبراءللسهم إىل املساهم أو 

 أصـابت ختفيض القيمة االسمية للـسهم بـام يعـادل اخلـسارة التـي -٢. سهمال

 رشاء عدد -٤.  عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضهإلغاء -٣. الرشكة

   .من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه

 :التعليق

 .هذا التنظيم نتيجة طبيعية للامدة السابقة

 ١٤٥ املـادة
ملال بإلغاء عدد من األسهم وجبـت مراعـاة املـساواة بـني إذا كان ختفيض رأس ا

 يقدموا إىل الرشكة، يف امليعاد الذي حتدده، األسهم التي أناملسامهني وعىل هؤالء 

   . كان من حق الرشكة اعتبارها ملغاةوإال إلغاؤهاتقرر 

 :التعليق

ة واملـساواة ، وهي حتقق مبدأ العدال١٤٣هذا التنظيم نتيجة طبيعية للامدة السابقة 

 .ًوفقا للحصص السابقة

 ١٤٦ املـادة 
 وجبت وإلغائهإذا كان ختفيض رأس املال عن طريق رشاء عدد من أسهم الرشكة 

دعوة املسامهني إىل عرض أسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة بالنرش يف جريدة يومية 

ات  املـسامهني بخطابـبإخطـارتوزع يف املركز الرئييس للرشكة فيجـوز االكتفـاء 

مسجلة برغبة الرشكة يف رشاء األسـهم وذلـك إذا كانـت مجيـع أسـهم الـرشكة 



  

  

١٦٣ 

 

وإذا زاد عدد األسهم املعروضة للبيع عىل العـدد الـذي قـررت الـرشكة . اسمية

ويقدر ثمن رشاء األسـهم . رشاءه وجب ختفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة

 يف هذا الشأن وجب أحكام وفقا ألحكام نظام الرشكة فإذا خال النظام املذكور من

   . تدفع الثمن العادلأنعىل الرشكة 

 :التعليق

، وهي حتقق مبـدأ حتقيـق األصـلح ١٤٣هذا التنظيم نتيجة طبيعية للامدة السابقة 

 .لألصول املالية املوقفة



  

  

١٦٤ 

 

 الفصل السابع
 انقضاء رشكة املسامهة

 

 ١٤٧ املـادة
مها إىل مساهم واحد، كان هذا إذا انقضت رشكة املسامهة بسبب انتقال مجيع أسه

وإذا انقضت سنة كاملة .  عن ديون الرشكة يف حدود موجوداهتاًاملساهم مسؤوال

) ٤٨ (املـادةعىل هبوط عدد املسامهني إىل ما دون احلد األدنى املنصوص عليه يف 

   . يطلب حل الرشكةأنجاز لكل ذي مصلحة 

 :التعليق

عىل أنـه ال يمكـن إال يف حالـة . لدائننية الوقف واــــهذا الترشيع حيقق مصلح

حصول تعطل للوقف ، وبالتايل جواز بيعه أو استبداله بام سبق بيانـه مـن رشوط 

 .وضوابط

 ١٤٨ املـادة
 رأس املال، وجب عىل أعضاء جملس أرباعإذا بلغت خسائر رشكة املسامهة ثالثة 

الرشكة أو حلهـا قبـل اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف استمرار 

وينرش القرار يف مجيع األحوال بالطرق املنصوص عليهـا .  املعني يف نظامهااألجل

وإذا أمهل أعضاء جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية ). ٦٥ (املـادةيف 

 أن قرار يف املوضوع، جاز لكل ذي مـصلحة إصدارأو إذا تعذر عىل هذه اجلمعية 

   .يطلب حل الرشكة

 



  

  

١٦٥ 

 

 :التعليق

 فهـي الـرشكة عائدة عىل تنظيم إدارة الوقف ، ويف حالة اللجوء حلـل املـادةهذه 

وهي خاضعة الجتهـاد النـاظر وموافقـة ... خاضعة ملسألة  تغيري الوقف أو دجمه

 .القايض

 



  

  

١٦٦ 

 

 
 

)( 

 
 ١٥٧ ـادةامل

الرشكة ذات املسؤولية املحدودة هي الرشكة التي تتكـون مـن رشيكـني أو أكثـر 

مسؤولني عن ديون الرشكة بقدر حصصهم يف رأس املال وال يزيد عدد الـرشكاء 

   .يف هذه الرشكة عن مخسني

 :التعليق

 .ًتتفق مع مفهوم الوقف االعتباري، وال تتعارض مع أحكامه عموما

 ١٥٨ املـادة
ال يقـل رأس ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/ عدلت باملرسوم امللكي رقم مكام(

 ريال سعودي ويقسم رأس ألفمال الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عن مخسامئة 

 تكون هذه احلصص ممثلة يف صكوك أناملال إىل حصص متساوية القيمة وال جيوز 

 أشـخاص احلـصة وتكون احلصة غري قابلـة للتجزئـة فـإذا متلـك. قابلة للتداول

 خيتـار مـالكو أن توقف استعامل احلقوق املتصلة هبا إىل أنمتعددون جاز للرشكة 

 أناحلصة من بينهم من يعترب مالكا منفردا هلا يف مواجهة الرشكة وجيـوز للـرشكة 

 كان من حقها بعـد انقـضاء امليعـاد وإال هذا االختيار إلجراءحتدد هلؤالء ميعادا 

 حلـساب مالكيهـا ويف هـذه احلالـة تعـرض احلـصة عـىل  تبيع احلصةأناملذكور 

 تلجـأ إىل أنوال جيوز للـرشكة ذات املـسؤولية املحـدودة . الرشكاء ثم عىل الغري



  

  

١٦٧ 

 

