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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والصريفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والصريفة اإلسالمية ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والنرش يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية الصريفة اإلسالمية وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سجال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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د .ف ــؤاد حميــد الـدليـمي
فـريــق التحــريــر

أ .محمد مصلح الدين مصعب

أ .مح ـمـد نفــيل محـبـوب

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي
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• أ .د عبد الرحمن يسري احمد
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• د .مراد بوضاية

• أ .د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

• أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية ونائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
(السودان)

• أ.د .عياض بن نامي السلمي

مدير مركز التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية (السعودية)

• د .العياشي الصادق فداد

كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية  -جـدة (اجلزائر)

• أ .د .علي محمد الصوا

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي
(األردن)

• د .خالد العبد القادر

أستاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف كلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر (مصر)
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر (اجلزائر)

• د .أسامة قيس الدريعي

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر)

• أ .د .محمد أكرم آلل الدين

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا
(ماليزيا)

• أ .د .عبد الودود السعودي

أستاذ مشارك يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية (بروناي)

• د .فؤاد حميد الدليمي

رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة
لالستشارات املالية (العراق)

• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر (قطر)

أستاذ مساعد يف كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام
بن عبد العزيز (السعودية)

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر (العراق)

محاضر يف اجلامعة الوطنية ،ومدير الدراسات والبحوث
لدى بيت املشورة لالستشارات املالية (اليمن)

• أ .د .صالح قادر كرمي الزنكي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية غري ربحية تأسست عام  2007م،
وتعد األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات الرشعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف
جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل
معايري اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭

٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية اإلسالمية
وتدعيم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال اهليئات
االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة :

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء َأنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ ـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ تكون طريقة التوثيق كاآليت:
أ -البحوث باللغة االنجليزية يتم اتباع منهج ( )APAيف التوثيق.
ب -البحوث باللغة العربية يكون منهج التوثيق كاآليت:
 ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
 ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطنآخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد:
فيرسنا أن نقدم لكم العدد الثامن من «جملة بيت املشورة» والذي حوى يف طياته بحو ًثا
متميزة تتعلق بمستجدات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ومتطلباته يف الفكر والتوجيه
الرشعي املؤصل كالعمالت الرقمية ،وإرشادات التعامل مع العقار ،وجتربة املؤسسات
املالية وسبل تنميتها وتطويرها ،والوقف وتفعيل دوره التنموي من خالل صيغ مبتكرة
وأطر نظرية جديدة.

إن من سعة الترشيع اإلسالمي استيعابه جلميع تفاصيل ومستجدات احلياة اإلنسانية؛
وتطورا ،وهذا ما يستدعي
وجمال املال واالقتصاد يعترب من أعظم وأرسع البيئات توس ًعا
ً
توسيع قاعدة التفكري االبتكاري ،واخلروج من دائرة استصحاب األفكار املقيدة
النطالقة حركة البحث العلمي ،والتي أدت إىل انحسار البحوث العلمية وترددها
يف إطار التكرار والنقل ،وندرة الدراسات االسترشافية يف جمال االقتصاد والتمويل
اإلسالمي.
إن االنتقال إىل مرحلة الدراسات املستقبلية يتطلب مزيدً ا من الدعم والتوجيه من قبل
مراكز البحث واجلامعات واملؤسسات ،ومن هنا تسعد «جملة بيت املشورة» بتجديد
دعوهتا للباحثني واملختصني ملزيد من البحث اإلبداعي يف جمال االقتصاد والتمويل
اإلسالمي ،آملني أن تسهم جهود الباحثني ونتاجهم العلمي يف تطوير مسرية املالية
اإلسالمية وريادة االقتصاد اإلسالمي.
ِ
وتعد املجلة السادة الباحثني واملختصني بمزيد من التطوير واالرتقاء سواء عىل الصعيد
العلمي أو التقني ،فهذا هو املنهج الذي التزمت به ،ورشفت بشهادة كثري من الباحثني
واملختصني هلا بذلك.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
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في ضوء بعض القوانين العربية مقارنة بالشريعة اإلسالمية
أ.د .أسامة عبد المجيد العاني
جامعة عجلون الوطنية
ّ
(سلم البحث للنشر في 2017/7 /22م ،واعتمد للنشر في 2017/ 8/21م)

الملخص
يقع عىل عاتق الوقف يف عاملنا اإلسالمي مسؤوليات جسام ،ال يمكنه من
النهوض هبا لتدين ريعه ألسباب شتى ،مما تؤثر بالسلب عىل أصله ،األمر الذي

حيتم البحث عن صيغ جديدة معارصة إلنشاء الوقف ،مواصفات هذه الصيغ
ينبغي أن ال تتقاطع مع أحكام الوقف ،وال مع القوانني واألنظمة السائدة.
و ُيمكن هلذه الصيغ أن تستنبط من جتربة العامل الغريب يف إنشاء رشكات وقفية يتم

تكوينها عن طريق االكتتاب العام.

هيدف البحث إىل بلورة األساس النظري يف إمكانية إنشاء الرشكات الوقفية
ومتطلباهتا بوصفها إحدى الصيغ التمويلية املبتكرة لالرتقاء باألصول الوقفية.

وقد توصل البحث إىل إمكانية إسقاط أركان الوقف عىل الرشكة الوقفية ،مع
مراعاة خصوصيتها ،مع رضورة التزام الرشكة الوقفية بالقوانني املحاسبية السائدة

بام يضمن املحافظة عىل أصول الرشكة الوقفية وحقوقها ،ومتطلبات الشفافية.
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واقرتح الباحث لضامن ديمومة الرشكات الوقفية ونجاحها ،ترشيع قانون خاص
هلذه الرشكات يكون مزجي ًا لتفاعل كل من قانون الرشكات مع قانون األوقاف
مضاف ًا إليه قانون املؤسسات غري الربحية ،بحيث تغطى مجيع اجلوانب املتعلقة
بخصوصية الرشكة الوقفية يف الترشيع املقرتح.

الكلمات المفتاحية :الوقف ،الرشكات الوقفية ،قانون الرشكات.
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Requirements of Establishing Waqf Entities
,
in light of Some Arab Laws Compared to Islamic Shari ah
Prof. Dr. Usama Abdulmajed Alani
Ajloun National University

Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to crystallize the theoretical basis for the
possibility of establishing waqf companies and their requirements as one of
the innovative financing formulas for the advancement of waqf assets.
Background: The Waqf in our Islamic world has great responsibilities, which
cannot be affordable due to the declining returns stemming on several reasons
which in course affect its origin negatively. The research suggests a new and
contemporary formula for the establishment of the Waqf. The specifications
of these formulas should not contradict the provisions of the waqf, nor the
prevailing laws and regulations. These formulas can be derived from the
experience of the Western world in the establishment of endowment companies
formed through public subscription.
Methodology: The study reviews the extant literature relevant, Corporate
Laws in selected Islamic countries.
Findings: The researcher proposed to ensure the permanence and success
of the waqf companies, enactment of a special law for these companies is a
mixture of the interaction of the Companies Law with the Waqf Law, as well
as the Non-Profit Institutions Law, covering all aspects related to the Waqf
company’s privacy in the proposed legislation.
Keywords: Waqf, Waqf Companies, Corporate Law.
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المقدمة
تتزايد تعقيدات أوضاع عاملنا اإلسالمي يو ًما بعد آخر ،ومعها تنمو متطلباته
املتجددة ،واحتياجاته املتنوعة ،إذ إن مسؤولية الدولة يف التمويل باتت حمدودة
بسبب تنوع جماالت إنفاقها ،ويعجز القطاع اخلاص عن تعويض النقص احلاصل
يف الدور احلكومي لضعفه وألسباب شتى ال يتسع املجال لذكرها ،مع هذه
املتطلبات ينبغي البحث عن دور جديد للتمويل ،نجح يف تطويره العامل املتقدم
من خالل النهوض بالقطاع اخلريي املتضمن لألمانات الوقفية ،إالّ أن واقع
احلال يف عاملنا اإلسالمي يشري إىل تدين مسامهة قطاع األوقاف فيه ،مع وجود
مؤرشات تدل عىل تطوره يف العقدين األخريين مقارنة باحلقبة السابقة من خالل
النهوض بترشيعاته ،أو تأسيس هيئات مستقلة ،وأمانات وقفية للمحافظة عليه،
مما يستوجب البحث عن آليات ومؤسسات جديدة له للنهوض باملهمة امللقاة عىل
عاتقه.

مشكلة البحث:
يقع عىل عاتق الوقف يف عاملنا اإلسالمي مسؤوليات جسام ،ال يمكنه من النهوض
هبا لتدين ريعه ألسباب شتى ،مما تؤثر سلب ًا عىل أصله ،األمر الذي يدعو للبحث
عن صيغ جديدة معارصة إلنشاء الوقف ،وينبغي أن ال تتقاطع مواصفات هذه
الصيغ مع أحكام الوقف ،وال مع القوانني واألنظمة السائدة ،و ُيمكن هلذه الصيغ
أن تستنبط من جتربة العامل الغريب يف إنشاء رشكات وقفية يتم تكوينها عن طريق
االكتتاب العام .عليه يمكن صياغة املشكلة يف شكل األسئلة اآلتية:
1 .1هل يمكن للرشكة الوقفية املزمع إنشاؤها أن تسهم يف ديمومة ريع الوقف؟

2 .2هل تساعد البيئة القانونية السائدة عىل تأسيس مثل هذه الرشكات؟

3 .3هل يمكن لالكتتاب العام أن يضمن تأسيس الرشكة الوقفية؟
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هيدف البحث إىل بلورة األساس النظري يف إمكانية إنشاء الرشكات الوقفية
ومتطلباهتا بوصفها إحدى الصيغ التمويلية املبتكرة لالرتقاء باألصول الوقفية.

فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية فحواها ،أن أحكام الوقف تسمح باستنباط أشكال
معارصة للنهوض به ،ال تتقاطع مع غاياته وال رشوطه ،منها الرشكة الوقفية.

أهمية البحث:
تنبع أمهية الرشكة الوقفية من خالل الدور املتوقع هلا بالنهوض بمتطلبات
املجتمع ،وسد النقص احلاصل يف الدور االجتامعي لكل من القطاعني احلكومي
واخلاص .إضافة إىل االرتقاء باألوقاف القائمة وزيادة عوائدها ،إضافة إىل تلبية
رغبات الواقفني يف تفعيل أوقافهم ،أو تلبية رغبات الواقفني الذين ال يملكون
مبالغ ،أو عقارات واسعة إليقافها من خالل املسامهة باألسهم ،أو الصكوك
الوقفية.

الدراسات السابقة:
 .1تأسيس الشركات الوقفية ،دراسة فقهية تأصيلية ،خلالد بن عبد الرمحن بن
سليامن الراجحي .اشتمل البحث عىل أربعة مباحث ،تطرق األول إىل التعريف
بالرشكة الوقفية وأنواعها وخصائصها ،أما الثاين فقد تناول رأس مال الرشكة
الوقفية من حيث املكونات ،وبحث الثالث يف ذمة الرشكة الوقفية ،أما املبحث
(((
األخري فقد تطرق إىل رشوط تأسيس الرشكة الوقفية وإجراءاهتا.
رجح الباحث إنشاء رأس مال الرشكة الوقفية عىل أساس وقف املشاع ،ووقف

((( خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي ،تأسيس الرشكات الوقفية ،دراسة فقهية تأصيلية ،ورقة علمية مقدمة للمؤمتر اخلامس والعرشين هليئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية «أيويف» ،جامعة طيبة  ،2016/5/5-4املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية.
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األسهم ،ومل جيز وقف النقود.

 .2الشركات الوقفية ،خلالد بن عبد الرمحن املهنا .تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة
عن إمكانية وجود صيغة للرشكة الوقفية مقبولة رش ًعا كأحد الصيغ الوقفية؟
ناظرا للوقف باملبادئ نفسها؟ وقد
وكذلك هل يمكن أن يكون جملس اإلدارة ً
هدف البحث إىل معرفة أهم املبادئ الرئيسة للوقف اإلسالمي ،واألسس املتعلقة
بالرشكة الوقفية ،وإجياد صيغة مقرتحة لرشكة وقفية تتوافق مع األنظمة أو حتاول
تطبيقها أو إجياد األطر الناظمة .اقترص البحث عىل دراسة موافقة نظام الرشكات
السعودي للرشكة الوقفة ،واقرتح إجراء تعديالت مناسبة من أجل شمول نظام
(((
الرشكات السعودي للرشكة الوقفية.

 .3هيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية ،لعامد بن صالح اخلرايش .ورقة عمل
يقرتح فيها الباحث خمط ًطا يتناسب مع حجم االستثامرات القليلة ،وغري املتنوعة،
مثل :العقار واألسهم .ويعتمد يف مقرتحه عىل وجود الصكوك الوقفية املؤسسة
عىل أصل عقار أو سهم يتم بموجبه احلصول عىل سجل جتاري .يقرتح البحث
مديرا هلا خيتار من قبل جملس النظارة؛ ليقوم
صورا للرشكة الوقفية ،وأن يعني ً
ً
(((
بإدارة استثامرات الوقف حسب اخلطط املعتمدة من جملس النظارة.

 .4الشركات الوقفية وأثرها في تنمية أعيان الوقف((( ،ملحمد بن أمحد الزامل .جاءت
ً
استكامل ملا طرحته ورقة اخلرايش السابقة ،واملتمثلة يف بيان بعض اهلياكل
الورقة
الوقفية املقرتحة ،والتي تضمن نموه واستمراره وقيامه بأهدافه ،ومتكن الواقف
من استثامر وقفه بام يضمن الفائدة عىل املجتمع ،وأوضح البحث وجود عدد من
املعايري تسهم يف اختيار الصورة املالئمة للرشكة الوقفية ،كحجم االستثامر وآلياته
((( خالد بن عبد الرمحن املهنا ،الرشكات الوقفية ،بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف ،جامعة اإلمام حممد بن سعود،
اململكة العربية السعودية1435-1434 ،هـ2013/م.
(((عامد بن صالح اخلرايش ،ورقة عمل هيئة الرشكات واملؤسسات الوقفية ،ملتقى تنظيم األوقاف املنعقد بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض،
للمدة 1433 /6/15-14هـ2012/م.
أيضا -بعنوان ورقة عمل للرشكات الوقفية ،ورقة علمية مقدمة للمؤمتر اخلامس والعرشين هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات((( تم تقديمها ً
املالية اإلسالمية «أيويف» ،جامعة طيبة 2016 /5/4م.
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انتهاء الوقف اخلريي ،هليثم عبد احلميد خزنة .بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا
الوقف الفقهية السادس ،ومع أن العنوان يشري إىل فحوى البحث ،إالّ أن الباحث
قد أشار يف مبحثه الثالث من البحث إىل انتهاء وقف األوراق املالية ،حيث أورد
(((
أحكا ًما النتهاء وقف األسهم والصكوك.

أما متيز هذا البحث ،فينبع من خالل اإلجابة عىل متطلبات رضورية إلنشاء
الرشكة الوقفية ،غفلت عنها الدراسات السابقة ،كأركان الوقف وانطباقها عىل
الرشكات الوقفية ،وأمهية اإلدارة يف هذه الرشكات من خالل طرق موضوع
النظارة يف الرشكة الوقفية ،إضافة إىل املعاجلات املحاسبية والرقابية ذات العالقة،
ثم بحث معاجلة خسارة الرشكة الوقفية واللجوء إىل تصفيتها.
ومن َّ

هيكلية البحث:
لتحقيق هدف البحث وإثبات فرضيته ،فإنه سيتم تقسيم البحث إىل أربعة مباحث،
حيث تناول األول التكييف الفقهي للرشكة الوقفية ،بينام تطرق الثاين إىل موضوع
النظارة عىل الرشكة الوقفية ،وبحث الثالث يف توزيع ريع الرشكة الوقفية ،أما
املبحث الرابع فقد تصدى ملوضوع استخدام األصول املحاسبية للرشكة من
حيث تصفيتها وانتهائها؛ وعرض الباحث أبرز النتائج واالقرتاحات يف اخلامتة.

