
والحقوق  األولــويــة  حــقــوق  حقيقة 
المجردة

وهو  )عينًا(  �شيئًا  ي�شرتي  قد  الإن�شان  اإن 
الطعام  مثل  نف�شه،  بال�شيء  ينتفع  اأن  يريد 
ف��اإذا  ل��رك��وب��ه��ا،  ال�����ش��ي��ارة  اأو  ل�شتهالكه، 
املنفعة  وه��ذه  ال��رك��وب،  فله ح��ق  ا���ش��رتاه��ا 
وال�شيارة(.  )الطعام  ملمو�شة  بعني  تتعلق 
بعني  تتعلق  ل  جم��ردة  منفعة  ي�شرتي  وق��د 
احلا�شوب،  برجمة  ا�شرتى  كمن  ملمو�شة؛ 
وقد  ال���ش��ت��خ��دام.  ح��ق  فله  ا���ش��رتاه��ا  واإذا 

لذاته؛  يق�شد  ل  وهو  �شيئًا  الإن�شان  ي�شرتي 
كمن ا�شرتى تذكرة ال�شفر.

ل  التي  احلقوق  من  كثرية  اأن���واع  وهناك 
تتعلق بعني، فمثاًل اإذا قام الرجل من جمل�شه 
اإىل  اأولوية الرجوع  اإليه فله  حلاجته ثم رجع 
 ِ َر�ُشوَل اللَّ اأَنَّ  مقعده، جاء يف �شحيح م�شلم 
ِم��ْن  َق���اَم  »َم���ْن  َق���اَل:  و�شلم  عليه  الل  �شلى 
ِل�ِشِه ُثمَّ َرَجَع اإَِلْيِه َفُهَو اأََحقُّ ِبِه«)1(. ويالحظ  جَمْ
اأن هذا ل يتعلق بعني، ويجوز ل�شاحب احلق 

اأن يتنازل عن حقه ل�شخ�ص اآخر.

تداول حق األولوية واالعتياض عنه
الأ�سهم  يف  الكتتاب  اأحقية  حاملها  تعطي  للتداول،  قابلة  مالية  اأوراق  الأولوية  حقوق 
اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة راأ�س املال، فقد تكون ال�سركة يف حاجة اإىل �سيولة 

مالية فتقوم باإ�سدار هذه احلقوق بهدف زيادة راأ�س مالها.
فذهب  عنه  العتيا�س  اأو  الكتتاب  يف  الأولوية  حق  بيع  جواز  يف  املعا�سرون  اختلف  وقد 

بع�سهم اإىل جواز ذلك، وذهب اآخرون اإىل املنع. وهذا ما �سنتناوله يف هذا البحث. د. يوسف صالح محمود
باحث اقتصادي
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وقد  ال�شفعة،  حق  املجردة  احلقوق  ومن 
ثبت هذا احلق )اأي: حق ال�شفعة( لل�شريك، 
ْب��ِن  َج��اِب��ِر  َع���ْن  ال��ب��خ��اري  ج��اء يف �شحيح 
ِبيُّ  ى النَّ ِ ر�شي الل عنهما َقاَل: »َق�شَ َعْبِداللَّ
َلْ  َما  ُكلِّ  يِف  ْفَعِة  ِبال�شُّ و�شلم  �شلى الل عليه 
ُرُق  الطُّ َفِت  رِّ َو�شُ ُدوُد  احْلُ َوَقَعِت  َذا  َفاإِ ُيْق�َشْم، 
كان  اإذا  اأي�شًا  يعني  وه��ذا  �ُشْفَعَة«)2(.  َف��اَل 
حق  منهم  فلكل  ال�شركاء  م��ن  ع��دد  هناك 

ال�شفعة.
الأولوية  حلقوق  بالن�شبة  احل��ال  وكذلك 
وحق  الكتتاب؛  اأحقية  حاملها  تعطي  التي 
احلق  متث�ل  مالي�ة  اأداة  الك��ت��ت��اب  اأول��وي��ة 
تعطي  وق���د  ال�����ش�����رك��ة،  مل�ش�اهمي  امل��م��ن��وح 
ال�شركة حق اأولوية الكتتاب باأ�ش�هم ال�شركة 
امل�شاهمني(.  بر�شا  )اأي:  امل�شاهمني  لغري 
اأم  الأداة  ه��ذه  ت��داول  يجوز  هل  وال�����ش��وؤال: 
اأنه ل يجوز تداولها؟ وقبل الإجابة عن هذا 

ال�شوؤال، اأقدم املثال التايل:
كمثال  الطابور  يف  الأول��وي��ة  ح��ق 

لتقريب املعنى:
من  ع��ددًا  اأن  نفرت�ص  املثال  �شبيل  على 
بع�ص  ل�شراء  ط��اب��ور  يف  ك��ان��وا  الأ�شخا�ص 
م��ن حم��ل جت���اري، فجاء �شخ�ص  الأ���ش��ي��اء 
اأن  وراأى  متعجاًل،  وك���ان  ال��غ��ر���ص  لنف�ص 
ال�شف  يف  �شخ�شًا  فوجد  طويل،  الطابور 
مبلغ  مقابل  حقه  عن  يتنازل  اأن  يريد  الأول 
ووقف يف  املال  من  مبلغًا  فاأعطاه  املال،  من 
مكانه بعدما خرج املتنازل من ال�شف.. فهل 