   .االكتتاب لتكوين رأسامهلا أو زيادته أو للحصول عىل قرض

 :التعليق

 . الوقفأحكامترشيع وتنظيم ال يتعارض مع 

 ١٥٩ املـادة
رشكة ذات املسؤولية املحدودة القيام بأعامل التأمني أو  يكون غرض الأنال جيوز 

  .االدخار أو البنوك

 :التعليق

 الوقف ومع املصالح الرشعية التي يراها أحكامتقييد من املنظم بام ال تتعارض مع 

 .املنظم

 ١٦٠ املـادة
 يكون اسم الرشكة ذات املسؤولية املحدودة اسم رشيك واحـد أو أكثـر أنجيوز 

   .يكون ذلك االسم مشتقا من غرضها أنوجيوز 

 :التعليق

 الوقف ومع املصالح الرشعية التي يراها أحكامتقييد من املنظم بام ال تتعارض مع 

 .املنظم

 ١٦١ املـادة
 واملرسوم امللكـي ١٤٠٢/١/٢٠ تاريخ ١٧ بالقرار رقم ٣كام عدل البيان رقم (

لية املحـدودة تؤسس الـرشكة ذات املـسؤو) ٢١/٥/١٩٨٢ تاريخ ٢٣/رقم م 

بمقتىض عقد يوقعه مجيع الرشكاء ويشتمل العقد املذكور عىل البيانات التي يصدر 

:  يكون من بينها البيانات اآلتيةأنبتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة عىل 



  

  

١٦٨ 

 

 الـرشكاء وحمـال أسامء -٢.  نوع الرشكة واسمها وغرضها ومركزها الرئييس-١

 املديرين سواء كانوا من الـرشكاء أو مـن أسامء -٣.  ومهنهم وجنسياهتمإقامتهم

.  وجـدأنة ـــ أعضاء جملس الرقابأسامء -٤. ركةــغريهم إذا سموا يف عقد الش

 مقدار رأس املال ومقدار احلصص النقدية واحلصص العينية ووصف تفصييل -٥

 الـرشكاء بتوزيـع مجيـع إقـرار -٦. للحصص العينية وقيمتهـا وأسـامء مقـدميها

.  طريقة توزيع األرباح-٧. رأس املال والوفاء بقيمة هذه احلصص كاملةحصص 

 شكل التبليغـات التـي قـد توجههـا -٩.  تاريخ بدء الرشكة وتاريخ انتهائها-٨

   .الرشكة إىل الرشكاء

 :التعليق

 الوقـف بـل أحكـامتنظيم سبق ذكره يف الرشكة املسامهة وهي مما ال يتعارض مع 

 .قف وتوثيقهيتوافق معه لتثبيت الو

 ١٦٢ املـادة
ال تؤسس الرشكة بصفة هنائية إال إذا وزعت مجيع احلصص النقديـة واحلـصص 

وتودع احلـصص النقديـة أحـد . العينية عىل مجيع الرشكاء وتم الوفاء الكامل هبا

البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة وال جيـوز للبنـك رصفهـا إال ملـديري 

ائق الدالة عىل شهر الرشكة بـالطرق املنـصوص عليهـا يف الرشكة بعد تقديم الوث

 اخلاصة يف مواجهة أمواهلمويكون الرشكاء مسؤولني بالتضامن يف ). ١٦٤ (املـادة

الغري عن صحة تقدير احلصص العينية ومع ذلك ال تـسمع دعـوى املـسؤولية يف 

هذه احلالة بعد انقـضاء ثـالث سـنوات مـن تـاريخ اسـتيفاء إجـراءات الـشهر 

   ).١٦٤ (املـادةملنصوص عليها يف ا



  

  

١٦٩ 

 

 :التعليق

 . الوقف بل يتوافق معه لتثبيت الوقف وتوثيقهأحكامإجراء ال يتعارض مع 

 ١٦٣ املـادة
تعترب باطلة بالنسبة لكـل ذي مـصلحة الـرشكة ذات املـسؤولية املحـدودة التـي 

 ولكـن ال ١٦٢ و ١٦١ و ١٥٩ و ١٥٨ و ١٥٧تؤسس باملخالفة ألحكام املـواد 

وإذا تقرر البطالن تطبيقا للـامدة .  حيتجوا عىل الغري هبذا البطالنأنوز للرشكاء جي

 بالتـضامن يف األولالسابقة كان الرشكاء الذين تسببوا فيه مسؤولني مع املديرين 

   .مواجهة باقي الرشكاء والغري عن تعويض الرضر املرتتب عىل ذلك البطالن

 :التعليق

ضيع  الـرشكات الوقفيـة مـن بـاب أوىل، حتـى ال تـًتنظيم يف الرشكة عموما ويف

 .األصول املالية بسبب التفريط

 ١٦٤ املـادة
عـىل مـديري ) ١٤٠٢/٦/٢٨ تـاريخ ٢٣/ كام عدلت باملرسوم امللكي رقـم م(

 يطلبوا عىل نفقة الرشكة نـرش ملخـص أنالرشكة خالل ثالثني يوما من تأسيسها 

ل امللخص املذكور عـىل نـصوص  يشتمأنمن عقدها يف اجلريدة الرسمية وجيب 

 أنوعـىل املـديرين كـذلك ) ١٦١ (املــادة يف إليهاالعقد املتعلقة بالبيانات املشار 

يطلبوا يف نفس امليعاد املذكور قيد الـرشكة يف سـجل الـرشكات بـاإلدارة العامـة 

 يقيدوا الرشكة يف السجل التجاري وفقا ألحكام نظام أن ًأيضاللرشكات وعليهم 

جاري وترسي األحكام املـذكورة عـىل كـل تعـديل يطـرأ عـىل عقـد السجل الت

   .الرشكة



  

