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 استشارات االستثمار واألنظمة

 

(13 ) 

  ريعًا؟  أم تعد هل أسهم المضاعفات تابعة ألصل الوقف 

  

يف أحد »صكوك األوقاف« جاء النص التايل: )إّن مِن الجاري يف ملكي أسهم شركة »كذا« وعددها مئة ألف سهم وما يأيت  

 بكامل قواي...(. لها مِن مضاعفات مستقبالً أوقفتها وأنا 

ُتَعدُّ األسهم )المضاعفات( التي تمنحها بعض الشركات بدل األرباح المالية:   لالنص: هالسؤال هنا حسب ما ورد هبذا 

 ريعًا أم أصالً؟ 

 

 الجواب: 

فُتَعدُّ  مِن الصيغة الواردة يف الصّك أّن المضاعفات الممنوحة تضاف إىل األسهم األصل  -واهلل أعلم-الذي يظهر 

 ألّن الواقف أوقف األسهم وما يطرأ عليها مِن مضاعفات، فصارت المضاعفات أصالً أصواًل؛

عة، ولكن بصورة عينّية )أسهم( وليست نقدية؛ ولهذا تضاف عىل األسهم المملوكة،   ومنح األسهم نوٌع مِن األرباح الموزَّ

عة. وحسب نص الواقف:  فيتضاعف عدد األسهم بتضاعف أسهم المنحة؛ ولهذا   ُتعّد مِن األصل، ولها أرباح نقدّية موزَّ

ف هبا، بل أصل متراكم يستفاد مِن ريعه السنوي القابل للتوزيع نقداً   ال يجوز تحويل أسهم المنحة إىل نقود يتصرَّ

وإّنما لهم االستفادة مِن  مع التأكيد عىل أّن ملك األصل هلل عّز وجل دون الواقف أو ورثته الذين ال يملكون العودة فيه،  

 ريعه إْن أرادوا. 

https://twitter.com/thbatq?lang=ar
https://www.facebook.com/thbatq
http://www.thbatq.com/
mailto:info@thbat.com
https://is.gd/YfSI7J


    

 2من  2الصفحة 
 

 

 

 
     

م، بعد اطِّالعه عىل البحوث الواردة  26/4/2009مجمع الفقه اإلسالمي« يف دورته التاسعة عشرة يف  “   قرار وقد جاء يف 

إليه بخصوص »وقف األسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع«، وبعد استماعه إىل المناقشات التي دارت حوله،  

ر  ما يأيت:   قرَّ

»)د( إذا اسُتثمر المال النقدي الموقوف يف شراء أسهٍم أو صكوك أو غيرها، فإّن تلك األسهم والصكوك ال تكون وقًفا  

بعينها مكان النقد، ما مل ينص الواقف عىل ذلك، ويجوز بيعها لالستثمار األكثر فائدة لمصلحة الوقف، ويكون أصل المبلغ  

 «. النقدي هو الموقوف المحبَّس

فالذي يظهر: أّن المضاعفات شبيهة باالستثمار يف أسهم الشركات؛ ولذا ال تكون وقفًا إاّل إذا َنّص الواقف، ويف  

 َنّص عىل أّن المضاعفات داخلة يف األصل وليس الريع فقط. -فيما يظهر  -مسألتنا الواقف 
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