المبحث األول :التكييف الفقهي للشركة الوقفية
تستمد الرشكة الوقفية مقوماهتا من خالل كوهنا جتديد للدعوة إىل الوقف ،بعد
السبات الذي أصابه ،وحماولة إيذائه من جهات خمتلفة ،بعدما أثريت ضده
الشبهات .إن قيام الرشكات الوقفية متثل إحيا ًء للسنة وجتديدً ا للدعوة إىل اهلل
((( حممد بن أمحد الزامل ،الرشكات الوقفية وأثرها يف تنمية أعيان الوقف ،ملتقى تنظيم األوقاف الثاين ،الرياض1435،هـ.
((( هيثم عبد احلميد خزنة ،إنتهاء الوقف اخلريي ،بحث مقدم اىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس ،إصدار األمانة العامة لألوقاف يف
الكويت ،ط1435 1هـ 2013 /م ،ص 79وما بعدها.
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بأسلوب عرصي ،ومراعا ًة للتطور يف احلياة ،والتقنيات واإلدارة واملؤسسات.
سيسعى هذا املبحث إىل حتديد املفاهيم ،ومن ثم التعريج عىل صور الرشكة
الوقفية ،وبيان أركان الوقف ومدى انطباقها عىل الرشكات الوقفية.

المطلب األول  :في تحديد المفاهيم
أ -االكتتاب :هو عمل إداري يتم بمقتضاه انضامم املكتتب إىل الرشكة حتت
التأسيس ،مقابل اإلسهام يف رأس مال الرشكة بعدد معني من األسهم املطروحة،
(((
وهو دعوة توجه إىل أشخاص غري حمددين سل ًفا لإلسهام يف رأس املال.
ب -الشركة :عرف احلنفية الرشكة بأهنا عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح.

(((

وقد اعتمد الباحث هذا التعريف ألنه يعرب عن حقيقة الرشكة يف أهنا عقد ،أما
التعاريف األخرى التي ذكرهتا بقية املذاهب فقد عرفت الرشكة ،إما بالنظر إىل
هدف الرشكة أو أثرها أو النتيجة املرتتبة عليها.

مل تنشأ الرشكة املسامهة إال يف العرص احلديث ،ومل تكن معروفة عند الفقهاء
ذكرا فيام كتبه الفقهاء املتقدمون عن الرشكات.وعليه،
املتقدمني ،لذا ،ال جتد هلا ً
فإن املعتمد يف تعريفها ما ورد يف قوانني الرشكات املعارصة وأنظمتها .جاء يف
نظام الرشكات السعودي بأن الرشكة املسامهة هي( :الرشكة التي ينقسم رأس
ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة ،وقابلة للتداول ،وال يسأل الرشكاء فيها إال بقدر
(((
قيمة أسهمهم ،وال جيوز أن يقل عدد الرشكاء فيها عن مخسة).
أما قانون الرشكات العراقي ،فقد عرفها بكوهنا :تتألف من عدد من األشخاص
ال يقل عن مخسة يكتتب فيها املسامهون بأسهم يف اكتتاب عام ويكونون مسؤولني
((( أبو زيد رضوان ،رشكات املسامهة ،دار الفكر العريب ،ط ،1998،،1ص.55
((( ابن عابدين ،تنوير األبصار ،مع الدر املختار مع حاشية ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ت1252/ﻫ بريوت
ط1409/2ﻫ .1988/ط دار إحياء الرتاث العريب.466/6 ،
((( نظام الرشكات السعودي ،ص.9
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المطلب الثاني  :صور الشركة الوقفية

(((1
ً
أشكال يمكن أن تكون عليها الرشكة الوقفية ،وهي
اقرتح عدد من الباحثني
عىل النحو اآليت:

أ -الشركة الوقفية ذات المسؤولية المحدودة:

( ((1قانون الرشكات العراقي رقم  21لسنة  ،1997املادة .6
( ((1قانون الرشكات األردين رقم 22لسنة  1997وتعديالته لغاية القانون رقم  57لسنة  ،2006الباب السادس املادة .90
( ((1خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي ،تأسيس الرشكات الوقفية ،دراسة فقهية تأصيلية ،ص.28
( ((1خالد بن عبد الرمحن املهنا ،الرشكات الوقفية ،بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف ،ص .20
( ((1خالد عبد الرمحن املهنا وخالد عبد الرمحن بن سليامن الراجحي.
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عن ديون الرشكة بمقدار القيمة االسمية لألسهم التي اكتتبوا هبا.
أما القانون األردين للرشكات فقد عرفها بأهنا :رشكة تتألف من عدد من املؤسسني
ال يقل عن اثنني يكتتبون فيها بأسهم قابلة لإلدراج يف أسواق لألوراق املالية
للتداول والتحويل وف ًقا ألحكام هذا القانون ،وأي ترشيعات أخرى معمول
(((1
هبا.
ويالحظ اتفاق هذه القوانني من حيث تعريفها لرشكة املسامهة؛ فاملسامهون
متعددون - ،ال يقلون عن مخسة -يف النظام السعودي والعراقي ،وال يسأل
املساهم إال بقيمة أسهمه.
ج -الشركة الوقفية :عرفت الرشكة الوقفية بأهنا عقد مشاركة يف رأس املال
(((1
بني وق َف ْي ،أو أكثر ،يف مرشوع يستهدف الربح؛ لتسبيل الربح الناتج منها.
أيضا  -بأهنا«اجتامع أصول وقفية وإدارهتا ،هبدف االجتار هبا وف ًقا
وعرفت ً -
لألنظمة التجارية ((1(».واملالحظ من التعريفني اتفاقهام عىل اشرتاك أصول ألكثر
من وقف يف مرشوع هبدف حتقيق العائد ،إال أن كال التعريفني أمهال إمكانية إنشاء
رشكة وقفية عن طريق االكتتاب العام ،لذا فإن الباحث يقرتح تعريف الرشكة
الوقفية ،بكوهنا ،عقد مشاركة يف أصول وقفية قائمة ،أو أسهم وقفية يكتتب هبا
بقصد مرشوع معني من أجل تسييل العائد.
(((1
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عرفت الرشكة الوقفية ذات املسؤولية املحدودة بكوهنا):رشكة من وق َف ْي فأكثر
ً
مسؤول إال بقدر حصته
بام ال يزيد عن مخسني وق ًفا ،وال يكون كل رشيك فيها
من رأس املال ((1(.ويتم اللجوء هلذا النوع من الرشكات؛ ألهنا تعتمد الشخصية
(((1
االعتبارية للرشكة).
وتكون هذه الرشكة وقفية إذا كان كل رشكائها من األوقاف ،وعليه فإن تأسيس
هذه الرشكة الوقفية ال خيلو من حالني(:((1
األول :أن تكون هذه الرشكة ذات املسؤولية املحدودة جتارية بصورهتا املعروفة
شخصا عاد ًيا أم اعتبار ًيا -مجيع أسهمه
وقائمة ،ثم يوقف كل رشيك  -سوا ًء كان
ً
يف الرشكة ،فتكون الرشكة  -بذلك -قد حتولت إىل رشكة وقفية بالكامل ،وحتل
صكوك الوقفية حمل الرشكاء السابقني يف ملكية األسهم.
وقفي ،وال
الثاين :أن يتم تأسيس هذه الرشكة ابتدا ًء من كيانات وقفية ال تقل عن ْ
تزيد عن مخسني وق ًفا ،من خالل سجالت جتارية متلك تلك األوقاف ،لتكون
بذلك رشكة مستقلة ،هلا شخصيتها وكياهنا النظامي املستقل.

سيتيح هذا النموذج لألوقاف أن تستثمر أصوهلا من خالل الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة ،التي يتم تأسيسها بوصفها شخص اعتباري مستقل بذمته املالية عن
ً
أصول
الوقف ،ويتناسب هذا املقرتح مع االستثامرات املتعددة ،التي متلك
متنوعة ،وتستثمر يف جماالت عدة .ويتطلب تنفيذه وجود صك وقف ،وبموجبه
يصبح املالك للرشكة ،وعليه ،يقوم جملس النظارة بتعيني جملس مديرين الرشكة؛
(((1
ليقوم بتنفيذ اخلطط االستثامرية املعتمدة من جملس النظارة.

ومن سلبيات هذا النموذج أن توثيق أي تعديل عىل عقد تأسيس الرشكة ينبغي
أن يكون أمام كاتب العدل ،مما يرتتب عليه استغراق بعض الوقت واملصاريف

( ((1خالد بن عبد الرمحن املهنا ،الرشكات الوقفية ،بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف ،ص .20
( ((1املصدر نفسه ،ص .31
( ((1خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي ،مصدر سبق ذكره ،ص .29
( ((1حممد بن أمحد الزامل ،الرشكات الوقفية وأثرها يف تنمية أعيان الوقف ،ملتقى تنظيم األوقاف الثاين ،الرياض1435،هـ.
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كام يرى البعض أن سلبيات هذا النموذج وجود قيود حماسبية والتزامات حددها
نظام الرشكات عىل الرشكاء وإدارهتا ،من أبرزها تقديم التقارير ،والقوائم املالية
للوزارة ،وغريها من اجلهات ذات العالقة( .((1ويرى الباحث أن وجود القيود
املحاسبية وااللتزامات التي حددها نظام الرشكات متثل ميزة لضامن الوقف
واحلفاظ عىل حقوقه.
ومن املالحظ إنه ال وجود فعيل هلذه الرشكة عىل واقع احلال ،إنام حاول الباحثون
استنباطها متاش ًيا مع نظام قانون الرشكات السعودي .أما فيام خيص قانوين
الرشكات العراقي واألردين ،فقد أجازا تسجيل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
من شخصني فأكثر ،وسمح لتقدير املراقب بأن يسجل الرشكة من قبل شخص
واحد ،كام مل حيدد القانون حدً ا أعىل للرشكاء ((2(.وينعكس ذلك فيام بعد عىل
الرشكة الوقفية ذات املسؤولية املحدودة عىل وفق نظام الرشكات األردين ،ومن
ثم ينبغي أن تكون مكونة من صكني وقف َّيني فأكثر ،كام يمكن لصك واحد أن
ّ
يامرس نشاط الرشكة.
ب -الشركة الوقفية المساهمة:
ّ
إن تأسيس هذه الرشكة الوقفية ال خيلو من حالني:

األول :أن تكون هذه الرشكة املسامهة جتارية قائمة بصورهتا املعروفة ،ثم ُيوقف
شخصا عاد ًيا أم اعتبار ًيا  -مجيع أسهمه يف الرشكة،
كل رشيك  -سواء كان
ً
فتكون الرشكة بذلك قد حتولت إىل رشكة وقفية بالكامل ،وحتل صكوك الوقفية
( ((1املصدر نفسه.
( ((2قانون تعديل قانون الرشكات رقم  21لعام  1997الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة ،رقمه  64صادر بتاريخ  2004الفصل الثاين ،املادة4؛
قانون الرشكات األردين رقم (  ) 22لسنة  1997وتعديالته لغاية القانون رقم  57لسنة  ،2006الباب الثالث.
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املرتتبة عىل ذلك ،وقد تكون هذه السلبية ميزة لدى البعض ،سيام عند تعلقها
باشرتاط كاتب العدل مطابقة صك الوقف مع التعديل املطلوب ،كي يضمن
حتقيق أهداف املو َقف.
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حمل الرشكاء السابقني يف ملكية األسهم.

الثاين :أن يتم تأسيس هذه الرشكة ابتدا ًء من كيانات وقفية ال تقل عن مخسة
أوقاف ،من خالل سجالت جتارية متلك تلك األوقاف ،لتكون بذلك رشكة
مستقلة هلا شخصيتها وكياهنا النظامي املستقل .وبنا ًء عىل ما سبق ،فإنه يمكن
تعريف الرشكة الوقفية املسامهة بأهنا (رشكة من مخسة أوقاف فأكثر ،يكون رأس
ً
مسؤول إال
مقسم إىل أسهم متساوية القيمة ،وال يكون كل رشيك فيها
ماهلا
ً
بقدر حصته من رأس املال)( .((2وال يراد هنا االعتبار للعدد بل للمقدار ،فقد
كبريا .فهذا النموذج يتناسب مع االستثامرات
أراد املعرف أن يكون مقدار الوقف ً
ً
الضخمة التي متلك
أصول متنوعة وتستثمر يف جماالت خمتلفة ((2(.وإذا ما حاولنا
املرشع قد
إسقاط هذا املقرتح عىل قانوين الرشكات العراقي واألردين ،نجد أن ّ
م ّيز ْبي الرشكة املسامهة اخلاصة والعامة ،ويف كلتا احلالتني سمح بتسجيل الرشكة
املسامهة من قبل شخصني فأكثر ،إال أنه اقترص ختصصات الرشكة املسامهة العامة
عىل اآليت:
 -أعامل البنوك والرشكات املالية والتأمني بأنواعه املختلفة.

 -الرشكات ذات االمتياز.

(((2

وأعتقد أن ذلك سيفتح املجال أمام تأسيس الرشكة الوقفية يف األردن باعتبارها
حرصا ومن
مسامهة خاصة ،وعامة كذلك ،إذا ما كانت صكوكها الوقفية نقدية
ً
ثم يمكن عدّ ها رشكة مالية.
َّ
ج -المؤسسة الوقفية

(((2

يتناسب هذا املقرتح مع حجم االستثامرات القليلة وغري املتنوعة ،مثل :وقف

( ((2خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي ،مصدر سبق ذكره ،ص.28
( ((2حممد بن أمحد الزامل ،ص.15
( ((2قانون تعديل قانون الرشكات رقم  21لعام  1997الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة ،رقمه  64صادر بتاريخ  2004الفصل الثاين ،الفرع
الثاين ،املادة 6؛ قانون الرشكات األردين ،مصدر سبق ذكره ،املادة .93
( ((2حممد بن أمحد الزامل ،ص.11
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ومن سلبياته:

 -حمدودية األنشطة املامرسة.

 -حمدودية اإلدارة والصالحيات.

وال يوجد تعارض يف ذلك بالنسبة لقانون الرشكات األردين ،إذ سبق ذكر أن
املرشع قد سمح بتسجيل الرشكة من قبل شخص واحد.

المطلب الثالث  :أركان الوقف وانطباقها على الشركات الوقفية
أمجع الفقهاء عىل وجود أركان للوقف ينبغي وجودها لتحقق الوقف ،سيسعى
هذا املطلب إىل تبيان مدى انطباق أركان الوقف عىل الرشكة الوقفية.

ً
أوال -العين الموقوفة:

وضع الفقهاء رشو ًطا عدة للعني املوقوفة ،حيث متثلت يف كون العني املوقوفة ً
مال
متقو ًما ،وأن تكون معلومة- ((2(،كذلك -كوهنا ملكًا للواقف وناجزة ،وهو قول
(((2
اجلمهور.