  

١٧٠ 

 

 :التعليق

ًتنظيم يف الرشكة عموما ويف الـرشكات الوقفيـة مـن بـاب أوىل، حتـى ال تـضيع 

 .األصول املالية بسبب التفريط 

 .وسبق ذكر ما يامثلها يف الرشكة املسامهة

 ١٦٥ املـادة
د الرشكاء أو للغري وفقـا لـرشوط عقـد  يتنازل عن حصته ألحأنجيوز للرشيك 

 أن الرشيك التنازل عن حـصته بعـوض للغـري وجـب أرادالرشكة ومع ذلك إذا 

ويف هذه احلالة جيوز . خيطر باقي الرشكاء عن طريق مدير الرشكة برشوط التنازل

فإذا انقضت ثالثون يومـا .  يطلب اسرتداد احلصة بثمنها احلقيقيأنلكل رشيك 

 يـستعمل أحـد الـرشكاء حقـه يف االسـرتداد كـان أن دون اراإلخطـمن تـاريخ 

 املــادةلصاحب احلصة احلق يف الترصف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية مـن 

وإذا استعمل حق االسرتداد أكثر من رشيك وكان التنازل يتعلـق بجملـة . ١٥٧

حصص قسمت هذه احلصص بني طالبي االسرتداد بنـسبة حـصة كـل مـنهم يف 

 هذه احلصة للرشكاء الـذين أعطيتوإذا تعلق التنازل بحصة واحدة . الرأس امل

وإذا كان التنازل . ١٥٨ املـادةطلبوا االسرتداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من 

عن احلصة بغري عوض، وجب عىل الرشيك طالب االسرتداد دفـع قيمتهـا وفقـا 

 املـادةصوص عليه يف هذه وال يرسي حق االسرتداد املن.  الرشكةأجرته جرد ألخر

   . أو بالتوصيةباإلرثعىل انتقال ملكية احلصص 

 :التعليق

 األصول الوقفية غري قابلة للتداول، أن سبق مثيلها يف الرشكة املسامهة، واألصل 



  

  

١٧١ 

 

 أمـوال أصـول نقديـة يف املـضاربة يف اسـتثامر احلديث ليس عن أنمع التنبه إىل (

ًإجراء عند املصلحة أو رآه الناظر ووجد أصـال إال إذا رشطه الناظر ك) الرشكات

 .ًأفضل منه وفق رشوط النقل واالستبدال فضال عن التنازل، والوقف ال يورث

 ١٦٦ املـادة
 الرشكاء وعدد احلصص التي يملكها كل مـنهم بأسامءتعد الرشكة سجال خاصا 

رشكة أو والترصفات التي ترد عىل احلصص وال ينفذ انتقال امللكية يف مواجهة الـ

   .الغري إال بقيد السبب الناقل للملكية يف السجل املذكور

 :التعليق

 الوقف مما يثبـت أنالتسجيل أمر تنظيمي هام لتوثيق الرشكة الوقفية، وسبق ذكر 

  .باالستفاضة

 . السابقةاملـادةأما النقل فسبق بيانه يف 

 ١٦٧ املـادة
هم ويعني الـرشكاء املـديرين يف يدير الرشكة مدير أو أكثر من الرشكاء أو من غري

. عقد الرشكة أو يف عقد مستقل ملدة معينة أو غري معينـة بمقابـل أو بغـري مقابـل

 ينص عقد الرشكة عىل تكوين جملس إدارة من املديرين إذا تعددوا، ويف أنوجيوز 

. هذه احلالة حيدد العقد طريقة العمل يف هذا املجلس واألغلبية الالزمة لقراراتـه

زم الرشكة بأعامل املديرين التي تدخل يف حدود سلطتهم املـشهر عنهـا وفقـا وتلت

   .١٦٤ املـادةألحكام 

 :التعليق

 . هلم أجرة املثلأنإدارة الرشكة الوقفية يكون إما من النظار أو أجراء، وسبق بيان 



  

  

١٧٢ 

 

 ١٦٨ املـادة
. سوغ رشعيال جيوز عزل املديرين املعينني يف عقد الرشكة أو يف عقد مستقل إال مل

ويسأل املديرون بالتضامن عن تعويض الرضر الذي يصيب الرشكة أو الرشكاء أو 

 هذا النظام أو نصوص عقد الرشكة أو بسبب ما يصدر أحكامالغري بسبب خمالفة 

.  عملهم وكل رشط يقيض بغري ذلك يعتـرب كـأن مل يكـنأداء يف أخطاءمنهم من 

 ذمة املديرين إبراء موافقة الرشكاء عىل وفيام عدا حالتي الغش والتزوير يرتتب عىل

ويف مجيع األحوال .  انقضاء دعوى املسؤولية املقررة للرشكةإدارهتممن مسؤولية 

   .ال تسمع الدعوى املذكورة بعد انقضاء سنة من تاريخ تلك املوافقة

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامتنظيم ال يتعارض مع 

  .واحلرص عىل األمانةالوقف 

 ١٦٩ املـادة
يكون للرشكة ذات املسؤولية املحدودة مراقب حسابات أو أكثر وفقـا لألحكـام 

   .املقررة يف باب رشكة املسامهة

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامتنظيم ال يتعارض مع 

  .الوقف واحلرص عىل األمانة

 ١٧٠ املـادة
 الرشكاء عن عرشين، وجب النص يف عقد الرشكة عىل تعيني جملـس إذا زاد عدد

وإذا طرأت هذه الزيادة بعـد تأسـيس الـرشكة . رقابة من ثالثة رشكاء عىل األقل



  

  

١٧٣ 

 