هذه املعاملة �شحيحة؟
ن�شميها  اأن  وميكن  �شحيحة،  هي  اأق��ول: 
»بدل اخللو«، لأن املتنازل كان له حق الأولوية 
ال��ت�����ش��رف يف حقه  ل��ه  ال��ط��اب��ور ف��ج��از  يف 
العقد  ه��ذا  اأن  ويالحظ  عنه.  والعتيا�ص 
له،  للمتنازل  بالن�شبة  لذاته  مق�شودًا  لي�ص 

�شراء  اإىل  تو�شاًل  اإبرامه  على  يقدم  واإمن��ا 
اأ�شياء من جهة اأخرى، وقد اأ�شبح هذا احلق 
اإب��رام  من  يتمكن  خالله  من  لأن��ه  قيمة  ذا 

العقد الثاين.
حق  الأول���وي���ة(  ح��ق  )اأي:  احل���ق  وه���ذا 
اإنه ل يتعلق بعني، فاملتنازل ل  جمرد، حيث 
ميلك عينًا، واإمنا ميلك هذا احلق ويت�شرف 
فيه، واإذا اعتا�ص عنه وح�شل على مبلغ من 
املال فاإن احلق ينتقل اإىل املتنازل له ويعترب 

الأخري مالكًا لهذا احلق.
يكن  ل  املعاملة  ه��ذه  يف  احل��ق  و�شاحب 
الطابور  يف  واقفًا  ك��ان  واإمن��ا  تذكرة،  لديه 
فتنازل عن حقه مقابل مبلغ من املال، وهذا 

من باب العتيا�ص عن احلق.
ال�شركة  اإن  حيث  تذكرة؛  لديه  يكون  وقد 
)امل��ح��ل ال��ت��ج��اري( ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع ت��ذاك��ر 
حجز  ف����اإذا  م��ع��ه��ا.  للمتعاملني  الن��ت��ظ��ار 
حق  فله  م�شبقًا  الن��ت��ظ��ار  ت��ذك��رة  �شخ�ص 
الأولوية، ويجوز له اأن يبيعها ملن ل يح�شل 
ع��ل��ى ت���ذك���رة ول ي�����ش��ت��ط��ع ال��ل��ح��اق ب���اأول 
ال�شرعية:  املعايري  يف  ج��اء  وق��د  ال��ط��اب��ور. 
»يجوز بيع حق الرتفاق، والخت�شا�ص، وحق 
التذكرة  هذه  اأن  يعني  وه��ذا  الأ�شبقية«)3(. 
متثل حقه يف الطابور، فاإذا باعها لآخر فاإن 
من  ي�شتفيد  وامل�شرتي(  )البائع  منهما  كاًل 

وامل�شرتي  باملال،  يتمتع  فالبائع  العقد.  هذا 
التذكرة فيها منفعة  اإن  اأي  ينتفع بالتذكرة، 
اإب��رام  من  يتمكن  خاللها  من  حاملها  لأن 
اأن ي�شرتي من  الثاين ل�شراء ما يريد  العقد 
ال�شركة، وقد تفادى النتظار لأوقات طويلة.

لأن  البيع  ب��اب  م��ن  تعترب  املعاملة  وه��ذه 
التذكرة انتقلت اإىل ال�شخ�ص الذي ا�شرتاها 
لذاتها،  لي�شت مق�شودة  والتذكرة  وقب�شها، 
واإمن����ا مت��ك��ن��ه م��ن ���ش��راء اح��ت��ي��اج��ات��ه من 

ال�شركة.
وكذلك حقوق الأولوية التي تعطي حاملها 
اأحقية الكتتاب. مثال ذلك: كان لدى عمرو 
ال�شركة زيادة  100 �شهم يف �شركة، وقررت 
�شهم  لكل  واح��د  �شهم  باإ�شدار  مالها  راأ���ص 
بالقيمة ال�شمية، فاأ�شبح لديه )اأي: عمرو( 
مائة �شهم يف ال�شركة ومائة �شهم اأخرى حق 
اأولوية يف الكتتاب، ويف هذه احلالة يجوز له 
يف  اأ�شهمه  لت�شبح  الكتتاب  قيمة  يدفع  اأن 

ال�شركة 200 �شهم.
لغريه  يبيعه  اأن  احلق  ل�شاحب  يجوز  كما 
يف حال ي�شمح نظام ال�شركة له بذلك، وهذا 
مثل بيع تذكرة النتظار، وكما اأنه يجوز بيع 
يجوز  فكذلك  اآخر،  لطرف  النتظار  تذكرة 
احلق(  �شاحب  )اأي:  لأن��ه  الأداة؛  هذه  بيع 
كان له حق الأولوية يف الكتتاب فجاز له اأن 
يت�شرف يف حقه بنحو بيع وهبة. وهذا العقد 
لذاته  مق�شودًا  لي�ص  وامل�شرتي  البائع  بني 
اإبرامه  على  يقدم  واإمنا  للم�شرتي،  بالن�شبة 
ت��و���ش��اًل اإىل الك��ت��ت��اب، وه���ذا احل��ق ال��ذي 
ا�شرتاه اأ�شبح ذا قيمة لأنه من خالله يتمكن 