ويتحقق املال املتقوم إذا ما توافر فيه رشطان مها احليازة ،وإمكانية االنتفاع به .فأما
الرشط األول فإن األسهم التي سيتم وقفها يف هذه الرشكات -بالتأكيد -ستكون
ملكًا للموقوف عليهم ،إذ إن ذكر اهلدف من الرشكات وغايتها هو جتميع األموال

( ((2البحر الرائق 203/5؛ حاشية ابن عابدين 341/4؛ مغني املحتاج  ،524/3كشاف القناع .243/4
( ((2حاشية ابن عابدين341/4؛ الرشح الكبري270/6؛ مغني املحتاج .537/3
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العقار ،واألسهم ،واملشاريع الصغرية ،أو متلك حصص يف رشكات ذات عوائد
جديدة؛ يتطلب تنفيذه وجود صك وقف عىل عقار ،أو أسهمً -
مثل -يتم بموجبه
مديرا ،يعني من قبل جملس النظارة؛ ليقوم
احلصول عىل سجل جتاري خيتار له ً
بإدارة استثامرات الوقف حسب اخلطط املعتمدة من جملس النظارة ،ويصبح
مالك هذا السجل هو الوقف بوصفه شخصية اعتبارية مستقلة.

العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

اليسرية.

وبالتأكيد فإن هدف الرشكة يسعى إىل حتقيق منفعة أو خدمة معينة حسب نوعه،
وكام هو مذكور يف صور الرشكات الوقفية ،لذا ،فإن األسهم املوقوفة يف هذه
ثم يتحقق
الرشكة أو تلك ستحقق منفعة ما ،بحسب طبيعة الرشكة ا ُملنشأة ومن َّ
رشطا املال املتقوم.
علم ً
جممل يعطي
الرشط الثاين :وهو أن يكون معلو ًما .والسهم معلوم املقدار ً
املساهم صورة تقريبية عن مقدار أسهمه ،وما متثله يف الرشكة كجزء من ممتلكاته.

أما يف كون أسهم الرشكة ملكًا للواقف ،فهذا أمر جيل ،إذ إن املساهم يمتلك املال
الالزم ملكًا تا ًما ،ال نزاع فيه ،يمكنه من رشاء حصته يف أسهم الرشكة.
وقد اتفق الفقهاء عىل خالف من املالكية عىل عدم جواز التأقيت يف الوقف،
ناجزا ،إذ باستطاعة الواقف ،أن
والواضح أن وقف أسهم الرشكة يمكن أن يكون ً
حيدد مقدار األسهم التي يريد وقفها دون تعليق ،وبإخراجها من ملكه يف احلال.

ً
ثانيا -:الموقوف عليه:

وقد تبني أن املقصود باملوقوف عليه ،اجلهة املستفيدة من الوقف ،وملا كانت غاية
الوقف القربة ،فقد حدد هلا العلامء رشو ًطا متثلت باآليت:
أ -أن تكون اجلهة املوقوف عليها جهة بر ،وهو مذهب احلنفية
(((2
واحلنابلة.
ب -أن تكون اجلهة املوقوفة غري منقطعة :الواضح أنه ال خالف بني الفقهاء
(((2
عىل صحة الوقف معلوم االبتداء واالنتهاء غري املنقطع.
جـ -أن ال يوقف عىل نفسه :من املعلوم أن املنفعة املتحققة من الرشكات
ثم فإن منفعتها ستكون عىل فئة
الوقفية ال تستهدف
ً
شخصا بعينه ،ومن َّ

(((2

( ((2حاشية ابن عابدين .341/4
( ((2كشاف القناع .245/4
( ((2د .أسامة العاين،صناديق الوقف االستثامري ،دراسة فقهية اقتصادية ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط ،2009 ،1ص .36
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ً
ثالثا -الواقف:

الواقف :هو املتربع باملال .وحيق له أن يشرتط يف وقفه ما شاء مما ال خيالف
(((3
الرشع ،أو مما ال خيالف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم ،وقد نص املالكية
والشافعية( ((3عىل أهلية التربع للواقف .وإذا اشرتط الواقف يف وقفه أن يرصف
املال يف جهة معينة ،فيجب االلتزام برشطه ،وحرص رصف الريع عىل هذه اجلهة.
ناظرا ،فإذا اشرتط الواقف النظر عىل وقفه أو
ويدخل يف رشط الواقف :تعيينه ً
لغريه ،وجب العمل برشطه( ،((3ملا روي أن عمر -ريض اهلل عنه -كان ييل أمر
صدقته  -أي :وقفه -ثم جعله عىل حفصة تليه ما عاشت ،ثم يليه أولوا الرأي
من أهلها(.((3
وبقدر تعلق األمر بالرشكة الوقفية ،فينبغي عىل نرشة اإلصدار املتعلقة بالسهم
استيعاب كل األمور آنفة الذكر.
واضح أن هذه الرشوط ال يمكن جتسيدها من كل املسامهني يف الرشكة ،مما يعطل
إدارهتا فيام إذا أراد كل مساهم استخدام حقوقه ،مما يتطلب توفر الوالية عىل
الوقف ،وهذا ما سيتم تناوله يف الح ًقا.

ً
رابعا :الصيغة:

ذهب اجلمهور إىل أن الوقف ال يصح إال بالقول ،إال أن اإلمام أمحد -رمحه
( ((3الصناديق الوقفية املعارصة ص .30
(((3حاشية الدسوقي 77/4
( ((3الرشبيني،مغني املحتاج 523/3
( ((3املنهاج ومغني املحتاج  ،394/2املحىل  ،109/3املجموع  ،333/16املهذب .683/3
( ((3هذا األثر رواه أبو داوود  ،105/2والبيهقي .160/6
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مستهدفة من خالل نوع الرشكة دون شخص بعينه.
د -أن يكون عىل جهة يصح ملكها ومتلكها :وهذا أمر متحقق يف الرشكات
الوقفية ،فاألسهم املطروحة لالكتتاب توضح اجلهة املراد متلكها ،وبام أن
اهلدف من هذه الرشكات هو حتقيق منفعة يبتغي فيها مرضاة اهلل ،لذا ،فإن
األسهم املوقوفة ستدخل ضمن ما أجازه الفقهاء(.((3
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اهلل -رجح أن الوقف حيصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه ((3(.ومن املعلوم أن
إقبال الواقف عىل رشاء األسهم ومتلكها متثل الصيغة الدالة عىل حتقق الوقف يف
الرشكات الوقفية.
ويتم حتقيق ركن الصيغة يف الرشكة الوقفية من خالل وثيقة االكتتاب التي تنظم
الوقف ،ومقداره ،وأهدافه ،وبقية الرشوط.

المبحث الثاني  :النظارة على الشركة الوقفية

الوالية عىل الوقف حق مقرر رش ًعا عىل كل عني موقوفة ،لتأمني حفظها ً
أول،
واستثامرها وتشغيلها ،واستخراج الريع والغلة منها ثان ًيا ،ولرصف ثامرها عىل
اجلهات املحددة فيها ثال ًثا ،ثم حلامية الوقف والدفاع عنه واملطالبة بحقوقه راب ًعا.

وإن كل موقوف البد له من متول يدير شؤونه ،وحيفظ أعيانه ،ويستثمره عىل
الوجه املرشوع ،ثم يرصف غلته إىل مستحقيه عىل مقتىض وثيقة الوقف ،وحسب
(((3
رشوط الواقف.
الوالية عىل الوقف إما أن تكون أصلية للواقف -نفسه -باشرتاطها لنفسه ،وإما
أن تكون للموقوف عليهم ،وإما أن تكون للقايض ،وإما أن تكون بالتوكيل أو
التفويض آلخر بوالية الوقف ،وأهم رشط يف املتويل عىل الوقف الكفاية بالقوة

( ((3ابن قدامه ،املغني ويليه الرشح الكبري ،حتقيق حممد رشف الدين خطاب والسيد حممد السيد ،دار احلديث ،القاهرة ،ط.213 /6 ،1996 ،1
( ((3ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ،تنوير األبصار مع الدر املختار مع حاشية ابن عابدين ،بريوت ط1409/ 2ﻫ
1988/م ،دار إحياء الرتاث العريب 458/ 4؛ احلطاب ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب ،املعروف باحلطاب الرعيني ،مواهب اجلليل
لرشح خمترص خليل ،حتقيق زكريا عمريات ،دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ،السعودية طبعة خاصة2003،6/25 /؛ البهويت ،الشيخ منصور
بن يونس بن إدريس البهويت ،رشح منتهى اإلرادات ،دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ،حتقــيق عبد اهلل بن املحســـن الرتكي ،مؤســسة الرسالة،
ط12/2،2000 ،1؛ النووي ،حييى بن رشف ،أبو زكريا ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،املكتب اإلسالمي ،ط1991 ،3م384 /5،؛ البرصي ،عبد
الرمحن بن عمر بن أيب القاسم ،البرصي احلنبيل ،احلاوي الكبري ،خمطوط ،مكتبة األسد الوطنية9/397 ،؛ الرشبيني ،الشيخ شمس الدين حممد بن حممد
اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حتقيق عىل حممد معوض وعادل امحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،ط293/ 2 ،1994/ 1؛
الشريازي ،أبو إسحاق ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،حتقيق الدكتور حممد الزحييل ،دار القلم دمشق ،ط390/ 3 ،1996/ 1؛ حامد ،عبداهلل صالح،
رشط الواقف وقضايا االستبدال ،جملة أوقاف ،العدد ،5ص 135،118، 87؛ محاد ،نزيه ،أساليب استثامر األوقاف وأسس إدارهتا ،يف نحو دور تنموي
للوقف ،أبحاث ندوة أقامها مركز أبحاث الوقف والدراسات االقتصادية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت  -الطبعة األوىل 1414 -هـ/
1993م ،ص.179
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المطلب األول  :الوالية على الشركة الوقفية

أما فيام خيص الرشكة الوقفية ،فإن األمر  -كام أرى  -يتطلب االجتهاد قدر
اإلمكان يف رسم معامل إنشاء والية ،تتكون من جملس نظارة الوقف .أما فيام خيص
وظيفة ناظر الوقف ،فهي تنحرص يف تنفيذ رشوط الواقف ،والقيام بام أناطه به من
مهام ووظائف وفق ما تتطلبه منه الوالية من حتر للمصلحة ،كام هو الشأن مع كل
الوالة(.((3

 .1الهيئة العامة:

اهليئة العامة متثل جمموع املكتتبني(املسامهني) يف الرشكة الوقفية ،لذا ،فهي
متثل أعىل سلطة هلا ،إذ إهنا تقوم مقام الواقف ،وهي التي تتوىل اختيار جملس
النظارة( ،((3ورئيس جملس اإلدارة وأعضائه ،وتتخذ القرارات اإلسرتاتيجية التي
ختص الرشكة يف ضوء مصلحة الوقف ،ورشوط الوقفية ،ووثيقة االكتتاب العام
والنظام الداخيل .لرتسم السياسات واخلطط اإلسرتاتيجية للرشكة.
حيق للهيئة العامة للرشكة الوقفية -يف اجتامع غري عادي تعقده -إقالة رئيس جملس
اإلدارة ،أو أي عضو من أعضائه ،باستثناء األعضاء املمثلني ألسهم احلكومة،
أو أي شخص اعتباري عام ،وذلك بناء عىل طلب موقع من مسامهني ،ويقدم
طلب اإلقالة إىل جملس اإلدارة ،وعىل املجلس دعوة اهليئة العامة؛ لعقد اجتامع
غري عادي هلا خالل مدة حيددها القانون من تاريخ تقديم الطلب إليه؛ لتنظر اهليئة
العامة فيه ،وإصدار القرار الذي تراه مناسب ًا بشأنه.

( ((3ابن اهلامم،فتح القدير  ،61/ 5حاشية ابن عابدين  ،378/ 3 - 531/ 3مواهب اجلليل  ،6/37املهذب ،690/ 3املغني  ،529/ 5كشاف
القناع  ،2/459الوقف يف الرشيعة ص ،89نظام الوقف ص ،133مفتاح الدراية ص ،46األحكام الفقهية ص ،819إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف،
بحث إدارة الوقف يف اإلسالم ،ص 203وما بعدها ،للدكتور عبد امللك السيد.
( ((3حممد املهدي ،نظام النظارة عىل األوقاف يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعارصة (النظام الوقفي املغريب نموذج ًا) ،األمانة العامة لألوقاف
للكويت 2010 ،م 1431/هـ ،ص .230
( ((3قد تكون اهليئة العامة جملس النظارة نفسه ،عىل وفق أهنا تتمتع بجميع الصالحيات وكوهنا السلطة العليا.
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والقدرة ،واخلربة يف الترصف يف واجباته(.((3
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 .2تشكيل مجلس النظارة:
ذكر أعاله أن من حق اهليئة العامة تشكيل جملس النظارة ،وينبغي عىل هذا املجلس
أن يكون من ذوي اخلربة واالختصاص ،فيام يتعلق بمهام الرشكة ،كام ينبغي أن
يكون أعضاؤها عىل دارية بالوقف وبنصوص وثيقة االكتتاب املتعلقة بالرشكة،
واجلوانب الرشعية املتعلقة هبا .ويتوىل جملس النظارة اإلرشاف عىل جملس اإلدارة،
ويكله ببعض صالحياته من حيث ما يتعلق بأمور النظارة.

 .3تشكيل مجلس إدارة للشركة الوقفية:

ُيلزم نظام الرشكات تشكيل جملس إدارة للرشكة الوقفية ،يتوىل إدارهتا وف ًقا ملا
حيدده النظام الداخيل( ((4للرشكة .ويتم انتخاب املجلس من قبل اهليئة العامة
للرشكة (أصحاب األسهم املكتتبني) ،ويقوم جملس اإلدارة بمهام ومسؤوليات
اإلرشاف عىل إدارة أعامهلا ملدة حمددة تبدأ من تاريخ انتخاب .ويف حال مسامهة
احلكومة ،أو أي من املؤسسات الرسمية العامة ،أو أي شخصية اعتبارية عامة
أخرى يف الرشكة متثل يف جملس إدارهتا ،بام يتناسب مع نسبة مسامهتها يف رأسامل
الرشكة ،ويف مجيع هذه احلاالت يتمتع من يمثلها يف املجلس بجميع حقوق
العضوية ،ويتحمل واجباهتا .ينتخب جملس إدارة الرشكة الوقفية من بني أعضائه
باالقرتاع الرسي رئيس ًا ونائب ًا له ،يقوم بمهام وصالحيات الرئيس عند غيابه.
ّ
إن رئيس وأعضاء جملس إدارة الرشكة الوقفية مسؤولون جتاه (اهليئة العامة)

والغري عن كل خمالفة ارتكبها أي منهم ،أو مجيعهم للقوانني واألنظمة املعمول هبا،
أو لنظام الرشكة ،وعن أي خطأ يف إدارة الرشكة ،وال حتول موافقة اهليئة العامة
(((4
عىل إبراء ذمة جملس اإلدارة دون املالحقة القانونية لرئيس وأعضاء املجلس.
بينام اقترص قانون الرشكات العراقي مسؤولية جملس اإلدارة أمام اهليئة العامة
( ((4تنظم األمور املالية واملحاسبية واإلدارية للرشكة املسامهة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها جملس إدارة الرشكة ،وحيدد فيها بصورة
مفصلة واجبات املجلس وصالحياته ومسؤولياته يف تلك األمور.
( ((4قانون الرشكات األردين لسنة  1997املادة ،73النظام السعودي للرشكات املادة.78
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عقد التأسيس أو نظامها الداخيل.
عاجزا عن القيام بدوره
إن اتساع أعامل الرشكة وتعقدها جتعل جملس اإلدارة
ً
عىل أفضل وجه دون االعتامد عىل جمموعات استشارية داعمة ،إذ تقوم  -هذه -
اللجان بتقديم الرأي العلمي املدروس واملحرتف يف املسألة التي تواجهه.