وتـرسي عـىل جملـس .  يقوموا يف أقرب وقت هبذا التعينيأنوجب عىل الرشكاء 

   . جملس الرقابة يف رشكة التوصية باألسهمأحكامالرقابة 

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامتنظيم ال يتعارض مع 

  .الوقف واحلرص عىل األمانة

 ١٧١ املـادة
ترتب احلصص متساوية يف األرباح الصافية ويف فائض التصفية ما مل يـنص عقـد 

ويكـون لكـل رشيـك حـق االشـرتاك يف املـداوالت ويف . الرشكة عىل غري ذلك

صوات يعـادل عـدد احلـصص التـي يملكهـا وال جيـوز التصويت وعدد من األ

 يوكل عنه كتابة رشيكا آخر من غري أنوجيوز لكل رشيك . االتفاق عىل غري ذلك

املديرين يف حضور اجتامعات الرشكاء ويف التصويت، ما مل ينص عقد الرشكة عىل 

جه  يوأنوللرشيك غري املدير يف الرشكة التي ال يوجد هبا جملس رقابة . غري ذلك

 أعامهلـاطـالع يف مركـز الـرشكة عـىل  يطلـب االأن ًأيـضاالنصح للمديرين وله 

وفحص دفاترها ووثائقها وذلك يف خالل مخسة عرش يوما سـابقة عـىل التـاريخ 

املحدد لعرض احلسابات اخلتامية السنوية عىل الرشكاء وكل رشط خمالف لـذلك 

   .يعترب كأن مل يكن

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة حكامأتنظيم ال يتعارض مع 

  .الوقف واحلرص عىل األمانة

 



  

  

١٧٤ 

 

 ١٧٢ املـادة
ومع ذلك جيوز يف الـرشكة التـي ال يزيـد . تصدر قرارات الرشكاء يف مجعية عامة

 يبدي الرشكاء آرائهم متفرقني، ويف هذه احلالـة أنعدد الرشكاء فيها عىل عرشين 

 خطابا مسجال بـالقرارات املقرتحـة ليـصوت يرسل مدير الرشكة إىل كل رشيك

ويف مجيع األحوال ال تكون القرارات صحيحة إال إذا وافق . الرشيك عليها كتابة

عليها عدد من الرشكاء يمثل نصف رأس املال عىل األقل ما مل ينص عقد الرشكة 

وىل، وإذا مل تتـوفر هـذه األغلبيـة يف املداولـة أو يف املـشاورة األ.  أكربأغلبيةعىل 

وجبت دعوة الرشكاء إىل االجتامع بخطابات مسجلة وتصدر القـرارات يف هـذا 

 كان رأس املال الذي متثله ما مل ينص عقـد أيا احلارضين أغلبيةاالجتامع بموافقة 

   .الرشكة عىل غري ذلك

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامإجراء ال يتعارض مع 

 أن الواجـب أن عىل األمانة ، وسبق البيان يف صـلب البحـث رصــالوقف واحل

 حتـى ال يتغـري أصـول طـارئ التغيري والتبديل أمـر أنينص عقد التأسيس عىل 

 .الوقف

 ١٧٣ املـادة
 املالية للـرشكاء إال بموافقـة مجيـع األعباءال جيوز تغيري جنسية الرشكاء أو زيادة 

 عقد الرشكة بموافقة أغلبية الرشكاء  جيوز تعديلاألمرينالرشكاء ويف غري هذين 

 رأس املال عىل األقل ما مل ينص عقد الرشكة عـىل غـري أرباعالذين يمثلون ثالثة 

   .ذلك



  

  

١٧٥ 

 

 :التعليق

 ينص يف أن يكون مما متت املوافقة عليه من الواقف، وإال ينبغي أنالتعديل ينبغي 

 . إال بموافقة قضائيةطارئعقد التأسيس عىل عدم التعديل ألي 

 ١٧٤ املـادة 
تعقـد اجلمعيـة ) ٢١/٥/١٩٨٢ تـاريخ ٢٣/كام عدلت باملرسوم امللكي رقم م(

العامة بدعوة من املديرين وفقا لألوضاع التي حيددها عقد الرشكة وتعقد مرة عىل 

وجيوز دعوة . األقل يف السنة خالل الشهور الستة التالية لنهاية السنة املالية للرشكة

اء عىل طلب املديرين أو جملس الرقابة أو مراقب احلسابات اجلمعية يف كل وقت بن

وحيـرر حمـرض بخالصـة . أو عدد من الرشكاء يمثل نصف رأس املال عىل األقل

مناقشات اجلمعية العامة وتدون املحارض وقرارات اجلمعية أو قرارات الرشكاء يف 

   .سجل خاص تعده الرشكة هلذا الغرض

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامإجراء ال يتعارض مع 

  .الوقف واحلرص عىل األمانة

 ١٧٥ املـادة
يعـد املـديرون  ) ٢١/٥/١٩٨٢ تاريخ ٢٣/كام عد لت باملرسوم امللكي رقم م(

عن كل سنة مالية ميزانية الرشكة وحساب األرباح واخلسائر وتقرير عـن نـشاط 

 مـن أشـهر أربعـةن توزيع األرباح خالل الرشكة ومركزها املايل واقرتاحاهتم بشأ

 يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصـورة مـن أنوعىل املديرين . هناية السنة املالية

تقرير جملس الرقابـة وصـورة مـن تقريـر مراقـب احلـسابات إىل اإلدارة العامـة 



  

  

١٧٦ 

 