من الكتتاب ودفع قيمته )اأي: الكتتاب(.
حق  بيع  جواز  يف  املعا�شرون  اختلف  وقد 
عنه،  العتيا�ص  اأو  الك��ت��ت��اب  يف  الأول��وي��ة 

ومنعه  ذل��ك،  ج��واز  اإىل  بع�شهم  فذهب 

حق أولوية االكتتاب أداة 

ماليـة تمثـل الحق الممنوح 

لمسـاهمي الشـركة
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اآخرون، وعللوا املنع باأن هذا احلق لي�ص ماًل 
موجودات  ميثل  ل  جمرد  حق  وهو  متقومًا، 

قبل ال�شراء، بل هو حق اأولوية يف ال�شراء.
امل��رزوق��ي:  زاب��ن  بن  �شالح  الدكتور  ق��ال 
ال�شالمي  امل��خ��ت��ار  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  »وي����رى 
ج��واز بيع حق الأول��وي��ة... وال��راج��ح عندي 
لأن هذا احلق  الأولوية؛  بيع حق  عدم جواز 
ميثل  ل  جم��رد  حق  فهو  متقومًا،  م��اًل  لي�ص 
موجودات قبل ال�شراء، بل هو حق اأولوية يف 
ال�شراء، وهو ل يتقرر بامللك، ول يدخل يف 

�شمان امل�شاهم قبل �شرائه«)4(.
اأنهم اختلفوا يف بيع حق  ويتبني من ذلك 
ومنهم  اأنه جائز،  يرى  فمنهم من  الأولوية، 
من يرى عدم جواز بيع حق الأولوية. وهناك 
قابل  الكتتاب  يف  الأولوية  حق  اأن  يرى  من 
يف  ج��اء  ع��و���ص،  ب���دون  للغري  عنه  للتنازل 
املعايري ال�شرعية: »حق الأولوية يف الكتتاب 
مع  ع��و���ص،  ب��دون  للغري  عنه  للتنازل  قابل 
مراعاة ما تقرره القوانني اأو نظم اجلمعيات 

العمومية لل�شركات«)5(.
والفقهاء املتقدمون ل يفردوا بابًا خا�شًا 
جزئيات  ذكروا  اأنهم  اإل  املجردة،  باحلقوق 
منها، قال ال�شيخ حممد تقي العثماين: »ول 
بهذا  القدامى  الفقهاء  امل�شاألة يف عهد  تكن 
ال�شكل الوا�شع، فمن الطبيعي اأن ل يوجد يف 
املوجودة  كتبهم جواب خا�ص عن جزئياتها 
اأنهم حتدثوا عن كثري من  يف ع�شرنا، غري 
ما  ح�شب  عنها  العتيا�ص  وم�شاألة  احلقوق 
كان موجودًا اأو مت�شورًا يف ع�شرهم، فمنهم 
املجردة،  احلقوق  عن  العتيا�ص  منع  من 

ومنهم من اأجاز بع�ص الأنواع منها«)6(. 
امل��ج��ردة،  احل��ق��وق  بيع  يف  اختلفوا  وق��د 
اإىل اخلالف يف  امل�شاألة يرجع  واخلالف يف 
تعريفهم للبيع، فالبيع عند بع�شهم ل ي�شمل 

يجوز  ل  اأن���ه  يعني  مم��ا  واحل��ق��وق،  املنافع 
بيعها، وقد ذكر بع�شهم اأن البيع �شامل لبيع 
بيعها. جاء يف  يجوز  اأنه  يعني  املنفعة، مما 
حا�شية قليوبي وعمرية على �شرح املحلى على 
معاو�شة  »عقد  البيع:  اأن  الطالبني  منهاج 
التاأبيد  على  منفعة  اأو  ملك عني  يفيد  مالية 
الن�ص  لهذا  ووفقًا  القربة«)7(.  وجه  على  ل 
املنافع  على  ويقع  الأع��ي��ان  على  البيع  يقع 
على التاأبيد، مبعنى اأنه يجوز بيع املنافع كما 

يجوز بيع الأعيان.
للخطيب  امل��ح��ت��اج  م��غ��ن��ي  يف  ج���اء  وق���د 
ال�شربيني: »وحّده بع�شهم باأنه عقد معاو�شة 
مالية يفيد ملك عني اأو منفعة على التاأبيد، 
ف��ي��دخ��ل ب��ي��ع ح��ق امل����رور ون��ح��وه وخ��رج��ت 

الإجارة بقيد التاأقيت فاإنها لي�شت بيعًا«)8(.
بن  ملحمد  الإرادات  منتهى  منت  يف  وج��اء 
ٍة اأَْو  اأحمد الفتوحي: »البيع: ُمَباَدَلُة َعنْيٍ َماِليَّ
يِف  اٍل  مِبَ اأَْو  ِباأََحِدِهَما،  ُمْطَلًقا  ُمَباَحٍة  َمْنَفَعٍة 
اأِْبيِد، َغرْيَ ِرًبا َوَقْر�ص)9(. ِة ِللِملِك َعَلى التَّ مَّ الذِّ
ي�شمل  ل  البيع  اأن  يرى  من  الفقهاء  ومن 
خليل  خمت�شر  �شرح  يف  ج��اء  فقد  املنافع، 
على  معاو�شة  عقد  الأع��م  »البيع  للخر�شي: 

غري منافع ول متعة لذة«)10(.