المطلب الثاني  :صالحيات ومسؤوليات مجلس اإلدارة
وتكون عىل النحو اآليت:

رئيسا للرشكة الوقفية ،ويمثلها لدى الغري ،وأمام
 .1يعد رئيس جملس اإلدارة ً
مجيع اجلهات ،بام يف ذلك اجلهات القضائية املختصة ،وله أن يفوض من يمثله
أمام هذه اجلهات ،ويامرس رئيس املجلس الصالحيات املخولة له بموجب
القانون والنظام الداخيل يف الرشكة ،ويتوىل تنفيذ قرارات جملس اإلدارة بالتعاون

( ((4قانون الرشكات العراقي ،املادة .120
( ((4املصدر نفسه ،املادة.145
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وسكت عن الغري( .((4فيام ذكرت املادة  ،145أنه إذا ظهر من تقرير املفتش أن
عضوا يف جملس اإلدارة ،..قد أتى ً
عمل يسأل عنه ،وجب عىل املسجل إبالغ
ً
اجلهات املختصة بذلك ،الختاذ اإلجراء املناسب(.((4
يكون ملجلس إدارة الرشكة الوقفية ،أو مديرها العام الصالحيات الكاملة يف
إدارة الرشكة يف احلدود التي يبينها نظامها .وتعد األعامل والترصفات التي يقوم
هبا املجلس ومديره ،ملزمة هلا يف مواجهة الغري الذي يتعامل مع الرشكة بحسن
نية ،وهلا الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الرضر الذي حلق هبا ،وذلك بغض
النظر عن أي قيد يرد يف نظام الرشكة أو عقد تأسيسها.
وينبغي أن حيرص املجلس عىل تنفيذ دستور الوقفية (عقد االكتتاب ونظامها
الداخيل) ،وحيرص عىل استقالليتها ،ويتوىل املسؤولية القانونية للرشكة ،ويكون
ً
مسؤول عن اإلرشاف عىل إدارة املؤسسة ،ومتثيلها لدى اجلهات املختصة يف ضوء
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مع اجلهاز التنفيذي يف الرشكة.

 .2جيوز أن يكون رئيس جملس الرشكة متفر ًغا ألعامل الرشكة.

مديرا عا ًما
 .3جيوز تعيني رئيس جملس إدارة الرشكة الوقفية ،أو أي من أعضائه ً

للرشكة أو مساعدً ا أو نائ ًبا له ،بقرار صادر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء
املجلس يف أي حالة من هذه احلاالت ،عىل أن ال يشرتك صاحب العالقة يف
التصويت .يتوىل املدير العام إدارة الرشكة ،وترتيب أمورها ،وحتديد نوع األسهم

الوقفية املتعامل هبا ،وآلية منح العوائد والقروض واسرتدادها ،وأي متعلقات

أخرى بالرشكة.

 .4املصادقة عىل اختيار رؤساء الدوائر التنفيذية بحسب التخصص وباقرتاح
من املدير العام .ويتحتم عىل جملس اإلدارة أن يقوم باملصادقة عىل (وثيقة) صيغة
االكتتاب العام املقدمة من اإلدارة التنفيذية ،من حيث إقرار مقدار رأس املال
املقرتح االكتتاب فيه ،ورشوط الوقفية ،كي يكون املقبل عىل رشاء األسهم واع ًيا

ثم نكون قد أنجزنا رشط الصيغة فيام يتعلق بالوقف.
لطبيعة الرشكة وعملها ،ومن َّ

ً
مسؤول أمام اجلهة العليا
أما األعامل االعتيادية ،فيتوهلا اجلهاز التنفيذي ،ويكون

(جملس اإلدارة) .يتكون اجلهاز التنفيذي من أقسام حسب حجم الرشكة ،ويتوىل
ً
مسؤول أمام
متابعة حقوق والتزامات املؤسسة ومعامالهتا اخلتامية ،ويكون
جملس اإلدارة ،ويتم إدارته من قبل املدير العام  -عادة.

أجورا .وهذه األجور إما أن تكون مذكورة يف صك
يستحق أعضاء جملس اإلدارة
ً

الوقفية منصوص عليها أو شاملة له بعمومها ،وإن مل تذكر فهي راجعة ملسألة

نظارا ،والصحيح جوازه عىل أن يكون
أخذ النظار ألجور إدارة الرشكة إن كانوا ً
أجرة املثل ،وهذه األمور قد حددها النظام فكانت أجرة املثل فيها مقبولة رش ًعا،
وإن مل يكونوا من النظار ،فهي أجور إلدارة الوقف ،وهو أمر مقبول رش ًعا كسائر
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ومراحل ،فاملدير العام هو الناظر عىل ما حتت سلطته من إدارات تنفيذية ،وهو

ُمساءل أمام جملس اإلدارة ،وكذلك أمام جملس النظارة .وجملس اإلدارة هو
املرشف عىل املدير العام واجلهاز التنفيذي ،يف الوقت الذي يكون فيه جملس
اإلدارة وما يندرج عليه من واجبات ومسؤوليات حتت نظارة جملس النظارة.

وكام هو مبني يف الشكل (.)1

وقد يثار بعض االلتباس فيام سبق ،فقد ُذكر بأن الناظر األسايس للرشكة الوقفية
هو جملس النظارة ،ثم تم ذكر بأن جملس اإلدارة الذي يتوىل اإلرشاف (النظارة)
وخيول املدير العام اإلرشاف عىل األجهزة التنفيذية املختلفة يف الرشكة ،إضافة إىل
توليه إدارة بعض األمور املهمة يف ضوء ما حيدده النظام الداخيل.

خول جملس اإلدارة عن طريق التوكيل،
ولإلجابة عىل ذلك ،فإن جملس النظارة َّ
حيث أجاز الشافعية التوكيل يف الوقف ،فقد جاء يف مغني املحتاج ويصح
التوكيل يف طريف بيع وهبة ...،وسائر العقود ...والفسوخ املرتاخية؛ كاإليداع
خول جملس اإلدارة جز ًءا من صالحيات الرشكة إىل مديرها
والوقف ((4().ثم َّ
العام عن طريق التفويض .وقد وضع الفقهاء رشو ًطا للوكيل تنسجم مع ما هو
عليه يف رشوط أعضاء جملس اإلدارة ،كام حيق لألصيل أن حيدد الوكالة للموكل
إليه ،يف ضوء ما يراه مناس ًبا ،وقد فصلت كتب فقه املعامالت يف ذلك.

ّ
إن حتديد الصالحيات لكل جهة من اجلهات املسؤولة يف الرشكة الوقفية أمر
ثم تضيع حدود املسؤولية.
بالغ األمهية ،كي ال تتداخل السلطات فيام يبنها ،ومن َّ
ترسم هذه احلدود والصالحيات يف ضوء الترشيعات السائدة يف البلد (نظام
الرشكات) ،ونص الوقفية ورشوط االكتتاب العام ،ويف النظام الداخيل للرشكة،
الذي يقر من قبل اهليئة العامة.

( ((4خالد بن عبد الرمحن املهنا ،الرشكات الوقفية ،بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف،ص .53
( ((4الرشبيني،مغني املحتاج .220/2
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لقد حتمت طبيعة عمل الرشكة الوقفية توزع النظارة عىل هذه املستويات
املختلفة ،فاألعامل اليومية ينبغي أن تكون حتت والية املدير العام ،أما التقارير
الشهرية وأعامل املدير العام ينبغي أن تكون نظارة جملس اإلدارة .أما إقرار املوازنة
واحلسابات اخلتامية وتقويم أعامل الرشكة املختلفة السنوية أو الفصلية -بحسب
ما ينظمه النظام الداخيل -فتكون ضمن صالحية جملس النظارة واهليئة العامة.

شكل ()1

مستويات النظارة في الشركة الوقفية

واإلدارة أو الوالية اجلامعية الزمة للظروف املعارصة ،لتعدد االختصاصات
واملجاالت اليوم ،وهذا جائز رش ًعا ويعرف بتعدد نظار الوقف ،لضامن التعاون
ً
أول ،ثم التكامل ثان ًيا ،ثم الرقابة املؤسسية ثال ًثا ،ولتحمل املسؤولية وتوزيعها
عليهم راب ًعا ،وهذا ما جرى عليه العمل ،وتعارفه الناس يف خمتلف اإلدارات
(((4
واملؤسسات املعارصة.
( ((4انظر موضوع إدارة الوقف البعيد عن الدولة يف العصور األخرية ،واملطالبة بعدم صالحية الدولة إلدارة الوقف يف :الوقف اإلسالمي ،ص
.183،167،121
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ختضع لقانون الرشكات السائد يف ذلك البلد الرشكة الوقفية  -ما مل خيتص
هبا نظام أو قانون خاص -إالّ أهنا -مع ذلك -تبقى مالزمة للوقف من حيث
ثم فإن أحكام الوقف البد وأن ترسي عليها .وعليه ،يتحتم
خصوصيتها ،ومن َّ
النظر يف أحكام ريع الوقف وتوزيع مصارفه.
ينبغي التفريق فيام خيص املستفيدين من ريع الوقف من حيث طبيعة املستفيدين
(كمسامهني وغريهم) ،وسيكون كل ذلك حمكو ًما بصك الوقفية التي اكتتب
ثم يكون توزيع الريع خاض ًعا للصك الوقفي ،أي:
عليها املسامهون .ومن َّ
خاض ًعا لرشط الواقف.

المطلب األول  :استفادة المساهمين

وقد أكدت املذاهب عىل رضورة االلتزام برشط الواقف ،وقد أكدوا أن رشط
الواقف كنص الشارع يف املفهوم والداللة ووجوب العمل به ((4(.بينام خالفهم ابن
تيمية -رمحه اهلل -فعنده ،أن رشط الواقف كنص الشارع يف املفهوم والداللة ،ال
يف وجوب العمل بهّ ((4(.إال أن تدقيق النظر يف القولني يصل بنا إىل نتيجة مفادها،
أن االلتزام برشط الواقف واجب ،ما دام هذا الرشط ال يعارض املصلحة العامة،
أو يلحق الرضر باملوقوف عليهم أو الوقف نفسه ،فـ(اتباع رشط الواقف ثابت
ملا فيه من وجوه املصلحة العائدة عىل الواقف أما الرشط الذي خيالف الرشع فال
(((4
يصح.).
استفادة املسامهني تتمثل يف (الربح) املتأيت من أسهمهم املستثمرة (العاملة)(،((5
والذي ينعكس عىل صاحبه .فهل حيق للواقف (صاحب السهم) أن يستفيد منه

( ((4رد املحتار البن عابدين  ،474 /17حاشية الصاوى  ،166/9أسنى املطالب لزكريا األنصارى  ،5/13مطالب أوىل النهى ملصطفى السيوطى
.242/13
( ((4ابن تيمية،جمموع فتاوى.98/21 ،
( ((4الدمياطي،إعانة الطلبني .200/3
( ((5ويقصد به عائد السهم.
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مبارشة (هنا البد من استعراض أراء الفقهاء يف ذلك من خالل تناول مسألة وقف
الواقف عىل نفسه).
يرى املالكية والشافعية والراجح عند احلنابلة إىل عدم جوازه ،وعلة ذلك :أن
الوقف متليك فال يصح متليكه لنفسه من نفسه ((5(.بينام ذهب احلنفية ،ورواية
عند احلنابلة إىل صحته ((5(.وهو مروي عن العرتة ،وابن شربمة ،وابن الصباغ،
(((5
ورشيح.
والذي يمكن القول بجوازه يف هذه املسألة ،هو :إما حصول الواقف عىل كل
الغلة مدة حياته ،ثم تؤول للفقراء ً
مثل ،أو يشرتط حصوله عىل جزء من الغلة
مشارك ًة مع املوقوف عليهم ،وىف تصور آخر ،جيوز حصول الواقف عىل جزء من
الريع ،إذا كان الوقف عىل صنف وتوفرت فيه صفاهتم ،أو استفادة الواقف من
ً
مستغل لإلنفاق من ريعه عليه ،ففي كل هذه الصور استحق
املرفق الذي أوقفه
الواقف جز ًءا من الريع ،مما يشجع الناس عىل الوقف؛ إلفادة أنفسهم بالثواب،
(((5
وبمصدر للدخل مع إفادة الغري من املوقوف عليهم.
أما يف حالة إقبال الرشكة الوقفية بأنواعها املختلفة عىل رشاء عقار أو مرفق ما
من ريع الوقف ،فإن ذلك ال يعد وق ًفا .جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي (إذا
عقارا ،أو يستصنع به
استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي الناظر به ً
مصنو ًعا ،فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وق ًفا بعينها مكان النقد ،بل جيوز
(((5
بيعها الستمرار االستثامر ،ويكون الوقف هو أصل املبلغ النقدي).
وعليه ،يمكن القول بإمكانية استفادة املسامهني من ريع وقفهم عىل أن يراعى
ذلك ،ويفصل فيه يف رشوط االكتتاب (الصك الوقفي) ،كي ال يفيض ذلك إىل
( ((5الدسوقي،حاشية الدسوقى عىل الرشح الكبري .222/16
( ((5مجاعة من علامء اهلند ،الفتاوى اهلندية .371/2
( ((5الشوكاين ،نيل األوطار ص  ،1187الذخرية .311/6
( ((5حممد عبد احلليم عمر ،ضوابط رصف ريع األوقاف اخلريية وقواعد ترتيب أولويات الرصف ،أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع ،املنعقد
يف الرباط 1430هـ2009 /م ،نرش األمانة العامة لألوقاف يف الكويت ،ط1432 ،1هـ2011/م ،ص ( 292بترصف).
( ((5قرار رقم  ،)15/6( 140فقرة:ثان ًيا ( ،)4جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط
( سلطنة عُامن )  19 - 14املحرم 1425هـ ،املوافق  11 - 6آذار ( مارس ) 2004م.
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المطلب الثاني :استفادة غير المساهمين
ويقصد هبم:

أ ( -املوقوف عليهم) ،وهنا يكون توزيع الريع عليهم حسب وصية الواقف،
ً
مفصل يف وثيقة
أي :وفق األهداف التي أنشئت الرشكة من أجلها ،ويكون ذلك
االكتتاب العام.

ب -املضاربون باألسهم ،وسيتم تناول هذا املوضوع ،بمعرض حديثنا عن
مرشوعية تداول أسهم الرشكة الوقفية.

ت -املوظفون والعاملون بالرشكة ،ويكون ذلك عىل وفق النظام الداخيل،
ويستحقون األجر الالزم بحسب أجرة املثل ،السائدة يف السوق .وحتتسب ضمن
بند نفقات (مطلوبات) الوقف.
ث -املستفيدون من زكاة الرشكة الوقفية ،وذلك بحسب مصارف الزكاة.

فإذا متت تغطية جوانب اإلنفاق الالزمة لتمشية أمور الرشكة ،يمكن استخدام
جزء من ريع الوقف النقدي يف تنمية أصل الوقف ،إذا ما اشرتط الواقف ذلك،
وحسب ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالم قرار رقم ( .)15/6-140ويف حالة
الرشكة الوقفية فإن االشرتاط يكون بحسب ما ورد يف رشط االكتتاب أو النظام
الداخيل ،أو بقرار من جملس النظارة – إذا ما اقتضت الرضورة.