 الوثائق املذكورة إعدادللرشكات وإىل كل رشيك وذلك خالل شهرين من تاريخ 

 يطلـب مـن املـديرين أنيف الرشكات التي ال توجد هبا مجعية عامة ولكل رشيك 

   .دعوة الرشكاء إىل االجتامع للمداولة يف تلك الوثائق

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامتنظيم ال يتعارض مع 

 .الوقف واحلرص عىل األمانة وحفظ احلقوق والعدالة

 ١٧٦ املـادة
عىل األقل من أرباحها الصافية لتكـوين % ١٠ جتنب يف كل سنة نأعىل كل رشكة 

 يقرروا وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي نصف أناحتياطي وجيوز للرشكاء 

   .رأس املال

 :التعليق

 .١٢٥ املـادةسبق بيان االحتياطي النظامي يف 

 ١٧٧ املـادة
قـرار يـصدر مـن  بحقوق الغري احلسن النية، يقـع بـاطال كـل اإلخاللمع عدم 

اجلمعية العامة أو من الرشكاء باملخالفة ألحكام هـذا النظـام أو لنـصوص عقـد 

 يطلب البطالن إال الرشكاء الذين اعرتضـوا كتابـة أنومع ذلك ال جيوز . الرشكة

ويرتتـب عـىل . عىل القرار أو الذين مل يتمكنوا من االعرتاض عليه بعد علمهم به

كأن مل يكن بالنسبة جلميع الرشكاء وال تسمع دعـوى تقرير البطالن اعتبار القرار 

   .البطالن بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار املذكور

 



  

  

١٧٧ 

 

 :التعليق

 الوقف بل حيض عليها مـن بـاب تغليـب مـصلحة أحكامإجراء ال يتعارض مع 

  .الوقف واحلرص عىل األمانة

 ١٧٨ املـادة
أحـد الـرشكاء أو بـاحلجر ال تنقيض الرشكة ذات املسؤولية املحدودة بانـسحاب 

   . ما مل ينص عقد الرشكة عىل غري ذلكإعساره أو إفالسهعليه أو بشهر 

 :التعليق

  .األصل يف الوقف االستدامة، إال أنه قد حيص ما يؤدي إىل تعطله

فأما االنسحاب غري متصور إال يف حالة تبديل الوقف وهي مسألة سبق اإلشـارة 

ط وضوابط، ولو حـصل فـإن هـذا األمـر خاضـع  برشوءتً مرارا وأهنا جاإليها

 .الجتهاد الناظر وموافقة القضاء كام سبق يف نقل الوقف أو دجمه

أما اإلعسار واإلفالس، فهو كـام سـبق يف تعطـل الوقـف وكـذلك مـا يف إعـامر 

 فإن مل يمكن فقيل عىل بيت مال املسلمني ‘الوقف، وسبق ذكره أنه من غلة الوقف

 .امة الباقيوقيل يباع بعضه الستد

 ١٧٩ املـادة
ترسي عىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة التي تنتقل مجيـع احلـصص فيهـا إىل 

 .سيق بياهنا ).١٤٧ (املـادةرشيك واحد الفقرة األوىل من 

 ١٨٠ املـادة
 رأس املـال وجـب أرباعإذا بلغت خسائر الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ثالثة 

 لالجتامع للنظر يف استمرار الـرشكة أو يف حلهـا قبـل عىل املديرين دعوة الرشكاء



  

  

١٧٨ 

 

وال يكون قرار الرشكاء يف هـذا الـشأن صـحيحا إال إذا . األجل املعني يف عقدها

 وجيـب يف مجيـع األحـوال ١٧٣ املـادةوافقت عليه األغلبية املنصوص عليها يف 

ديرون ، وإذا أمهـل املـ١٦٤ املــادةشهر هذا القرار بالطرق املنصوص عليهـا يف 

دعوة الرشكاء أو تعذر عىل الرشكاء الوصول إىل قرار يف املوضوع جاز لكـل ذي 

   . يطلب حل الرشكةأنمصلحة 

 :التعليق

  . يف الرشكة املسامهةاملـادةسبق تقرير هذه 

 



  

  

١٧٩ 

 

 
 

 
 األولالفصل 

 ةـركــول الشــحت
 ٢١٠ املـادة

 نوع آخر من الرشكات بقرار يصدر وفقا لألوضاع املقـررة جيوز حتول الرشكة إىل

روط التأسيس والشهر ــاء شــركة أو نظامها وبرشط استيفـد الشـــلتعديل عق

ة التعاونيـة ــة ومع ذلك فال جيوز للرشكــ الرشكإليهاملقررة للنوع الذي حولت 

 رشكـات  تتحـول إىلأنة األخـرى ــ جيـوز للـرشكوإنـام تتحول إىل نوع آخر أن

   .تعاونية

 :التعليق

 الوقف ال يغري وال يبدل دون رشط الواقف، أو تعطل الوقـف فيغـري أناألصل 

 .ًملصلحة وفقا الجتهاد الناظر وموافقة القايض

 ٢١١ املـادة
ال يرتتب عىل حتول الرشكة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الـرشكة حمتفظـة 

   .املذكوربحقوقها والتزاماهتا السابقة عىل التحول 

 :التعليق

 . السابقةاملـادةكام يف 

 



  

  

١٨٠ 

 

 ٢١٢ املـادة
ال يرتتب عىل حتول رشكة التضامن أو رشكة التوصية براء ذمة الرشكاء املتضامنني 

من مسؤوليتهم عن ديون الرشكة إال إذا قبل ذلك الدائنون ويفرتض هذا القبـول 

ثـني يومـا مـن تـاريخ إذا مل يعرتض أحد من الدائنني عىل قرار التحول خالل ثال

   . به بخطاب مسجلإخطاره

ليست من مسائل البحث فتعلقها بنوعني ليسا من صور الرشكات الوقفية، وهي 

 .رشكات ذات شخصية حقيقية

 

 

 

 

 



  

  