وقد اأجاز جممع الفقه الإ�شالمي الت�شرف 
يف احلقوق املعنوية ونقلها بعو�ص مايل. جاء 
الدويل  الإ�شالمي  الفقه  جممع  ق��رارات  يف 
ما يلي: »يجوز الت�شرف يف ال�شم التجاري 
التجارية  العالمة  اأو  التجاري  العنوان  اأو 
الغرر  انتقى  اإذا  ِبِعَو�ص مايل  اأي منها  ونقل 
اأ�شبح  ذلك  اأن  باعتبار  والغ�ص،  والتدلي�ص 

حقًا ماليًا«)11(.
حق  ���ش��راء  اأن  �شبق  فيما  اأو�شحنا  وق��د 
مينح  ب��ل  لالأ�شهم  متلكًا  ميثل  ل  الأول��وي��ة 
املال،  راأ�ص  زيادة  الكتتاب يف  امل�شرتي حق 
الكتتاب  ح��ق  ت���داول  اأن  ذل��ك  م��ن  ويتبني 
ا�شرتى  ف��اإذا  الأ�شهم،  ت��داول  عن  خمتلف 
الأ�شهم  فاإنه ميلك ما متثله  اأ�شهمًا  �شخ�ص 
الكتتاب  حق  اأم��ا  ال�شركة،  م��وج��ودات  من 
مل�ش�اهمي  املمنوح  احل��ق  متث�ل  اأداة  ف��اإن��ه 
ال�ش�ركة اأو لغريهم باأولوية الكتتاب باأ�ش�هم 
الأداة  ه��ذه  �شخ�ص  ا�شرتى  واإذا  ال�شركة، 
)اأي: حق الكتتاب( فاإنه ل يق�شدها لذاتها 
باأ�ش�هم  واإمنا ي�شرتيها ليتمكن من الكتتاب 
ال�شركة، كمن ا�شرتى تذكرة النتظار تو�شاًل 

اإىل �شراء احتياجاته من ال�شركة.

ــراء )الـــســـوم  ــشــ ــ األولــــويــــة فـــي ال
والعربون(

كان  اإذا  ال�شخ�ص  اإن  ال�شابق  املثال  يف  قلنا 
حق  فله  الأ���ش��ي��اء،  بع�ص  ل�شراء  ط��اب��ور  يف 
اإذا  ال�شخ�ص  اأن  هذا  من  وقريب  الأولوية. 
اأولوية  له  �شلعة، فقد �شار  �شاوم رجاًل على 
اأن  غ��ريه  وح��رم على  غ��ريه،  ال�شراء عن  يف 
ي�شوم على �شومه، فقد جاء يف �شحيح م�شلم 
ِبيِّ  النَّ َعن  عنه  الل  ر�شي  ُه��َرْي��َرة  اأَِب��ي  عن 
ُجُل  َي�ُشِم الرَّ َقاَل: »َوَل  َو�َشلََّم  َعَلْيِه   ُ لَّى اللَّ �شَ

َعَلى �َشْوِم اأَِخيه«)12(. 

أجاز مجمع الفقه 

اإلسالمي التصرف في 

الحقوق المعنوية 

ونقلها بعوض مالي
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التمهيد:  يف  ع��ب��دال��رب  اب���ن  ق���ال  وق���د 
امل�شرتي  ي�شتح�شن  اأن  ال�شوم(  )اأي:  »ه��و 
ومييل  البائع  اإىل  ويركن  ويهواها  ال�شلعة 
العقد  اإل  يبق  ول  الثمن،  ويتذاكرن  اإليه 
والر�شى الذي يتم به البيع، فاإذا كان البائع 
وامل�شرتي على مثل هذه احلال ل يجز لأحد 
به  ما  اأحدهما  على  فيعر�ص  يعرت�شه  اأن 
يف�شد ما هما عليه من التبايع، فاإن فعل اأحد 
ذلك فقد اأ�شاء وبئ�ص ما فعل، فاإن كان عاملًا 

بالنهي عن ذلك فهو عا�ص لل«)13(.
الفرق بني املزايدة وال�سوم:

هناك ف��رق ب��ني امل��زاي��دة وال�����ش��وم، ففي 
املزايدة يعر�ص البائع �شلعته ملن يزيد، وهذا 
كل  اأي:  ي�شرتي،  اأن  يريد  من  جلميع  حق 
اأحدهم  فاإن عر�ص  املناف�شة،  له حق  منهم 
يطلب  فاإنه  البائع  به  ير�ص  فلم  مبلغًا  عليه 
..وه��ك��ذا،  اآخ��ر  �شخ�ص  فيزيده  منه  اأك��ر 
اأن  وق��ب��ل  البيع  ي�شتقر  اأن  قبل  كله  وه���ذا 
البخاري  الإمام  قال  بالثمن.  البائع  ير�شى 
ذكر  ث��م  امل��زاي��دة:  بيع  ب��اب  �شحيحه،  يف 
التابعني:  اأئمة  من  رباح  اأبي  بن  قول عطاء 
املغامن  بيع  باأ�شًا يف  النا�ص ل يرون  »اأدركت 