مما سبق يمكن القول بأن :وثيقة االكتتاب العام التي متثل (رشط الواقف) يف
الرشكة الوقفية ،هي التي تتناول مسألة استفادة املسامهني وغري املسامهني من الريع
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النقدي للرشكة ،وقد تبني مرشوعية استفادة املسامهني (الواقفني) يف حاالت هي:

1.1أن حيصل املسامهون عىل الريع مدة من الزمن ثم تؤول للفقراء ً
مثل.
2.2أن يشرتط الواقفون احلصول عىل جزء من الريع مشاركة مع املوقوف عليهم.
3.3إذا كان الوقف عىل صنف وتوفرت فيه صفات الواقفني ،جيوز حصول
الواقف عىل جزء من الريع.
ً
مستغل لإلنفاق من ريعه
4.4يمكن للواقف االستفادة من املرفق الذي أوقفه
عليه.
5.5يمكن للموقوف عليهم االستفادة من الريع بحسب رشط الواقف
(املكتتبون).

المبحث الرابع  :إنتهاء الشركة الوقفية وتصفيتها

يعد تطبيق األصول املحاسبية عىل موجودات الرشكة الوقفية ،ومطلوباهتا من
الرشوط الرئيسة التي تفرضها قوانني الرشكات يف خمتلف بقاع العامل .ويعود
ثم إمكانية
االلتزام باألصول املحاسبية بالثقة عىل دقة القوائم املالية ،ومن َّ
االعتامد عليها يف تقويم اجلدارة املالية للمؤسسة الوقفية يف أي أنشطة استثامرية
يف املستقبل .كام أن من مزايا هذه القوائم املالية أهنا تعطي املتابع ،الثقة واالعتامد
عليها ،مما يساعد عىل تنامي اإلقبال عىل عملية الوقف لدهيا من قبل اجلمهور.
ويسهم اتباع األصول املحاسبية يف متابعة الناظر يف إدارة املهام املناطة به رش ًعا
حتقيق مبدأ الشفافية ((5(.بل إن ذلك يسهم يف منع تعميم صفة اإلرهاب والفساد
التي باتت توجه إىل املنظامت اإلسالمية اخلريية غري الربحية.
ألزمت قوانني الرشكات يف الدول العربية الرشكات عىل خمتلف أنواعها باستخدام
األصول املحاسبية ،وطالبتها بإعداد جرد يف هناية كل سنة مالية لقيمة أصول
( ((5فؤاد عبد اهلل العمر ،األصول املحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وف ًقا للضوابط الرشعية ،بحث مقدم اىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية
اخلامس  12-10مجادى اآلخرة 1432هـ 15-13/مايو  ،2011اسطنبول -تركيا ،إصدار إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية ،األمانة العامة
لألوقاف يف الكويت ،ط2012 ،1م ،ص .449
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تُلزم قوانني األوقاف -من جهة أخرى -املؤسسات الوقفية باتباع األصول
املحاسبية ،إذ ألزم قانون األوقاف األردين ً -
مثل  -رقم ( )26الصادر يف عام
(1966م) يف مادته رقم ( ،)11احتفاظ ديوان األوقاف بحسابات منتظمة
وف ًقا لألسس املحاسبية السليمة .مما سبق يتبني رضورة اتباع األصول املحاسبية
للرشكات الوقفية بحسب صورها املختلفة.

يدخل مال الوقف املستثمر يف أسهم الرشكات حماسب ًيا ،لتحقيق عائد ً
ممثل يف
األرباح املوزعة عىل املسامهني يف الرشكة املسامهة يف بند االستثامرات املالية،
ويعد العائد أحد بنود غلة الوقف التي ترصف للمستحقني ...ولقد صدر معيار
للمحاسبة عىل االستثامرات عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،وهو املعيار رقم ( )17من معايري املحاسبة ...،ويمكن االستفادة منه
(((5
يف بيان املعاجلة املحاسبية للرشكة الوقفية.
ثم متابعة
يسهم االلتزام باألصول املحاسبية يف تبيان املوقف املايل للرشكة ،ومن َّ
حاالت التحوط الالزمة لتفادي اخلسارة املتوقعة ،أو للبحث عن أماكن استثامرات
جديدة يف حالة توقع زيادة اإليرادات ،كام يمكن من خالل جرد األصول معرفة
حالتها وقيمتها وجداول استهالكها ،وإعطاء التوصية الالزمة إىل جملس إدارة
الرشكة بإجراء االستبدال الالزم يف وقته .أما يف جانب االلتزامات فتمكن الرشكة
( ((5حممد عبد احلليم عمر ،األصول املحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وف ًقا للضوابط الرشعية ،بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية
اخلامس  12-10مجادى اآلخرة 1432هـ 15-13/مايو  ،2011اسطنبول -تركيا ،إصدار إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية ،األمانة العامة
لألوقاف يف الكويت ،ط2012 ،1م ،ص.398
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الرشكة وخصومها ،وكذلك إعداد ميزانية للرشكة ،وحساب لألرباح واخلسائر،
كام يف املادة ( )123من قانون الرشكات السعودي ،بل طالب قانون الرشكات
األردين يف مادته ( )140بإعداد تقارير مالية دورية كل ستة أشهر ،وكذلك َ
فعل
قانون الرشكات العراقي يف املادة ( .)117ختضع  -مجيع  -هذه البيانات لتدقيق
ومراجعة املراقب القانوين( ،املحاسب القانوين) لتتامشى مع معايري املحاسبة
الدولية.

العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

ثم توجيه عملية التسديد.
من حتديد جدول أولوياهتا جتاه الدائنني ومن َّ

يتضح مما سبق أن إلزام الرشكة الوقفية بالتزام األصول املحاسبية حيقق املصلحة

من جانبني ،اجلانب األول ذايت ،ويتمثل يف كسب ثقة اجلمهور واهليئة العامة،
وكذلك إمكانية متابعة هيئة النظارة وحماسبتها .واجلانب الثاين خارجي ،بامتثال
القوانني واألنظمة السائدة وحتقي ًقا ملبدأ الشفافية وضامن حوكمة الرشكات.

المطلب األول  :معالجة الخسارة في أصول الشركة الوقفية
عاجلت املادة ( )58من قانون الرشكات العراقي واملادة ( )68يف الباب الرابع من

قانون الرشكات األردين واملتعلقة بتخفيض رأس املال ،مسألة اخلسارة للرشكة
ذات املسؤولية املحدودة إذا زاد عن حاجتها أو حلقت هبا خسائر ،بينام حددت

الفقرة (أ) من املادة ( )68يف قانون الرشكات األردين خفض رأسامل الرشكة
إذا زاد عىل حاجتها ،أو إذا حلقت هبا خسائر تزيد عىل نصف رأسامهلا .كام ألزم

القانونان املسجل العام يف العراق واملراقب العام يف األردن بنرش ذلك يف الصحف
الرسمية ،وأعطت احلق للدائنني االعرتاض عىل ذلك.

أما املادة( )77من قانون الرشكات العراقي واملتعلقة بخسائر الرشكة فقد نصت

عىل:

أوالً :إذا بلغت خسائر الرشكة ما يعادل أو يتجاوز  % 50مخسني باملئة من رأس

ماهلا ،وجب عليها إشعار املسجل بذلك خالل  60ستني يو ًما من تاريخ ثبوت
هذه اخلسائر يف ميزانيتها العمومية.

ثاني ًا :إذا بلغت خسارة الرشكة ما يعادل أو يتجاوز  % 75مخسة وسبعون باملئة من
رأس ماهلا وجب عليها اختاذ أحد اإلجرائني التاليني:
 - 1ختفيض او زيادة رأس مال الرشكة.
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وإىل اليشء نفسه دعت املادة ( )75من قانون الرشكات األردين واملتعلقة بخسائر

الرشكة ،فقد نصت الفقرة (أ) أنه :إذا زادت خسائر الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة عىل نصف رأسامهلا ،فيرتتب عىل مديرها أو هيئة املديرين فيها دعوة

اهليئة العامة للرشكة إىل اجتامع غري عادي لتصدر قرارها ،إما بتصفية الرشكة ،أو

باستمرار قيامها بام حيقق تصحيح أوضاعها ،وإذا مل تتمكن اهليئة العامة من اختاذ

قرار هبذا الشأن خالل اجتامعني متتاليني ،فيمنح املراقب الرشكة مدة ال تزيد عىل

شهر الختاذ القرار ،وإذا مل تتمكن من ذلك فتتم إحالة الرشكة للمحكمة لغايات
تصفيتها تصفية إجبارية وف ًقا ألحكام القانون .أما الفقرة (ب) :فقد أوجبت

تصفية الرشكة إذا بلغت خسائر الرشكة ثالثة أرباع قيمة رأسامهلا ،إال إذا قررت
اهليئة العامة يف اجتامع غري عادي زيادة رأسامهلا ملعاجلة وضع اخلسائر أو إطفائها بام
يتفق مع معايري املحاسبة والتدقيق الدولية املعتمدة عىل أن ال يزيد جممل اخلسائر

املتبقية عىل نصف رأسامل الرشكة يف كلتا احلالتني.

أما فيام خيص ختفيض رأسامل الرشكة املسامهة العامة ،فقد أوردت املادة ()114

يف الفصل السادس من قانون الرشكات األردين جواز ختفيض رأس املال غري
املكتتب به ،إذا زاد عىل حاجتها ،أو إذا طرأت عليها خسارة ،ورأت الرشكة

إنقاص رأسامهلا بمقدار هذه اخلسارة أو أي جزء منها .عىل أن تراعى يف قرار

التخفيض وإجراءاته حقوق الغري املنصوص عليها يف املادة ( )115من القانون.
وأوضحت الطريقة التي جيري هبا التخفيض من خالل تنزيل قيمة األسهم،

بإلغاء جزء من ثمنها املدفوع بحيث يوازي مبلغ اخلسارة يف حالة وجود خسارة

يف الرشكة ،أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسامهلا يزيد عن حاجتها.

أما النظام السعودي للرشكات فقد نص يف مادته( )144عىل أنه للجمعية العامة
غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال إذا زاد عىل حاجة الرشكة أو إذا منيت
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 - 2التوصية بتصفية الرشكة.

العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

بخسائر .وجيوز يف احلالة األخرية وحدها ختفيض رأس املال إىل ما دون احلد
املنصوص عليه يف املادة (الرابعة واخلمسني) من النظام .وال يصدر قرار التخفيض

إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع احلسابات عن األسباب املوجبة له عن
االلتزامات التي عىل الرشكة وعن أثر التخفيض يف هذه االلتزامات.

السؤال الذي يثار -هنا -هو مدى متايش هذه املواد القانونية املشار إليها أعاله،

مع خصوصية الرشكة الوقفية؟ ولإلجابة عىل ذلك ينبغي التطرق إىل مسائل قلة
ريع الوقف واالستدانة عليه ،ومدى متاشيه مع كل ما ورد ومع طبيعة الرشكة

الوقفية.

قد تعرتي الرشكة الوقفية أحوال تؤدي هبا إىل أزمات مالية تقلل من كفاءة أدائها
واألمر الذي ينعكس سل ًبا بانخفاض عائدها ،أو يؤدي إىل توقفها يف أحيان

أخرى ،وال بد من اإلشارة إىل أن انقطاع عائد الرشكة الوقفية يدخل ضمن ما

يسمى بانعدام منفعة الوقف ،وهو صورة من صور إهناء الوقف ،وهذا ما سيتم

التطرق عليه عند ذكر تصفية الرشكة.

يمكن عد خسارة الرشكة الوقفية (بام يساوي أو يزيد عن نصف رأسامل الرشكة)

حالة مشاهبة ملا اعتاد الفقهاء عىل تسميته بقلة ريع الوقف ،ومن الطبيعي بأن حد

كبريا) ،أو
يسريا أو ً
القلة خيتلف باختالف الوضع املايل للرشكة من حيث املقدار( ً

املدة الزمنية (مؤقتة أو مستمرة) .وعىل وفق قانون الرشكات األردين املشار إليه -
آن ًفا -فقد أوجب املرشع التدخل عندما تبلغ اخلسارة حدً ا يزيد عن نصف رأسامل
الرشكة .وحيث أن املرشع قد أجاز للرشكة الترصف دون التصفية ،لذا ،كان من

املمكن األخذ بآراء الفقهاء فيام يتعلق بقلة ريع الوقف .والظاهر من أقوال الفقهاء

عدم جواز إهناء الوقف ببيع ونحوه إذا انخفض ريعه ،أورد ابن قدامة (األصل
حتريم البيع ،وإنام أبيح للرضورة صيانة ملقصود الوقف عن الضياع ،...،وإن قل

ما يضيع املقصود ،اللهم إال أن يبلغ يف قلة النفع إىل حد ال يعد نف ًعا ،فيكون وجود
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أيضا( :ويصح بيع بعضه إلصالح ما بقي) ((5(.مما يعني إمكانية السامح
وقال ً -
بتخفيض رأسامل الرشكة الوقفية بغية احلفاظ عليها ،وعليه ،كان باإلمكان املوافقة
عىل توصية املرشع فيام خيص الرشكة الوقفية.
ولكن ما هو احلال إذا توجب االستدانة إلنقاذ وضع الرشكة الوقفية؟

تطرق الفقهاء إىل هذه املسألة فقد أجاز املالكية االستدانة عىل الوقف من أجل
التعمري ،ودون احلاجة إىل إذن القايض ((6(.أما الشافعية فلم خيتلفوا يف جواز
أيضا  -يف جواز ذلك
االستدانة عىل الوقف من قبل القايض ،ومل خيتلفوا ً -
لناظر الوقف إذا كان مأذونًاّ ((6(،إال أن اخلالف وقع يف جواز استدانة الناظر إن
مل يكن مأذونًا من القايض ،وقد أفتى ابن الصالح بجواز االقرتاض دون إذن
(((6
القايض ً
معلل ذلك بأن للناظر والية تقبل مثل هذا ،كام هو الشأن يف الويص.
وذهب احلنابلة إىل جواز االستدانة عىل الوقف بدون إذن القايض كسائر ترصفاته
للمصلحة ((6(.أما احلنفية فقد ذهبوا إىل جواز االستدانة إذا ما َأ ِذن الواقف ،وإن مل
(((6
يأذن فقد وضعوا رشو ًطا جلوازه تتمثل بوجود احلاجة ،أو إذن القايض.
إذا ما تبني اتفاق املذاهب جواز االستدانة عىل الوقف ،ترى ما هو املصدر الذي
تتم منه االستدانة؟
أجاب الفقهاء عىل هذه املسالة يف :أن تكون من مصادر ثالثة هي االستدانة من

( ((5ابن قدامة،املغني .519 /5
( ((5البهويت،كشاف القناع .293/4
( ((6الدسوقي،حاشية الدسوقي .89/4
( ((6الرشبيني،مغني املحتاج .396/2
( ((6ابن الصالح ،الفتاوى .390/1
( ((6املرداوي،اإلنصاف .72/7
( ((6ابن عابدين،حاشية ابن عابدين .657 /6
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ذلك كالعدم).
احللول التي أوىص هبا املرشع يف حالة بلوغ خسارة الرشكة حدً ا يزيد عن نصف
رأس مال الرشكة هي ختفيض رأسامل الرشكة -كام ورد آنفا -وقد أورد الفقهاء
ً
حلول مشاهبة ملا ذكر .أورد البهويت أنه( :وجيوز بيع آلته ..ورصفها يف عامرته)،
(((5
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مال الناظر اخلاص ،أو من بيت مال املسلمني ،أو االستدانة من وقف آخر .وقد
أجازت املذاهب الفقهية ذلك باختالف ،فقد أجاز األحناف االستدانة من مال
الناظر اخلاص بإذن القايض أو توثيق ذلك ببينة( ،((6وذهب املالكية إىل جواز ذلك
يف حاشية الدسوقي ((6(،ومل يفرق الشافعية بجواز االستدانة عىل الوقف سواء
(((6
أكان ذلك من مال الناظر أم من غريه.