١٨١ 

 

 الفصل الثاين
 اندماج الرشكات

 

 ٢١٣ املـادة
 من نوعها أخرىة ــ تندمج يف رشكأنة ــة ولو كانت يف دور التصفيـجيوز للرشك

ة مـن ـــ تندمج يف رشكأناونية ــة التعــوع آخر ولكن ال جيوز للرشكــمن نأو 

   .نوع آخر

 :التعليق

 الوقف ال يغري وال يبدل دون رشط الواقف، أو تعطل الوقـف فيغـري أناألصل 

 .ًملصلحة وفقا الجتهاد الناظر وموافقة القايض

 ٢١٤ املـادة
 قائمة أو بمـزج رشكتـني أو ىأخريكون االندماج بضم رشكة أو أكثر إىل رشكة 

أكثر يف رشكة جديدة حتت التأسيس وحيدد عقد االندماج رشوطه ويبـني بـصفة 

خاصة طريقة تقويم ذمة الرشكة املندجمة وعدد احلصص أو األسهم التي ختـصها 

وال يكون االندماج صحيحا إال إذا صدر قرار به من . يف رأس مال الرشكة الداجمة

ويشهر .  لألوضاع املقررة لتبديل عقد الرشكة أو نظامهاكل رشكة طرف فيه وفقا

هذا القرار بطرق الشهر املقررة ملا يطرأ عىل عقد الرشكة املندجمـة أو نظامهـا مـن 

   .تعديالت

 . السابقةاملـادةكام يف 

 



  

  

١٨٢ 

 

 ٢١٥ املـادة
ال ينفذ قرار االندماج إال بعد انقضاء تسعني يوما من تاريخ شهره ويكون لدائني 

 يعارضوا يف االندماج بخطاب مسجل إىل أنة املندجمة خالل امليعاد املذكور الرشك

 يتنازل الدائن عن معارضته أنويف هذه احلالة يظل االندماج موقوفا إىل . الرشكة

بناء عىل طلب الرشكة ) هيئة حسم منازعات الرشكات التجارية( تقيض أنأو إىل 

 الرشكة ضامنا كافيـا للوفـاء بـدين  تقدمأنبعدم صحة االعرتاض املذكور أو إىل 

 كان آجال وإذا مل تقدم معارضة خالل امليعاد املذكور اعترب االنـدماج أناملعرتض 

   .نافذا

 . السابقةاملـادةكام يف 

 



  

  

١٨٣ 

 

 
 

 
 ٢١٦ املـادة

باريـة تدخل الرشكة بمجرد انقضائها يف دور التصفية وحتـتفظ بالشخـصية االعت

   . تنتهي التصفيةأنبالقدر الالزم للتصفية وإىل 

 :التعليق

 الوقف ال يغري وال يبدل دون رشط الواقف، أو تعطل الوقـف فيغـري أناألصل 

 .ًملصلحة وفقا الجتهاد الناظر وموافقة القايض

 ٢١٧ املـادة
ومع ذلـك يظـل هـؤالء . تنتهي سلطة املديرين أو جملس اإلدارة بانقضاء الرشكة

 يتم تعيني أنقائمني عىل إدارة الرشكة ويعتربون بالنسبة للغري يف حكم املصفني إىل 

   .املصفي

 :التعليق

 .تنظيم يساعد عىل تقليل اإلشكاالت وحتقيق العدالة

 ٢١٨ املـادة
يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الرشكاء أو من غريهم ويتوىل الرشكاء أو 

وإذا . ني أو اسـتبداهلم وحتديـد سـلطاهتم ومكافـآهتماجلمعية العامة تعيني املصف

حل الرشكة أو بطالهنـا عينـت ) هيئة حسم منازعات الرشكات التجارية(قررت 

   .املصفني وحددت سلطاهتم ومكافآهتم



  

  

١٨٤ 

 

 :التعليق

.  السابقةاملـادةوهي كام يف . تنظيم يساعد عىل تقليل اإلشكاالت وحتقيق العدالة

 اإلجراءات من املصالح الرشعية للحفاظ عـىل الوقـف أو وإذا متت املوافقة فهذه

 .بعض أصوله قدر اإلمكان

 ٢١٩ املـادة
 يعملوا جمتمعني ما مل ترصح هلـم اجلهـة التـي أنإذا تعدد املصفون وجب عليهم 

ويكونون مسؤولني بالتضامن عن تعويض الرضر الذي يصيب . عينتهم باالنفراد

 التـي األخطاءوزهم حدود سلطاهتم أو نتيجة الرشكة والرشكاء والغري نتيجة جتا

   .أعامهلم أداءيرتكبوهنا يف 

 :التعليق

 .تنظيامت للتصفية وفق حتقيق املصالح

 ٢٢٠ املـادة
 السلطات يف أوسعمع مراعاة القيود الواردة يف وثيقة تعيني املصفني يكون هلؤالء 

والعقارات باملامرسـة حتويل موجودات الرشكة إىل نقود بام يف ذلك بيع املنقوالت 

 يقـدموها أن الـرشكة مجلـة أو أموال يبيعوا أنأو املزاد ولكن ال يكون للمصفني 

وال جيـوز .  إال إذا رصحت هلم بذلك اجلهة التـي عينـتهمأخرىحصة يف رشكة 

   . سابقةأعامل إلمتام تكون الزمة أن جديدة إال أعامال يبدءوا أنللمصفني 

 :التعليق

 .وفق حتقيق املصالحتنظيامت للتصفية 

 



  

  

١٨٥ 

 

 ٢٢١ املـادة
 يشهروا القرار الصادر بتعيينهم والقيود املفروضة عىل سـلطاهتم أنعىل املصفني 