فيمن يزيد«)14(.
ل�شخ�ص  حق  فاإنه  كذلك؛  لي�ص  وال�شوم 
)اأي: امل�شاوم( ولي�ص حقًا لغريه حتى ياأذن 
اأو يرتك، مبعنى اأن امل�شاوم له حق الأولوية 
يف ال�شراء، وبالتايل يجوز له اأن يت�شرف يف 
هذا احلق. فاإذا جاء من يطلب منه التنازل 
عن هذا احلق مقابل عو�ص مايل جاز ذلك 
لأنه من باب العتيا�ص عن احلق. وقد �شرح 
ابن ر�شد املالكي باأنه اإذا قال �شخ�ص يريد 
ال�شلعة:  ذات  يريد  اآخر  لرجٍل  �شلعٍة  �شراء 
»ُك��ّف عني ول��ك دي��ن��ار؛ ج��اَز ذل��ك ولزمه، 

ا�شرتى اأو ل ي�شرت«)15(.

العربون )�سمان الأولوية(:
اإن الغاية من العربون هي �شمان الأولوية. 
ي�شرتي  اأن  على  اآخ��ر  مع  �شخ�ص  يتفق  فقد 
معينة،  فرتة  بعد  معني  بثمن  ما،  �شلعة  منه 
على اأن يدفع له مبلغًا من املال )خم�ص مائة 
فاإن  املوعد،  يف  ي�شرت  ل  واإن  مثاًل(.  درهم 

هذا املبلغ للبائع.
وقد �شرح بع�ص العلماء باأن اأخذ العربون 
جائز. جاء يف املغني لبن قدامة يف العربون: 
»قال اأحمد: ل باأ�ص به، وفعله عمر ر�شي الل 
عنه، وع��ن اب��ن عمر اأن��ه اأج���ازه، وق��ال ابن 

�شريين: ل باأ�ص به«)16(.
وقد قال ال�شيخ ابن باز: »ل حرج يف اأخذ 
اتفق  اإذا  العلماء  ق��ويل  اأ���ش��ح  يف  العربون 
البائع وامل�شرتي على ذلك ول يتم البيع«)17(.

اأخذ  »يجوز  ال�شرعية:  املعايري  يف  وج��اء 

مبلغ )عربون( من امل�شرتي اأو امل�شتاأجر عند 
العقد  يف�شخ  ل  اإذا  اأن��ه  على  العقد،  اإب��رام 
املبلغ  كان  الف�شخ  خليار  املعينة  املدة  خالل 
خالل  العقد  ف�شخ  واإذا  العو�ص،  من  ج��زءًا 

تلك املدة فاملبلغ للبائع اأو املوؤجر«)18(. 
وينبغي اأن نفرق بني البيع والعربون، فمثاًل 
الثمن  بع�ص  ودفع  �شيئًا  �شخ�ص  ا�شرتى  اإذا 
الباقي خالل  يدفع  اأن  البيع، على  بعد عقد 
مدة حمددة، فاإن ذلك يعترب بيعًا، ول يعترب 
ويجب  ال�شيء،  ا�شرتى  لأنه  دفعه عربونًا  ما 
اأن يدفع الباقي للبائع  عليه )اأي: امل�شرتي( 
للبائع.  دفعه  ما  وي�شرتد  البيع  يف�شخ  واإل 
والعربون لي�ص كذلك؛ فمثاًل اإذا اأراد �شخ�ص 
اأن ي�شرتي �شيئًا )باأربعني األف درهم مثاًل( 
دره��م  مائة  )خم�ص  امل��ال  م��ن  مبلغًا  ودف��ع 
مثاًل( على اأن ل يبيع البائع ال�شلعة ل�شخ�ص 
وهو  عربونًا  يعترب  دفعه  الذي  فاملبلغ  اآخ��ر، 
�شمان الأولوية كما هو احلال يف حق الأولوية 

يف الطابور.
والعربون لي�ص دينًا على البائع؛ وذلك لأن 
ل  العربون(  دف��ع  )ال��ذي  العربون  �شاحب 
اأم�شاه، وعلى  اأو  العقد  ي�شرتده، �شواء ف�شخ 
جتب  العربون  يف  الزكاة  فاإن  الأ�شا�ص  هذا 
على البائع. وقد جاء يف قرارات جممع الفقه 
الإ�شالمي الدويل: »مبلغ العربون ل يح�شمه 
البائع من موجوداته الزكوية بل جتب تزكيته 
العقد  امل�شرتي  �شواء ف�شخ  لأنه ميلكه  عليه، 
اأو اأم�شاه«)19(. وهو ما اأخذته هيئة املحا�شبة 
واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، فقد 
املقدم  »العربون  ال�شرعية:  املعايري  يف  جاء 
للم�شرتي،  الزكوية  امل��وج��ودات  من  ُيح�َشم 
الزكوية  موجوداته  من  البائع  يح�شمه  ول 
بل جتب تزكيته عليه، لأنه ميلكه �شواء ف�شخ 

امل�شرتي العقد اأو اأم�شاه«)20(.