ومتاش ًيا مع ما جاء به املرشع يف قانون الرشكات األردين ،يتوقع يف هذه احلالة
أيضا  -بالدعوة إىل زيادة
جواز االستدانة من جملس النظارة ،ويمكن أن يكون ً -
ثم توثق االستدانة عىل شكل أسهم أضافية؛ لزيادة رأس املال
رأس املال ومن َّ
ثم تتوفر البينة كام أراد احلنفية.
ومن ّ

أما االستدانة من بيت مال املسلمني ،فيمكن تصورها يف وزارة املالية يف وقتنا
احلارض ،وهذا ما مل تتطرق له قوانني الرشكات يف الوطن العريب ،ومل جتزه ً
أصل،

لذا ،سيتم جتاوزه.
ينبغي أن تكون للرشكة الوقفية شخصية اعتبارية مستقلة ،متيزها وحتافظ عىل
ثم استقاللية ماليتها وحساباهتا ،وهذا ما اتفق عليه الفقهاء
خصوصيتها ،ومن َّ
بشأن الوقف بشكل عام .إال أن بعض الفقهاء ذكروا استثناءات أجازوا فيها
رصف ريع وقف عىل آخر ،إذا احتدت اجلهة ،قال ابن نجيم( :أما إذا اختلف
الواقف أو احتد الواقف ،واختلفت اجلهة بأن بنى مدرسة ومسجدً ا وعني ٍ
لكل
وق ًفا وفضل من غلة أحدمها ال يبدل رشط الواقف .وكذا إذا اختلف الواقف
ال اجلهة ،يتبع رشط الواقف .وقد علم هبذا التقرير إعامل الغلتني؛ إحياء للوقف
ورعاية لرشط الواقف ،هذا هو احلاصل من الفتاوى) ((6(.وإىل ذلك ذهب
املالكية ،ذكر الشيخ عليش( :فتيا سحنون يف فضل زيت املسجد أنه يوقد منه
( ((6ابن نجيم،البحر الرائق .229/5
( ((6الدسوقي،حاشية الدسوقي .88 /4
( ((6الرميل،أسنى املطالب .562 /5
( ((6ابن نجيم،البحر الرائق .234/5
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المطلب الثاني  :االحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري

نصت الفقرة (راب ًعا) بموجب املادة ( )63من قانون تعديل قانون الرشكات
العراقي رقم  21لعام  - 1997الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة ،رقمه 64
صادر بتاريخ  ،2004عىل أنه للهيئة العامة يف الرشكة املسامهة واملحدودة تغطية
زيادة رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:
ً
أول :إصدار أسهم جديدة ،تسدد أقيامها نقدً ا.
ثان ًيا :حتويل أموال من الفائض املرتاكم أو من عالوات اإلصدار االحتياط
األسايس إىل أسهم توزع عىل املسامهني بنسبة مسامهة كل منهم يف رأس
املال.
ثال ًثا :احتجاز جزء من أرباح الرشكة كاحتياطي لتوسيع وتطوير املرشوع

( ((6عليش،منح اجلليل رشح خمترص خليل .144/8
( ((7املرداوي،اإلنصاف .112/7
( ((7هيثم عبد احلميد خزنة ،إهناء الوقف اخلريي ،بحث مقدم اىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس املنعقد بالدوحة /قطر يف  /4-3رجب/
1434هـ املوافق /14-13مايو ،2013 /األمانة العامة لألوقاف ،إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية ،الكويت ،ط1435 ،1هـ2013/م ،ص
( 114بترصف).
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مسجد آخر)( ،((6وبذلك أفتى احلنابلة ،أورد املرداوي( :وما فضل من حرصه
وزيته عن حاجته ،جاز رصفه إىل مسجد آخر((7().أي :أن الرصف من ريع وقف
آخر سيكون عىل شكل استدانة ،وبإسقاط ما تقدم عىل الرشكة الوقفية ،فسيكون
باإلمكان بيع أسهم رشكات وقفية أخرى ،أو االقرتاض من رشكات وقفية
متحدة اجلهة عىل وفق الرشوط اآلتية:
1 .1أن يتعذر اإلعامر بوسيلة أخرى غري االستدانة.
2 .2أن خيشى عىل الوقف من اهلالك واخلراب ،أو انعدام ريعه أو ق ّلته ونحو
ذلك.
3 .3أن تتحد جهة املوقوف عليها.
(((7
4 .4أن يكون ذلك عىل سبيل القرض ما أمكن.
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ً
أرباحا ،بعد استثامره ً
فعل يف الغرض املحتجز من اجله
بدل من توزيعه
ً
وإضافة هذا االحتياطي إىل رأس املال وإصدار أسهم جديدة بام يعادل هذا
االحتياطي يوزع عىل املسامهني بنسبة مسامهة كل منهم برأس املال.

واىل اليشء نفسه ذهبت املادة ( )70من قانون الرشكات األردين يف فقرهتا (أ)
عىل أن :الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أن تقتطع ( )% 10من أرباحها السنوية
الصافية حلساب االحتياطي اإلجباري ،وأن تستمر عىل هذا االقتطاع لكل سنة،
عىل َّأل يتجاوز جمموع ما اقتطع هلذا االحتياطي رأس مال الرشكة .وذكرت
الفقرة (ب) من املادة  -نفسها  -بأن :للهيئة العامة يف الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة أن تقرر اقتطاع نسبة ال تزيد عىل ( )% 20من األرباح السنوية الصافية
للرشكة حلساب االحتياطي االختياري ،وللهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا
االحتياطي ألغراض الرشكة أو توزيعه عىل الرشكاء كأرباح إذا مل يستخدم يف
تلك األغراض .وألزمت املادة ( )85من القانون نفسه ،الرشكة املسامهة اخلاصة
بتكوين املقدار نفسه بوصفه احتياطي إجباري هلا .وألزمت املادة ( )186من
القانون نفسه ،الرشكة املسامهة العامة بتكوين ذلك .وإىل اليشء نفسه ذهب نظام
الرشكات السعودي لسنة  2015يف مادته ( )129وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور( )% 30من رأس املال
املدفوع .وجيوز النص يف نظام الرشكة األساس عىل جتنيب نسبة معينة من صايف
األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي خيصص لألغراض التي حيددها النظام املذكور.

السؤال الذي يمكن طرحه يف هذا السياق :هل يمكن إنشاء احتياطي إجباري
أو اختياري للرشكة الوقفية؟ وقبل اإلجابة عىل هذا التساؤل ،ال بد من التطرق
إىل املقصود باالحتياطي اإلجباري ،والتي قد يطلق عليه تسمية املخصصات.
أي ظروف استثنائية متر هبا
والتعريف الفني للمخصصات؛ أهنا أموال ملواجهة ّ
املؤسسة ،لكي تضمن استمرار الوقف النقدي ،فمن املناسب أن يوجد احتياطي
مقدرا بشكل علمي
إلزامي يف الرشكة الوقفية ،بحيث يكون هذا االحتياطي
ً
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قال ابن نجيم( ((7(:إن الواقف إذا رشط العامرة ،ثم الفاضل عنها للمستحقني،
كام هو واقع يف أوقاف القاهرة ،فإنه جيب عىل الناظر إمساك قدر ما حيتاج إليه
للعامرة يف املستقبل ،وإن كان  -اآلن  -ال حيتاج املوقوف إىل العامرة ،عىل القول
املختار للفقيه) ،وقال القرايف -يف معرض حديثه عن نفقة الوقف( :وعىل املحبس
عليه إن كان كالبساتني ولإلبل ،والبقر ،والغنم ،وما نفقته من غري غلته ،كان عىل
معني ،أو جمهول؛ كاخليل ،ال تؤاجر يف النفقة ،فإن كانت يف السبيل فمن ثلث
(((7
املال ،وإن مل تكن بيعت واشرتي بالثمن عينًا من النفقة كالسالح والدروع).

ويفهم من ذلك أنه جيوز أخذ يشء من املال املوقوف إلصالح بعضه اآلخر،
وتكوين االحتياطي نوع من اإلصالح والرعاية ،وعليه ،فيجوز استثامر بعض
األموال املوقوفة لتكون احتيا ًطا ملواجهة أزمات الرشكة الوقفية.

وقد أشار عدد من الباحثني والفقهاء املعارصين إىل أمهية تكوين خمصصات من
ريع الوقف ملا حيتاج إليه يف املستقبل ،ومن ذلك قوهلم (وجوب أن حيجز من غلته
(((7
ما يكون من موجبات إدارته وإصالحه وعامرته بام يضمن استمرار غلته)،
وقال آخر (الترصف املعقول واألفضل هو أنه جيب إن يبقي دو ًما (أي :الناظر)
شي ًئا من الغلة؛ لعامرة الوقف املستقبلية ،حتى بدون رشط)( ((7وإىل ذلك ذهب
كل من عبد اهلل العامر ((7(،ونارص امليامن ((7(،وعبد العزيز القصار ((7(.وقد نصت

( ((7ابن عابدين،حاشية ابن عابدين .317/4
( ((7القرايف :الذخرية ( )341/6مطبعة دار العرب اإلسالمية ،بريوت ط.1994/ 1
( ((7حممد بو جالل،دور املؤسسة املالية اإلسالمية بالنهوض بمؤسسة الوقف يف العرص احلديث ،جملة أوقاف ،العدد  7السنة الرابعة نوفمرب /2004
ص .115/املؤسسة الوقفية املعارصة  -جملة جممع الفقة االسالمي العدد 13ج  541/1عبدالسالم العبادي.
( ((7حممد بو جالل،دور املؤسسة املالية االسالمية بالنهوض بمؤسسة الوقف يف العرص احلديث ،جملة أوقاف ،العدد  7السنة الرابعة نوفمرب /2004
ص.115/
( ((7عبد اهلل العامر ،وقف النقود واألوراق املالية ،بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين ،إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية،
األمانة العامة لألوقاف يف الكويت ،الكويت ،ط،2006 ،1ص.90
( ((7نارص امليامن،وقف النقود واألوراق املالية ،املصدر نفسه،ص.131
( ((7عبد العزيز القصار،وقف النقود واألوراق املالية ،املصدر نفسه.197،
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مدروس ،بناء عىل دراسات فنية متخصصة خمتلفة ،ويستخدم للحاالت الطارئة
التي متر هبا الرشكة ،ومنها تعرضها للخسارة ً
مثل.
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املادة ( )54من قانون الوقف املرصي عىل حتمية احتجاز نسبة من الريع ،وما
حيتاج إليه (حيتجز الناظر كل سنة ( )% 2.5من صايف ريع مباين الوقف خيصص
لعامرهتا ،ويودع ما حيتجز يف خزانة املحكمة للغرض نفسه ((7()،كام نصت املادة
(((8
( )46من قانون الوقف الكويتي عىل احتجاز  % 5من صايف ريع الوقف.

لذا ،فإن الفقهاء ال يعارضون تكوين خمصص أو احتياطي لتاليف األزمات
املختلفة ،التي قد تعرتي الوقف ،إذ إن الرشكة الوقفية هي وقف بكل مقاييس
الوقف ،وهلذا كان من الرضوري إنشاء مثل هذا الصندوق حتس ًبا للطوارئ التي
قد تعرتي الرشكة الوقفية ومنها اخلسارة.

وإن عدّ ذلك من وجهة النظر الفقهية املتعلقة بالوقفّ ،
فإن اجلانب القانوين (قوانني
الرشكات) ُيلزم الرشكة الوقفية بأصنافها املختلفة ـتكوين مثل هذا االحتياطي.
ثم فإنه يمكن للرشكة الوقفية استخدام هذا االحتياطي يف مواجهة األزمات
ومن ّ
التي تواجهها ومنها خسارة الرشكة ،واهلل أعلم.

المطلب الثالث  :تصفية الشركة الوقفية وأثره على صفة األصول الموقوفة
حتّم قانون الرشكات العراقي يف مادته ( ،)147وكذلك قانون الرشكات األردين
تصفية الرشكة إذا ما بلغت اخلسائر مقدار يساوي ثالثة أرباع رأس املال ،أو زيادة
رأسامهلا .أما نظام الرشكات السعودي لسنة  ،2015يف مادته ( )181فقد أوجب
انقضاء الرشكة يف األحول آلتية:

1 .1إذا بلغت خسائر الرشكة ذات املسؤولية املحدودة نصف رأس ماهلا،
وجب عىل مديري الرشكة -تسجيل هذه الواقعة يف السجل التجاري
ودعوة الرشكاء لالجتامع خالل مدة ال تزيد عىل تسعني يو ًما من تاريخ
علمهم ببلوغ اخلسارة هذا املقدار؛ للنظر يف استمرار الرشكة أو حلها.

( ((7القوانني املرصية املختارة ،قانون الوقف .،921
( ((8مرشوع قانون الوقف الكويتي ص.46
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( ((8ينظر :ابن اهلامم ،فتح القدير  ،212/6ابن نجيم،البحر الرائق .123/5
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2 .2جيب شهر قرار الرشكاء سواء باستمرار الرشكة أو حلها بالطرق املنصوص
عليها يف املادة(الثامنة واخلمسني بعد املائة) من النظام.
 3 .3تعد الرشكة منقضية بقوة النظام إذا أمهل مديرو الرشكة دعوة الرشكاء أو
تعذر عىل الرشكاء -إصدار قرار باستمرار الرشكة أو حلها.
وفيام خيص الرشكة الوقفية ،فإن ذلك يتامشى مع ما سبق ذكره ،فيام خيص اخلسارة
التي تبلغ نصف رأس املال .أما يف حالة التصفية ألصول الرشكة فإنه يوجب
عىل املكتتبني (اهليئة العامة) نقل ما تبقى من أسهم -بعد التصفية -إىل رشكات
وقفية جديدة ،أو رشكات وقفية مماثلة ،بحيث تكون متفقة معها من حيث التوجه
واألهداف.
من املعلوم إمجاع الفقهاء عىل تأبيد الوقف ،عىل خالف من املالكية الذين جييزون
التأقيت فيه .لذا ،فإن وقفية األسهم يف الرشكة موقوفة عىل التأبيد  -اللهم إال إذا
كان الواقف قد أخذ بقول من أجاز عدم التأبيد ,ووقفه إىل حني تصفية الرشكة
 وقد قال ابن اهلامم رمحه اهلل« :لو اقتسم الواقف ورشيكه املشاع ،فوقع نصيب(((8
الواقف يف حمل خمصوص كان هو الوقف ،وال جيب عليه أن يقفه ثان ًيا».
لكن ما يمكن أن يثار  -هنا  -هو أن وقف األسهم سيتوقف عن الريع بعد تصفية
الرشكة وانحالهلا مؤقتًا ،بال شك ،فهل تأخذ يف هذه احلالة حكم الوقف الذي
ثم حيكم عليها باالنتهاء بناء عىل رأي بعض الفقهاء ،عىل ما
تعطل ريعه ،ومن َّ
تقدم؟
ظاهرا بني الوقفني ،فالوقف اخلرب الذي حتدثوا عن انتهائه،
كال ،ألن هناك فر ًقا
ً
إنام يعود اخلراب إىل عينه ،بحيث مل تعد صاحلة لالستفادة منها البتة ،بخالف
وقف األسهم الذي تعطل ريعها فقط دون أصلها ،فهذا تعطل مؤقت حتى يدبر
الناظر أمره ثانية ،فإن أمكن الناظر وقفه بحصة من األعيان والنقود يف رشكة
مماثلة فعل ،وإال استبدله بأصل آخر ،كالعقار  -بعد القيام بام يلزم من حتويل
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األعيان إىل نقود ،وما شابه ذلك؛ ألن االستبدال جيوز عند املصلحة الراجحة،
ً
فضل عن الرضورة وإن أدى ذلك إىل قلة الريع والنفع ،صيانة ملقصود الواقف
(((8
عن الضياع مع إمكان حتصيله ،ومع االنتفاع به -وإن قل -ال يضيع املقصود.
وإن تعذر األمران ،لقلة حصة الوقف ً
أصل أو ما إذا كانت الرشكة قد تكبدت
خسائر كبرية ،فإن ما بقى من حصة الوقف يضم إىل وقف آخر مماثل يف مرصفه
للوقف األول ،كام قال اإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل  -من أن الفرس احلبيس
للجهاد إذا كربت فلم تصلح للغزو ،إهنا تباع ويشرتى بثمنها غريها ،تكون
موقوفة عىل اجلهة نفسها ،وإذا مل يف ثمن الفرس احلبيس لرشاء فرس أخرى
يكون بعض الثمن ،ألن املقصود استبقاء منفعة
أعني هبا يف رشاء فرس حبيسّ ،
الوقف املمكن استبقاؤها ،وصيانتها عن الضياع ،وال سبيل إىل ذلك إال هبذه
الطريق( ,((8بل لقد ذهب بعض فقهاء املالكية إىل أن أنقاض احلبس جيوز نقلها
(((8
لوقف عام املنفعة ،ولو كان غري مماثل لألول.
وجممل القول :أن وقف األسهم يف الرشكات الوقفية ،شأنه شأن غريه من
األوقاف اخلريية ،وقف مؤبد ،وال حيكم بانتهائه بمجرد تصفية الرشكة ،بل ينتفع
به ما أمكن ،اللهم إال أن يصل يف قلة النفع إىل حد ال يعد نف ًعا يف عرف الناس،
(((8
فيكون ذلك كالعدم.
وقد نص قانون األوقاف الكويتي يف مادته ( )52عىل أنه (ال ينتهي الوقف اخلريي
إال إذا كان مؤقتًا بزمن حمدد وانقضت مدته ((8()،واهلل اعلم.