   .بطرق الشهر املقرر لتعديل عقد الرشكة أو نظامها

 :التعليق

 .تنظيامت للتصفية وفق حتقيق املصالح

 ٢٢٢ املـادة
 أننيب املبالغ الالزمة لسدادها  كانت حالة وجتأنعىل املصفني سداد ديون الرشكة 

 عـىل أولويـةوتكون للديون الناشئة عـن التـصفية . كانت آجلة أو متنازعا عليها

 يردوا إىل أنوعىل املصفني بعد سداد الديون عىل الوجه السابق . الديون األخرى

الرشكاء قيمة حصصهم يف رأس املال وان يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقـا 

لرشكة فإذا مل يتضمن العقد نصوصا يف هذا الـشأن وزع الفـائض لنصوص عقد ا

عىل الرشكاء بنسبة حصصهم يف رأس املال، وإذا مل يكف صايف موجودات الرشكة 

للوفاء بحصص الرشكاء وزعت اخلسارة بينهم بحسب النسبة املقـررة يف توزيـع 

   .اخلسائر

 :التعليق

 .تنظيامت للتصفية وفق حتقيق املصالح

 ٢٢٣ املـادة
 وباالشـرتاك مـع مراقـب أعامهلميعد املصفون، خالل ثالثة شهور من مبارشهتم 

 ومـا عليهـا مـن أصـول وجد، جردا بجميع ما للرشكة مـن أنحسابات الرشكة 

 يقـدموا إىل املـصفني يف هـذه أنخصوم وعىل املديرين أو أعضاء جملـس اإلدارة 



  

  

١٨٦ 

 

.  والبيانات التي يطلبوهنااتواإليضاحاملناسبة دفاتر الرشكة وسجالهتا ووثائقها 

 وخسائر وتقريرا عن أرباحويف هناية كل سنة مالية يعد املصفون ميزانية وحساب 

 التصفية وتعرض هذه الوثائق عىل الـرشكاء أو اجلمعيـة العامـة للموافقـة أعامل

وعند انتهاء التصفية يقدم املـصفون . عليها وفقا لنصوص عقد الرشكة أو نظامها

 وال تنتهي التـصفية إال بتـصديق الـرشكاء أو اجلمعيـة أعامهلم عن حسابا ختاميا

 يف إليهاالعامة عىل احلساب املذكور ويشهر املصفون انتهاء التصفية بالطرق املشار 

   .٢٢١ املـادة

 :التعليق

 .تنظيامت للتصفية وفق حتقيق املصالح

 ٢٢٤ املـادة
ية مسؤولية أاهتم وال ترتتب تلتزم الرشكة بأعامل املصفني الداخلة يف حدود سلط

   .يف ذمة املصفني بسبب مبارشة األعامل املذكورة

 :التعليق

 .تنظيامت للتصفية وفق حتقيق املصالح

 ٢٢٥ املـادة
 الرشكة اختصاصاهتا املقررة هلا يف هذا النظام أو يف عقد الـرشكة أو ألجهزةتبقى 

ويبقى للرشيك حق . يف نظامها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفني

االطالع عىل وثائق الرشكة املقـررة لـه يف هـذا النظـام أو يف عقـد الـرشكة أو يف 

   .نظامها

 



  

  

١٨٧ 

 

 :التعليق

 .تنظيامت للتصفية وفق حتقيق املصالح

 ٢٢٦ املـادة
 التصفية بعد انقضاء ثـالث سـنوات أعاملال تسمع الدعوى ضد املصفني بسبب 

 وال تسمع الدعوى بعد انقضاء ٢٢٣ املـادةحكام عىل شهر انتهاء التصفية وفقا أل

 الرشكة أو ضد املديرين أو أعضاء جملس أعاملاملدة املذكورة ضد الرشكاء بسبب 

   . وظائفهمأعاملاإلدارة أو مراقبي احلسابات بسبب 

 :التعليق

 .تنظيامت للتصفية وفق حتقيق املصالح

 



  

  

١٨٨ 

 

 
 

 ٢٢٩ املـادة
 يعاقب باحلبس مدة ال تقل اإلسالمية الرشيعة أحكام بام تقتضيه اإلخالل مع عدم

عن ثالثة شهور وال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف ريـال سـعودي 

 كل مـن -١:  هاتني العقوبتنيبإحدى ريال سعودي أو ألفوال تتجاوز عرشين 

ب أو يف غري ذلك مـن يثبت عمدا يف عقد الرشكة أو نظامها أو يف نرشات االكتتا

وثائق الرشكة أو يف طلب الرتخيص بتأسـيس الـرشكة بيانـات كاذبـة أو خمالفـة 

 كل -٢. ألحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك

مؤسس أو مدير أو عضو جملس إدارة وجه دعـوة لالكتتـاب العـام يف أسـهم أو 

كل من عرض هذه األسهم أو السندات  هذا النظام وأحكامسندات عىل خالف 

 كـل مـن بـالغ بـسوء -٣. لالكتتاب حلساب الرشكة مع علمه بام وقع من خمالفة

. ةـــة أو املزايا اخلاصـــقصد من الرشكاء أو من غريهم يف تقييم احلصص العيني

 هذا النظام وكل عضو جملس أحكام رشكة تعاونية عىل خالف أسس كل من -٤

 كـل -٥. ابات بارش عمله فيها مع علمه بام وقع مـن خمالفـةإدارة أو مراقب حس

.  صوريةأرباحامدير أو عضو جملس إدارة حصل أو وزع عىل الرشكاء أو غريهم 

 كل مدير أو عضو جملس إدارة أو مراقـب حـسابات أو مـصف ذكـر عمـدا -٦

ارير بيانات كاذبة يف امليزانية أو يف حساب األرباح أو اخلسائر أو فيام يعد مـن تقـ

للرشكاء أو للجمعية العامة أو اغفل تضمني هذه التقارير وقائع جوهريـة بقـصد 

 كل موظـف حكـومي -٧.  املركز املايل للرشكة عن الرشكاء أو عن غريهمإخفاء
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. هـة التي اطلع عليها بحكـم وظيفتـــ الرشكأرسارة ـ لغري اجلهات املختصأفشى