حق األولوية ال يمثل 

تملكًا لألسهم بل يمنح 

المشتري حق االكتتاب 

في زيادة رأس المال
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اأ�سياء ي�سرتيها الإن�سان ول يق�سدها 
لذاتها:

قد  احل��ق��وق  بع�ص  اأن  �شبق  فيما  راأي��ن��ا 
الطابور،  يف  الأولوية  حق  مثل  جمردة  تكون 
الذي  وال�شخ�ص  الكتتاب،  الأولوية يف  وحق 
يق�شدها  ل  احلقوق  ه��ذه  ميثل  ما  ي�شرتي 
لذاتها ولكنه يدفع ثمن هذه احلقوق لبائعها 
منه  وي�شرتي  اآخ��ر  �شخ�ص  م��ع  يتعاقد  ث��م 
والثمن  ثمنها،  ويدفع  مثاًل(  )اأ�شهمًا  اأ�شياء 
اأ�شياء  وهناك  الثاين.  الثمن  غري  هو  الأول 
ول  لذاتها  يق�شدونها  ول  النا�ص  ي�شرتيها 
يحتاجون اإىل اإبرام عقد اآخر، كمن ا�شرتى 
تذكرة ال�شفر، اأو كمن ا�شرتى تذكرة حل�شور 

حما�شرة اأو بطاقة الهاتف ..وغريها. 
تذاكر ال�سفر:

لها  النا�ص  بها  يتعامل  التي  التذاكر  اإن 
والإن�شان  ال�شفر.  تذاكر  منها  كثرية،  اأن��واع 
يق�شدها  ل  فاإنه  ال�شفر  تذكرة  ا�شرتى  اإذا 
من  ال��رك��وب  منفعة  لتحقيق  واإمن���ا  لذاتها 

خالل ال�شفر بالطائرة وغريها. 
ال�شفر،  ت��ذك��رة  �شخ�ص  ا���ش��رتى  ف����اإذا 
بنف�شه  بها  ينتفع  اأن  له  يجوز  اأن��ه  فالأ�شل 
اإذا كانت  بها  ينتفع  يبيعها ملن  اأن  له  ويجوز 
حامل  يعترب  حيث  حلاملها،  ال�شفر  تذكرة 
التذكرة مالكًا لها. مبعنى اإذا كانت التذكرة 
يف  ج��اء  وق��د  معني.  �شخ�ص  ا�شم  حتمل  ل 
�شركة  منعت  »اإذا  يلي:  م��ا  الفتاوى  بع�ص 
لغريه،  تذكرته  امل�شافر  بيع  م��ن  ال��ط��ريان 
ال�شفر  منفعة  ي�شتويف  اأن  عليه  وا�شرتطت 
ب��ذل��ك.  الل���ت���زام  امل�����ش��اف��ر  فعلى  بنف�شه، 
بيع  مانع من  ت�شرتط ذلك فال  اإذا ل  واأم��ا 

التذكرة«)21(. 
ركوب  حق  مالكها  ال�شفر  تذكرة  وتخول 
تقوم  التي  هي  ال��ط��ريان  و�شركة  الطائرة، 

املنافع  اأن  مبعنى  ال��ن��ق��ل،  خ��دم��ة  ب��ت��وف��ري 
امل��ق�����ش��ودة ي��ت��م ت��وف��ريه��ا م��ن ق��ب��ل �شركة 

الطريان. 
والفرق بني تذكرة النتظار وتذكرة ال�شفر 
م�شتقلة،  النتظار(  تذكرة  )اأي:  الأوىل  اأن 
تذكرة  اأم���ا  ع��ني،  على  ت��رد  ل  اإن��ه��ا  بحيث 
ال�شفر فاإنها ترد على عني )الطائرة مثاًل(.

ومن ا�شرتى تذكرة النتظار اإذا ل يتمكن 
اأجلها ا�شرتى  من �شراء الأ�شياء - التي من 
ال�شركة  اإىل  ل�شبب يرجع  تذكرة النتظار - 
م�شرتي  )اأي:  فاإنه  الأ�شياء  هذه  تبيع  التي 
لبائع  دف��ع��ه  م��ا  يخ�شر  الن��ت��ظ��ار(  ت��ذك��رة 
التذكرة  بائع  على  يرجع  ل  لأن��ه  التذكرة، 

بثمنها.  
ل  اإذا  ال�شفر  ت��ذك��رة  ا���ش��رتى  م��ن  اأم���ا 

�شركة  اإىل  يرجع  ب�شبب  ال�شفر  من  يتمكن 
واإمنا  التذكرة،  فاإنه ل يخ�شر ثمن  الطريان 
ي�شرتد ثمنها من �شركة الطريان، لأن املنافع 
امل��ق�����ش��ودة ي��ت��م ت��وف��ريه��ا م��ن ق��ب��ل �شركة 

الطريان.
ب��ع��ب��ارة اأخ����رى ف���اإن ال��ف��رق ب��ني ت��ذك��رة 
النتظار وتذكرة ال�شفر مرده اإىل اأن تذكرة 
النتظار ل تتعلق بعني، اإل اأنها تعطي مالكها 
حق الأولوية ل�شراء ال�شلع من املحل التجاري 
بعقد ثان وم�شتقل، بينما تذكرة ال�شفر تتعلق 
ركوب  حق  مالكها  وتعطي  كالطائرة،  بعني 