المطلب الرابع :مسوغات إبدال أو استبدال األصول الموقوفة
ال ختتلف الرشكة الوقفية يف جوهرها عن بقية أنواع الوقف ،لذا ،كان لزا ًما
( ((8امليامن،النقود واألوراق املالية،ص.149
( ((8ينظر :ابن قدامة،املغنى .369/5
( ((8ينظر :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري .91/4
( ((8ينظر :ابن قدامة،املغنى .369/5
( ((8مرشوع قانون الوقف الكويتي ،ص .313
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وال بد من اإلشارة إىل أنه جيوز اإلبدال واالستبدال إذا ما رشطه الواقف .ولكن
ما هو احلال إذا مل يرشطه الواقف ،أو مل يذكر ذلك رصاحة يف الوقفية ،أو رشط
عدم االستبدال؟

الذي عليه أهل العلم بأن هذا األمر يؤول للقايض ،ويستبدل بام هو أصلح.
أيضا -بعض متأخري املالكية ((8(،وبعض الشافعية( ،((8وبعضوإىل ذلك ذهب ً
احلنابلة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ((9(،وقال ابن القيم -رمحه اهلل -بمعرض
حديثه عن رشوط الواقفني( :وجيوز ،بل يرتجح ،خمالفتها إىل ما هو أحب إىل اهلل
ورسوله منها ،وأنفع للوقوف واملوقوف عليه ،وجيوز اعتبارها والعدول عنها عند
تساوي األمرين ،وال يتعني الوقوف معها((9().نستنتج مما سبق أنه ينبغي عىل اهليئة
العامة ،أو جملس اإلدارة تاليف هذا األمر ،وذلك من خالل تثبيت حق االستبدال
يف وثيقة االكتتاب العام والنظام الداخيل للرشكة الوقفية؛ إذ إن غالب أصول
الرشكة الوقفية من املنقول عىل شكل أوراق مالية (أسهم)  -عادة  -وهناك سؤال
يفرض نفسه  -هنا  :-كيف يتم بيع األسهم املوقوفة (أي اإلبدال واالستبدال)،
والوقف ال جيوز بيعه؟
أجاب عىل هذا التساؤل الدكتور نارص امليامن ((9(،فقال :إنه من املس ّلم الذي ال
خالف فيه أن الوقف الذي يوقف بقصد االستغالل ،ال بد له من ريع وثمرة،
لترصف إىل املستحقني ،وطريقة استغالل كل يش خمتلفة ،وال خيفى أن من أهم
(((8

( ((8ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.226-225
( ((8أحكام استثامر الوقف وغالته ،دراسة فقهية مقارنة ،ص 22نقال عن نارص امليامن ،وقف النقود واألوراق املالية ،مصدر سبق ذكره ،ص .132
( ((8الرشبيني،مغني املحتاج.385 /2 ،
( ((9ابن تيمية،جمموع الفتاوى.261 /31،
( ((9ابن القيم ،اعالم املوقعني.293/3 ،
( ((9امليامن،وقف النقود واألوراق املالية ،ص.146 - 145 ،
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خضوعها ملا يسمى بالرشوط العرشة للواقف ،والتي يدخل ضمنها اإلبدال
واالستبدال .وقد أجاز الفقهاء ختويل هذه الرشوط للناظر ،وقدر تعلق األمر
بموضوعنا فإن هيئة النظارة يف الرشكة الوقفية ستؤول إليها هذه الرشوط.
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أساليب استثامر األسهم تداوهلا بالبيع والرشاء ،ثم الترصف الذي ال جيوز يف
الوقف هو ما كان خمال ًفا ملقتضاه ،من الدوام والبقاء ،وال شك أن البيع الذي

نتحدث عنه  -هنا  -ليس خمال ًفا ملقتىض الوقف ،بل هو ما يقتضيه و حيتمه بقاء

أصله مع االنتفاع بريعه.

والذي يظهر-واهلل اعلم -أن بيع األسهم ورشاء غريها ،سواء أكان من نوعها

أم من نوع آخر ،يأخذ حكم استبدال األعيان املوقوفة ،وذلك ألن املساهم
يملك حصة معينة شائعة من الرشكة ،وقد وقفها لالستفادة من ريعها ،فعرض

األسهم للبيع يعني عرض اجلزء املوقوف من الرشكة للبيع .والبيع صورة من

صور االستبدال ،وظاهر القول :بأن األصل عدم جواز استبدال الوقف العامر،

لكن يستثنى من ذلك جواز االستبدال إذا رشطه الواقف ،وأما إذا سكت عنه ،أو
منعه كانت فيه مصلحة راجحة للوقف ،أو درء املفسدة عنه ،فتجوز خمالفة رشطه
عندئذ.

هذا حكم االستبدال بشكل عام ،لكن الذي نحن فيه ،تنطبق عليه حالة ما إذا كان

ثابت
الواقف قد رشط االستبدال له أو لغريه؛ ألن االستبدال يف وقف األسهم ٌ
اقتضاء ،حتى وإن مل يرصح به الواقف ،إذ ال يتصور استغالله إال هبذه الطريقة
-أي قابلية تداوهلا بالبيع والرشاء-؛ ألن من أهم خصائص األسهم والسندات

قابليتها للتداول ،وسد باب التداول يف حق أسهم الوقف وحده ،واملسامهون
اآلخرون يتداولون ،سيؤدي إىل رضر كبري برأس املال املوقوف واملستحقني ،عند

استمرار األسهم يف االنخفاض ،وهذا ما ال يرىض به الواقف بحال من األحوال.

وجتدر اإلشارة  -هنا  -إىل أنه ما دام هناك ارتفاع يف قيمة األسهم االسمية عن

قيمتها السوقية ،فالرشكة الوقفية تعد عامرة ،لكن إذا كان هناك انخفاض يف القيمة
السوقية عن القيمة االسمية ،وال يمكن تعويض اخلسائر ،فعندئذ تعد الرشكة
الوقفية خربة ،حيث تعطلت منافعها ومل تعد تدر ري ًعا ليرصف إىل املستحقني،
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أن الرضر الذي يلحق بوقف األسهم نتيجة االستمرار يف اخلسائر قد يؤدي إىل
اضمحالل رأس مال الرشكة الوقفية ،فكان األجدر برسعة االستبدال عند توقع
اخلسائر واهلل أعلم.

وبنا ًء عىل ما تقدم ،تكون أسهم الرشكة الوقفية شأهنا شأن سائر أسهم الرشكات
من حيث تداوهلا بالبيع والرشاء ،عىل حسب ما تقتضيه مصلحة الرشكة الوقفية،
وال أثر لوقفية السهم يف حكم تداوهلا ،بل حكمها باق عىل جواز التداول يف
األوراق املالية ،واهلل أعلم.

المطلب الخامس  :مسوغات إنهاء وقفية الشركة
أشارت الفقرة الثامنة من البحث أنه باعتبار الرشكة الوقفية وق ًفا ،فإنه ال جيوز
إهناؤها ،وإنام جيوز يف حالة خراهبا أو خسارهتا نقل املتبقي من أصول الرشكة إىل
وقفية أخرى ،وعليه ،يمكن تصور تصفية الرشكة الوقفية ،بعد تسديد االلتزامات

املرتتبة عليها ،وضم املتبقي منها إىل رشكة وقفية مماثلة .ويبقى الفيصل يف إهناء

الرشكة الوقفية القوانني السائدة للرشكات يف ذلك البلد ،مع مراعاة حقيقتها

الوقفية.

فقد نصت املادة ( )147من قانون الرشكات العراقي وكذلك املادة ( )75من

قانون الرشكات األردين واملتعلقة بتصفية الرشكة يف فقرهتا (أ) :أنه إذا زادت
خسائر الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عىل نصف رأسامهلا ،وإذا مل تتمكن من
ذلك فتتم إحالة الرشكة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وف ًقا ألحكام
القانون .أما الفقرة (ب) :فقد أوجبت تصفية الرشكة إذا بلغت خسائر الرشكة
ثالثة أرباع قيمة رأسامهلا .كام سبق ذكر املادة( )181من نظام الرشكات السعودي

حول املوضوع نفسه.

67

متطلبات إنشاء الرشكات الوقفية يف ضوء بعض
القوانني العربية مقارنة بالرشيعة اإلسالمية
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وعليه ،فإن تصور انتهاء الرشكة الوقفية يصعب تصوره إالّ يف حاالت حمددة هي:

 إذا نصت وثيقة االكتتاب العام للرشكة الوقفية عىل حتديد مدة معينةللرشكة ،ويتامشى ذلك مع رأي املالكية ،وقد نص قانون األوقاف الكويتي
يف مادته ( )52عىل أنه (ال ينتهي الوقف اخلريي إال إذا كان مؤقتًا بزمن
حمدد وانقضت مدته)(.((9
 إذا جتاوزت خسائرها نصف رأسامل الرشكة ،أو أكثر وعجز جملساإلدارة عن تصحيح أوضاع الرشكة ،فيتم تصفيتها إجبار ًيا وعىل وفق
القانون.
ويتصور -هنا -إذا ما تبقى يشء من األصول بعد تسديد االلتزامات حتويلها
إىل رشكة وقفية مماثلة ،كام سبق ذكره .وال يتصور انتهاء املوقوف عليهم يف حالة
ثم ال يتصور انتهائها بموجب هذه احلالة.
الرشكة الوقفية ،ومن َّ
ويبقى قرار تصفية الرشكة منوط ًا باهليئة العامة للرشكة ،وبحسب ما تقرره
القوانني السائدة .وال بد من اإلشارة اىل أن البحث استشهد ببعض فقرات
قوانني الرشكات السائدة يف بعض البلدان العربية ،إال أنه يصعب تصور ديمومة
الرشكات يف ظل هذه القوانني ،وذلك ألن الرشكات الوقفية ختتلف عن غريها،
(((9
فالفرق بني تأسيس الرشكة التجارية وتأسيس رشكة األوقاف هو:
( - 1تؤسس الرشكة التجارية من طرفني فأكثر ،بخالف الوقف فإنه يمكن
تأسيسه من طرف واحد.
 - 2يوثق عقد تأسيس الرشكة لدى اجلهات املختصة يف وزارة التجارة
وكتاب العدل ،بينام يتم توثيق األوقاف لدى احلاكم الرشعي يف املحكمة
املختصة.
 - 3الرشكة التجارية تؤسس ألغراض التجارة وحتقيق األرباح ،بخالف
الوقف فإنه يؤسس ألغراض الرب والقربة ونفع اآلخرين).
( ((9مرشوع قانون الوقف الكويتي ،ص .313
( ((9خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي ،تأسيس الرشكات الوقفية ،دراسة فقهية تأصيلية ،،ص25
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الخاتمة:
(أ) النتائج:
توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:

1 .1يمكن إسقاط أركان الوقف عىل الرشكة الوقفية ،مع مراعاة خصوصيتها.
 2 .2يتصور أن تتوزع مسؤولية النظارة يف الرشكة الوقفية ما بني اهليئة العامة
وجملس النظارة وجملس إدارة الرشكة.
 3 .3تكون استفادة املسامهني من ريع الوقف يف ضوء النظام األساس للرشكة
ورشوط االكتتاب العام .وتكون استفادة املوقوف عليهم يف ضوء رشط
الواقف ،وما نص عليه النظام الداخيل للرشكة.
 4 .4رضورة التزام الرشكة الوقفية بالقوانني املحاسبية السائدة بام يضمن املحافظة
عىل أصول الرشكة الوقفية وحقوقها ،ومتطلبات الشفافية.
 5 .5جواز االستدانة من رشكة وقفية أخرى يف حالة تعرض الرشكة الوقفية
للخسارة.
 6 .6يفضل عمل احتياطي إجباري للرشكة الوقفية.
 7 .7جواز استبدال أسهم الرشكة الوقفية يف حالة تدين ريعها بام هو أفضل منها،
وبام حيقق مصلحة الرشكة الوقفية.
 8 .8تنتهي الرشكة الوقفية بموجب تعليامت قوانني الرشكات السائدة ،أو
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هذه األمور حتتم سن قانون خاص بالرشكات الوقفية يكون مستوعب ًا لقانون
الرشكات ،وقانون الرشكات غري الربحية من جهة ،ومدركًا للترشيعات الوقفية
من جهة أخرى ،إالّ أن ما ال يدرك كله ،ال يرتك جله ،وعليه ،يقرتح أن يستفاد
من القوانني السائدة ،واستحصال استثناءات منها ختص الرشكة الوقفية حلني سن
تلك القوانني املالئمة.
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بموجب نص الوقفية إذا ما حددت مدة زمنية للرشكة.
 9 .9تسعى الرشكة الوقفية لالستفادة من نصوص قوانني الرشكات التي تنسجم
وعملها ،ومن قوانني الرشكات غري الربحية أيض ًا.

(ب) المقترحات:
ويقرتح لضامن ديمومة الرشكات الوقفية ونجاحها اآليت:

 1 .1سن ترشيع خاص للرشكة الوقفية.
جيا لتفاعل كل من قانون الرشكات مع قانون األوقاف
 2 .2يكون هذا الترشيع مز ً
مضا ًفا إليه قانون املؤسسات غري الربحية.
 3 .3ينبغي عىل الترشيع املقرتح مراعاة مجيع اجلوانب املتعلقة بخصوصية الرشكة
الوقفية.
والله من وراء القصد.
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التفاسير

 -السكاكي ،يوسف بن أيب بكر السكاكي ،فتاح الدراية ،العلوم-هامشه:إمتامالدراية لقراء النقاية مفتاح الدراية ،هامشه:جالل الدين السيوطي  ،املطبعة
امليمنية ،مرص1318 ،هـ.
 -الصاوي ،شهاب الدين أمحد بن حممد اخللويت ،حاشية الصاوي عىل اجلاللني،حتقيق حممد عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت.2014 ،

كتب السنن

 -البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى ،أبو بكر(ت458 /ﻫ) ،السننالكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ( مكتبة دار الباز مكة املكرمة1414 ،هـ
1994م ).
 -أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين األزدي (ت275/ﻫ) ،سنن أيب داود،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد دار الفكر ،بريوت.