 هـ ١٣٨٧/٢/١٢ تاريخ ٥/قم م هذه الفقرة باملرسوم امللكي رأضيفتكام (-٨

كـل مـسؤول يف ) هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/وعدلت باملرسوم امللكي رقم م

. ة أو القـراراتـ التي تصدر هبا األنظمـاإللزاميةرشكة ال يراعى تطبيق القواعد 

 هـ ١٣٨٧/٢/١٢ تاريخ ٥/ هذه الفقرة باملرسوم امللكي رقم مأضيفتكام (-٩

كل مـسؤول يف )  هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/وعدلت باملرسوم امللكي رقم م

رشكة ال يمتثل للتعليامت التي تصدرها وزارة التجارة بغـري سـبب معقـول فـيام 

يتعلق بالتزامات الرشكة أو باطالع مندويب الوزارة عىل املستندات والسجالت أو 

 هذه الفقرة أضيفتكام ( -١٠. بتقديم البيانات واملعلومات التي حتتاجها الوزارة

 الغرامات املقررة يف حتصيل)  هـ ١٣٨٧/٢/١٢ تاريخ ٥/املرسوم امللكي رقم مب

 املـادة من مكافأة أعضاء جملس إدارة الرشكة وفقا لنص ٩ و ٨الفقرتني السابقتني 

   . من هذا النظام٧٦

 :التعليق

 من املصالح الرشعية التي تعنـى باحلفـاظ عـىل األمـوال، وتتفـق مـع املـادةهذه 

 الناظر األصل فيه األمانة كام هو احلـال يف أنمع األخذ باالعتبار . ف الوقأحكام

 .الرشيك، إال أنه يضمن عند التعدي أ والتفريط

 . من قبيل تقنني العقوبات التعزيرية التي مل يرد فيها نص من الشارعاملـادةوهذه 

 ٢٣٠ املـادة
غرامة ال تقل عن  يعاقب باإلسالمية الرشيعة أحكام بام تقتضيه اإلخاللمع عدم 

 كل من خـالف -١:  ريال سعودي وال تزيد عىل مخسة آالف ريال سعوديألف
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 إيـصاالت كل من يصدر أسـهام أو سـندات قـرض أو -٢). ١٢ (املـادة أحكام

.  هذا النظـامأحكامالف ــاكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول عىل خ

 مـصلحة الـرشكات بالوثـائق ةموافـا يف أمهل كل مدير أو عضو جملس إدارة -٣

ّ كل مدير أو عضو جملـس إدارة عـوق عمـل -٤. املنصوص عليها يف هذا النظام
   .مراقب احلسابات

 :التعليق

 . السابقةاملـادةعقوبات تعزيرية مقننة، كام يف 

 ٢٣١ املـادة
   .يف حالة العود تضاعف العقوبة املنصوص عليها يف املادتني السابقتني

 :التعليق

 . السابقةاملـادةبات تعزيرية مقننة، كام يف عقو
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 ٢٣٢ املـادة
 . هـ١٤٠٧/١١/٢٦ تاريخ ٦٣/ باملرسوم امللكي رقم مألغيت

 

 
 

 ٢٣٣ املـادة
ر وزير التجارة يصد)  هـ١٤٠٢/٦/٢٨ تاريخ ٢٣/ باملرسوم رقم مأضيفتكام (

   . هذا النظامأحكامالقرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ 

 ٢٣٤ املـادة
  . هذا النظامأحكامتلغى مجيع األحكام التي تتعارض مع 
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١٩٣ 

 

   املوضوعاتفهرس
  
  

 ٥ 

 ٦ أمهية املرشوع

 ٦ مشكلة البحث وتساؤالته

 ٧ أهداف البحث 

 ٧ الدراسات السابقة

 ٨ خطة البحث

 ١١ 

 ١١ تعريف الرشكات الوقفية: املسألة األوىل

 ٢١ أدلة مرشوعية الوقف: املسألة الثانية

أهـم خـصائص وأسـس الوقـف املتعلقـة بالـرشكة : املسألة الثالثة
 ًالوقفية إمجاال

٢٤ 

 ٢٩ 



 

٣٧ 

 ٣٧ رأس مال الرشكــة: املطلب األول

 ٤٥ نشاط الرشكة وأغراضها: املطلب الثاين

 ٤٧ صالحيات اجلمعية العمومية للرشكة: املطلب الثالث



  

  

١٩٤ 

 

  

 ٥١ صالحيات جملس اإلدارة، ومكافآهتم املالية: املطلب الرابع

أسهم عاديـة (األوراق املالية املصدرة من الرشكة : املطلب اخلامس
 )   سندات–وممتازة 

٥٣ 

 ٥٥ نقل الوقف أو االندماج: املطلب السادس

 ٥٨ حسابات الرشكة وتوزيع األرباح: املطلب السابع

املــرصوفات العموميــة، : مــرصوفـات الوقـــف: املطلــب الثــامن
 حتياطي النظامي الزكاة، الرضائب،  الرسوم، واال

٥٩ 

 ٦٩ تغيري عقد التأسيس: املطلب التاسع

 ٧٠ حوكمة الرشكات الوقفية: املطلب العارش

 ٧٣ 

 ٧٥ 



 

٨٣ 



 

٨٧ 

 ١٩٣ 

  