الطائرة بدون عقد جديد.
�سراء تذكرة حل�سور حما�سرة:

وكذلك اإذا ا�شرتى �شخ�ص تذكرة حل�شور 
فيلم  مل�شاهدة  تذكرة  اأو  مثاًل،   - حما�شرة 
ويح�شر  بنف�شه  بها  ينتفع  اأن  فله  م��ع��ني، 
املحا�شرة، وله اأن يبيعها، لأن التذكرة تخول 
حاملها حق ح�شور املحا�شرة. وم�شرتي هذه 
التذكرة ل يق�شد التذكرة لذاتها، واإمنا من 
خالل �شرائها يتمكن من ح�شور املحا�شرة. 
قبل  م��ن  توفريها  يتم  املق�شودة  واملنفعة 
اجلهة  فهي  املحا�شرة،  تقدم  التي  اجلهة 

التي ت�شمن هذه املنافع نهائيًا.
التذكرة  هذه  ا�شرتى  من  اأن  يعني  وه��ذا 
اإذا  امل��ح��ا���ش��رة(  حل�شور  ال��ت��ذك��رة  )اأي: 
اإىل  يرجع  ب�شبب  ح�شورها  من  يتمكن  ل 
يخ�شر  ل  فاإنه  للمحا�شرة  املقدمة  اجلهة 
هذه  من  ثمنها  ي�شرتد  واإمن��ا  التذكرة،  ثمن 
للمحا�شرة(  املقدمة  اجلهة  )اأي:  اجلهة 
لأن املنافع املق�شودة يتم توفريها من قبلها. 
هو  )والأج��ري  باإجارة  تتعلق  التذكرة  وه��ذه 
ح�شور  ح��ق  مالكها  وت��ع��ط��ي  امل��ح��ا���ش��ر(، 
املحا�شرة، فيح�شرها دون حاجة اإىل اإبرام 

عقد جديد.

الغاية من العربون ضمان 

األولوية وال حرج في 

أخذه إذا اتفق البائع 

والمشتري على ذلك
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بطاقات الهاتف:
ومن املعلوم اأن موؤ�ش�شات الت�شالت تقوم 
الإنرتنت  وخدمات  الهاتف  خدمات  بتوفري 
..وغريها، وهذه اخلدمات تعترب من املنافع. 
فمثاًل تقدم املوؤ�ش�شة خدمة الهاتف املتحرك 
بطاقات  تبيع  اإنها  حيث  مقدمًا،  املدفوعة 
الذين  التجارية  املحالت  لأ�شحاب  الر�شيد 
ي�شتطيعون بدورهم اأن يبيعوها للزبائن، وقد 
من  املتحرك  الهاتف  ر�شيد  اإن�شان  ي�شرتي 
الدكان ثم يقوم ببيع الر�شيد ل�شخ�ص اآخر، 
ثم  الدكان  ثم  )املوؤ�ش�شة  هوؤلء  يتداوله  وما 

الزبون( من خدمات يعترب من املنافع.
خدمة  توفري  ت�شمن  التي  هي  واملوؤ�ش�شة 
الت�شال، اأي: املنافع املق�شودة يتم توفريها 
هذه  ت�شمن  التي  فهي  املوؤ�ش�شة،  قبل  م��ن 
املنافع. فمثاًل اإذا ا�شرتى رجل ر�شيد الهاتف 
املتحرك، فجاء اإليه �شخ�ص يريد اأن ي�شرتي 
منه الر�شيد فباعه منه فاإنه يحق للم�شرتي 

اأن ي�شتخدم الر�شيد. وما يتداوله هوؤلء من 
املتعامل  لأن  باإجارة؛  يتعلق  الت�شال  خدمة 
املوؤ�ش�شة.  اآلت  الر�شيد من خالل  ي�شتخدم 
»يكيف  ال�����ش��رع��ي��ة:  امل��ع��اي��ري  وق���د ج���اء يف 
الت�شال  املوؤ�ش�شة خدمة  تقدمي  �شرعًا عقد 
اأنه عقد اإجارة م�شرتكة بينها  بال�شبكة على 

وبني امل�شتفيد«)22(. 
ا�شتخدامها  من  امل�شرتي  يتمكن  ل  واإذا 
يخ�شر  ل  فاإنه  املوؤ�ش�شة  اإىل  يرجع  ب�شبب 
الثمن الذي دفعه، واإمنا ي�شرتده من املوؤ�ش�شة 
قبل  من  توفريها  يتم  املق�شودة  املنافع  لأن 
البطاقة على  اأنه ل يرد  هذه اجلهة. مبعنى 
ال�شخ�ص اأو الدكان الذي ا�شرتاها منه، واإمنا 
يردها على املوؤ�ش�شة، وذلك لأن املوؤ�ش�شة هي 
التي ت�شمن توفري خدمة الت�شال، مما يعني 
املوؤ�ش�شة،  على  م�شمونة  البطاقة  منافع  اأن 
عليها  )اأي:  مدينة  الت�شال  �شركة  وتعترب 
دين( بعد اأن ا�شتلمت املبلغ مقدمًا وقبل اأن 