كتب الفقه الشافعي
-

-

-

-

األنصاري ،أبو حييى زكريا ،أسنى املطالب رشح روض الطالب ،ومعه حاشيةأيب العباس بن أمحد الرميل الكبري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2001 ،1م
السيوطي جالل عبد الرمحن ( تويف 911/ﻫ) ،األشباه والنظائر يف قواعدوفروع فقه الشافعية ،املكتبة التوقيفية ،حتقيق طه عبد الرؤوف وعامد البارودي،
القاهرة ،بدون تاريخ.
الرشبيني (ت977/هـ) ،الشيخ شمس الدين حممد بن حممد اخلطيب ،مغنياملحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،،حتقيق عىل حممد معوض وعادل أمحد
عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،ط.1994/1
 الشريازي( ،ت 476/ﻫ) ،أبو إسحاق ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،حتقيق71
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الدكتور حممد الزحييل ،دار القلم دمشق ،ط.1996/1
 -ابن الصالح ،عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري تقي الدين ،فتاوى ومسائل ابنالصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه ومعه أدب املفتي واملستفتي،
حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي1406 ،هـ 1986 /م.
 -النووي ،حييى بن رشف ،أبو زكريا (ت676/ﻫ) ،روضة الطالبني وعمدةاملفتني ،املكتب اإلسالمي،ط 1991 ،3م.
 -النووي ،حييى بن رشف ،أبو زكريا (ت676/ﻫ) ،املجموع ،حتقيق حممودمطرحي (ط ،21دار الفكر بريوت1417،ﻫ 1996 -م).

الفقه الحنفي
-

-

-

األوزجندي ،اإلمام فخر الدين حسن بن منصور األوزجندي ت295/ﻫ،الفتاوى اهلندية املسامة بالفتاوى العاملكريية ،وهبامشه فتاوى قاضيخان ،ط/2
املطبعة الكربى األمريية ببوالق مرص املحمية1310/ﻫ.
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي(ت1252/ﻫ) ،تنوير األبصار مع الدر املختار مع حاشية ابن عابدين ،بريوت
ط1409/2ﻫ  1988/ط.دار إحياء الرتاث العريب.
ابن نجيم (ت970/ﻫ 1563م) ،،زيد الدين بن إبراهيم بن حممد املرصي،احلنفي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،خمطوط ،مكتبة األسد الوطنية.
ابن نحيم( ،ت970/ﻫ 1563 -م) ،األشباه والنظائر ،بريوت دار الكتبالعلمية ،ط1413/1ﻫ.1993/
ابن اهلامم ،حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم (ت 681/ﻫ)فتح القدير ،دار الفكر بريوت – ط.2

الفقه المالكي

 -احلطاب ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب ،املعروف باحلطابالرعيني (ت954/ﻫ) ،مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،حتقيق زكريا
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الفقه الحنبلي
-

-

-

البصري ،عبـد الرمحـن بـن عمـر بـن أيب القاسـم ،البصري ،احلنبلي(ت648ﻫ1285/م) احلـاوي الكبير ،خمطـوط ،مكتبـة األسـد الوطنيـة.
البهويت ،الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويت (ت1051/ﻫ) ،رشحمنتهى اإلرادات ،دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ،حتقيق عبد اهلل بن املحسن
الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط.2000 ،1
البهويت ،الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويت (ت1051/ﻫ) ،كشافالقناع عىل متن اإلقناع ،حتقيق حممد أمني الغناوي عامل الكتب ،بريوت
ط.1997/1
ابن تيمية (ت 728/ﻫ) ،جمموع الفتاوى ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممدالنجدي ،مطابع الرياض1383،ﻫ.
السيوطي ،مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهىطبعة املكتب اإلسالمي – دمشق -ط.1961/1
ابن قدامة (ت630/ﻫ) املغني ،ويليه الرشح الكبري البن قدامة املقديس(ت683/ﻫ) ،حتقيق حممد رشف الدين خطاب والسيد حممد السيد ،دار
احلديث القاهرة ط.1996/1
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عمريات ،دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ،السعودية ،طبعة خاصة/
.2003
 -الدسوقي ،العالمة شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي (ت1230/ﻫ)،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات سيدي امحد الدردير ،دار
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،1998،ط.1
 -عليش ،حممد ،منح اجلليل رشح خمترص سيدي خليل ،دار الفكر ،بريوت،1989
 -القرايف أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن شهاب الدين (ت684/ﻫ) ،الذخرية،مطبعة دار العرب اإلسالمية ،بريوت ،ط.1994/1
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 -ابن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي ،أبو عبد اهلل (ت751ﻫ) ،أعالم املوقعنيعن رب العاملني ،حتقيق طه عبد الرؤوف ،دار الكتب العلمية ،ط1991 / 1م.
 -املرداوي ،عيل بن سليامن ،أبو احلسن (ت885/ﻫ) ،اإلنصاف ،حتقيق حممدحامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العربية -بريوت.

الفقه الظاهري

 -ابن حزم ،أبو حممد بن أمحد بن سعيد (ت456/ﻫ) ،املحىل ،حتقيق جلنة إحياءالرتاث العريب ،دار اجليل ،بريوت.

كتب فقهية اخرى

 -الزعبي ،بشري بن عبد الرمحن ،األحكام الفقهية عىل مذهب السادة الشافعية ،دارالفكر ،ط.2015 ،1
 -الشوكاين ،حممد بن حممد بن عيل (ت1255/ﻫ) نيل األوطار ،دار اجليل،بريوت .1973

البحوث والدراسات المشورة في الدوريات والمؤتمرات والندوات العلمية
أ -الدوريات العلمية

 -بو جالل ،حممد ،دور املؤسسة املالية اإلسالمية بالنهوض بمؤسسة الوقف يفالعرص احلديث ،جملة أوقاف العدد  7/السنة 4/نوفمرب .2004/
 -حامد ،عبداهلل صالح ،رشط الواقف وقضايا االستبدال ،جملة أوقاف العدد.5/ -العبادي ،عبد السالم ،املؤسسة الوقفية املعارصة ،جملة جممع الفقه اإلسالميالعدد /13 /ج.1

ب -الندوات والمؤتمرات العلمية

 -محاد ،نزيه ،أساليب استثامر األوقاف وأسس إدارهتا ،يف نحو دور تنمويللوقف ،أبحاث ندوة أقامتها مركز أبحاث الوقف والدراسات االقتصادية
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت  -الطبعة األوىل – 1414هـ/
74
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-

1993م.
اخلرايش ،عامد بن صالح ،ورقة عمل هيئة الرشكات واملؤسسات الوقفية ،ملتقىتنظيم األوقاف املنعقد بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض ،للمدة /15-14
1433/ 6هـ 2012/م.
خزنة ،هيثم عبد احلميد ،إنتهاء الوقف اخلريي ،بحث مقدم اىل أعامل منتدىقضايا الوقف الفقهية السادس ،إصدار األمانة العامة لألوقاف يف الكويت ،ط1
1435هـ 2013 /م.
الراجحي ،خالد بن عبد الرمحن بن سليامن ،تأسيس الرشكات الوقفية ،دراسةفقهية تأصيلية ،ورقة علمية مقدمة للمؤمتر اخلامس والعرشين هليئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية «أيويف» ،جامعة طيبة .2016 /5/4
الزامل ،امحد بن حممد ،الرشكات الوقفية وأثرها يف تنمية أعيان الوقف ،ملتقىتنظيم ألوقاف الثاين ،الرياض1435 ،هـ.
الزحييل ،حممد ،الصناديق الوقفية املعارصة ،تكييفها ،أشكاهلا ،حكمها،مشكالهتا ،بحث مقدم اىل أعامل مؤمتر األوقاف الثاين يف جامعة ام القرى -18
 20ذي القعدة 1427هـ.
السيد ،عبد امللك ،إدارة الوقف يف اإلسالم ،وقائع احللقة الدراسية لتثمريممتلكات األوقاف التي عقدت من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة من  1404-3-20إىل 1404-4-2هـ/
 1983-12-24إىل 1984-1-5م.
العامر ،عبد اهلل بن موسى ،وقف النقود واألوراق املالية ،بحث متقدم إىل أعاملمنتدى وقضايا الوقف الفقهية الثاين (حتديات عرصية واجتهادات رشعية)
الكويت  ،2005/5/ 10 - 8ط ،2006 ،1الكويت.
العمر ،فؤاد عبداهلل ،األصول املحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابطالرشعية ،بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس 12-10
مجادى اآلخرة 1432هـ  15 - 13/مايو  ،2011اسطنبول -تركيا ،إصدار
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إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية ،األمانة العامة لألوقاف يف الكويت،
ط.2012 ،1
عمر ،حممد عبد احلليم ،األصول املحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقاللضوابط الرشعية ،بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس
 12 - 10مجادى اآلخرة  1432هـ 15 - 13 /مايو  ،2011اسطنبول -تركيا،
إصدار إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية ،األمانة العامة لألوقاف يف
الكويت ،ط.2012 ،1
عمر ،حممد عبد احلليم ،ضوابط رصف ريع األوقاف اخلريية وقواعد ترتيبأولويات الرصف ،أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع ،املنعقد يف
الرباط 1430هـ2009 /م ،نرش األمانة العامة لألوقاف يف الكويت ،ط،1
1432هـ2011/م.
القصار ،عبد العزيز ،وقف النقود واألوراق املالية والتطبيقات املعارصة ،أعاملمنتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين (حتديات عرصية واجتهادات رشعية)
الكويت ،2005/5/ 10 - 8ط ، 2006 ،1الكويت.
املهنا ،خالد بن عبد الرمحن ،الرشكات الوقفية ،بحث ممول من كريس الشيخراشد بن دايل لدراسات األوقاف ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،اململكة
العربية السعودية 1435-1434 ،هـ.2013/
امليامن ،نارص بن عبد اهلل ،وقف النقود واألوراق املالية وأحكامه يف الرشيعةاإلسالمية ،منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين(حتديات عرصية واجتهادات
رشعية) الكويت  ،2005/5/ 10 - 8ط ،2006 ،1الكويت.

القوانين والتشريعات الحكومية

 -مرشوع قانون الوقف الكويتي يف إطار استثامر وتنمية املوارد الوقفية ،د.إقبالعبد العزيز املطوع ،إرشاف د.حممد بلتاجي حسن ،األمانة العامة لألوقاف دولة
الكويت ط1412 /1ﻫ.
 -قانون الرشكات األردين رقم 22لسنة  1997وتعديالته لغاية القانون رقم 5776
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1437هـ2015/م .http://mci.gov.sa/cl2015/Documents/01.pdf

 -مقررات جممع الفقه اإلسالمي ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمةاملؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط (سلطنة ُعامن) – 14
 19املحرم 1425هـ ،املوافق  11 – 6آذار (مارس) 2004م.

الكتب

 -رشكات املسامهة ،أبو زيد رضوان ،دار الفكر العريب ،ط.1998 ،1 -صناديق الوقف االستثامري ،دراسة فقهية اقتصادية ،أسامة عبد املجيد العاين،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط.2009 ،1
 -املهدي ،حممد ،نظام النظارة عىل األوقاف يف الفقه اإلسالمي والتطبيقاتنموذجا) ،األمانة العامة لألوقاف للكويت،
املعارصة (النظام الوقفي املغريب
ً
1431هـ  2010 /م.
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لسنة .2006
 -قانون تعديل قانون الرشكات العراقي رقم  21لعام  - 1997الصادر عن سلطةاالئتالف املؤقتة ،رقمه  64صادر بتاريخ .2004
- -نظام الرشكات ،اململكة العربية السعودية ،وزارة التجارة والصناعة،

جميع احلقوق محفوظة لبيت املشورة لالستشارات املالية
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c.
d.
e.
7.

Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and
sub-headings.
Conclusion should summarize the research and give a comprehensive outlook including
the most important (results) and (recommendations).
List of sources, references and annexes.

The citation method should be applied as follows:
a. Researches in English language shall use (APA) methodology for in text and bibliographic
citations.
b. Researches in Arabic Language shall adopt the below methodology for citing the sources
and references:
i. The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows:
(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher,
edition number, publication date, volume and page)
ii. The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly
(ibid., volume and page) and when mentioned in another place of the research (the
author’s nickname, name of the source, the volume and the page).
c. If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
i. Without the place of publication: (Untitled Publisher). Without the name of the
publisher (Unkown Publisher)
ii. Without edition number: (Undated Publication) Without publication date: (Undated
Publication)
d. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the
beginning of the research to the end.
e. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:
i. Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours,
numbered sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.
ii. The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the
top while explanatory notes written below the table.

Third: Research Submission Procedures
-

-

Research papers are sent electronically via email to the journal’s email address at:
info@mashurajournal.com
The editorial board of the journal shall conduct the initial examination of the research, and
then decide whether it is competent for review or rejection.
The researches and studies submitted for publication in the Journal shall be reviewed by
at least two reviewers.
The research shall be returned to the researchers after review for the purpose of amendment,
if necessary.
If the search is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the journal
and may not be published by any means of paper or electronic publishing, except with the
written permission by the editor in chief of the journal.
The accepted papers are published in its sequence on the official website of the journal.
Once the research is published, the researcher will be provided a free copy of the journal
in which the research has been published.
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First: General Publishing Conditions:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

The Journal publishes articles related to Islamic economics in both Arabic and English,
whether original researches, reports and proceedings of conferences, seminars, workshops
or thesis proposals related to the field of specialization.
The journal shall publish researches that have never been published before, by any means
of publication, not been submitted for publication in another journal. The researcher shall
confirm the same with a written undertaking.
The researches submitted to the journal are not recalled whether published or not published.
The research may not be published elsewhere after it has been approved for publication/
published in the journal, except after obtaining written permission from the editor in chief.
In the event that the researcher is found to be in breach of the academic integrity, the journal
has the right to take the necessary action and notify the same to the co-journals.
The journal is not required to detail the reasons in case of the research was not published.

Second: Special Publishing Conditions:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

The researcher should adhere to the objectives and ethical values of scientific researches,
including but not limited to:
a. The originality and integrity of the research paper, both scientifically and intellectually.
b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific
criticism in research.
c. Addressing contemporary issues and that are in need for human realism in theoretical and
applied spectrums.
d. Ensuring the adherence to the objectivity without influence of any personal tendencies
and trends.
The manuscript should meet the following scientific standards for presenting research:
a. The linguistic accuracy free from linguistic and grammatical errors.
b. Proper application of the punctuation and spelling rules.
c. Accuracy in editing and citing the texts and references.
The number of pages of the research paper should not exceed (30) pages of normal (A4) size,
including the summaries: Arabic and English, as well as the references and annexure.
Font size and type:
a. Researches submitted in Arabic should be submitted in Traditional Arabic font: size (16),
with margin line (12).
b. Researches written in English should be submitted in (Times New Roman) font and size
of (14), with the margin of (10).
The researches should be accompanied by abstracts in both Arabic and English, in no more
than 300 words in a clear language. Both abstracts should include: Clarification of the research
subject and the new idea presented at the beginning of the abstracts.
The research has to be divided and organized according to the requirements of the research
method in order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as
following:
a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem,
limitations, objectives, methodology, literature review (if any), and detailed research
structure.
b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
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