ي�شتويف امل�شرتي حقه. 
من  اأن��واع��ًا  هناك  اأن  �شبق  ما  وخال�شة 
اأن���ه يجوز  اأو امل��ن��اف��ع، وق��د راأي��ن��ا  احل��ق��وق 
لطرف  حقه  عن  يتنازل  اأن  احلق  ل�شاحب 
اإذا ل  اأما  بذلك،  له  ي�شمح  اإنه  اآخ��ر، حيث 
يتنازل عن  اأن  له  له بذلك فال يجوز  ي�شمح 

هذا احلق لآخر.
ي�شرتي  اأن  لالإن�شان  يجوز  اأن��ه  راأينا  وق��د 
اإىل  للو�شول  النتظار  تذكرة  اأو  الكتتاب  حق 
احلق  وينتقل  ذل��ك،  م��ن  املق�شودة  املنفعة 
ا�شرتى  كمن  اأو  امل�����ش��رتي،  اإىل  ال��ب��ائ��ع  م��ن 
ر�شيد الهاتف املتحرك، فله حق ال�شتخدام، 
خدمة  ت��وف��ري  ت�شمن  ال��ت��ي  ه��ي  وال�����ش��رك��ة 
الت�شال، واإذا ا�شرتى �شخ�ص تذكرة حل�شور 
اجلهة  فاإن  �شفر  تذكرة  ا�شرتى  اأو  حما�شرة 
توفري  ت�شمن  التي  هي  املحا�شرة  تقدم  التي 
خدمة  تقدم  التي  اجلهة  اأن  كما  اخل��دم��ة، 

الطريان ت�شمن توفري خدمة النقل.

33 www.aliqtisadalislami.net   مم   ٤ دل ص  ا٨٨ ةح 

)1(  صحيـح مسـلم )َعـْن أَِب ُهَرْيـرََة »إَِذا 

َقـاَم أََحُدُكـْم« َوِف َحِديـِث أَِب َعَواَنـَة: 

َمـْن َقـاَم ِمـْن...«(: دار السـام للنـر 

 ، الريـاض، ط2، 1421هــ  والتوزيـع، 

الحديـث 5689. 2000م، رقـم 

كثـر،  ابـن  دار  البخـاري:  )2(  صحيـح 

2002م،   ، 1423هــ  ط1،  دمشـق، 

.2257 الحديـث  رقـم  الشـفعة،  كتـاب 

)3(  املعيـار الرعـي رقـم )42( الحقـوق 

املاليـة والتـرف فيهـا.

)4(  رشكـة املسـاهمة ف النظام السـعودي 

اإلسـامي:  بالفقـه  مقارنـة  دراسـة   –

زابـن  بـن  صالـح  الدكتـور  تأليـف: 

للنـر،  العبيـكان  النـارش:  املرزوقـي، 

2019م ص392.  ، ـ  هـ  1440 الريـاض، 

)5(  املعيـار الرعـي رقـم )42( الحقـوق 

املاليـة والتـرف فيهـا.

معـارصة.  فقهيـة  قضايـا  ف  )6(  بحـوث 

تقـي  محمـد  القـايض  املؤلـف: 

دمشـق،   - القلـم  دار  العثـاين: 

.74 ص   ،1 ج  م،   2013  ، ـ  1434هـ

رشح  عـى  وعمـرة  قليـوب  )7(  حاشـيتا 

املحـى عى منهـاج الطالبـن، مطبعة 

 – وأوالده  الحلبـي  البـاب  مصطفـى 

القاهـرة، ط 3، 1375 هــ ، 1956 م، 

البيـع، ج 2، ص 152. كتـاب 

)8(  مغنـي املحتـاج للخطيـب الربينـي: 

 :1 لبنـان، ط  بـروت،   - املعرفـة  دار 

1418هــ، 1997م، ج 2، ص 6.

أحمـد  بـن  ملحمـد  اإلرادات  )9(  منتهـى 

الفتوحـي الحنبـي، املحقـق: عبـد هللا 

مؤسسـة  الـريك،  املحسـن  عبـد  بـن 

  ، ه   1421 النـر:  سـنة  الرسـالة، 

.243 ص   ،1 ج  م،   2000

للخـريش:  خليـل  مختـر  )10(  رشح 

سـنة  الكـرى،  األمريـة  املطبعـة 

ج  البيـع،  كتـاب  ه،   1317 النـر: 

.4 ص   ،5

اإلسـامي  الفقـه  مجمـع  )11(  قـرارات 

الـدويل: قـرار رقم: 5 بشـأن الحقوق 

 ، هــ   1409 ف  الصـادر  املعنويـة، 

بالكويـت. 1988م 

للنـر  السـام  دار  )12(  صحيـح مسـلم: 

والتوزيـع، الريـاض، ط2، 1421هــ ، 

2000م، بـاب تحريـم الخطبـة عـى 

خطبـة أخيـه حتـى يـأذن أو يـرك، 

رقـم الحديـث 3458.

)13(  التمهيـد ملـا ف املوطـأ مـن املعـاين 

دار  الـر:  عبـد  البـن  واملسـانيد 

لبنـان،  بـروت،  العلميـة،  الكتـب 

سـنة النـر 2010م، نافـع، عـن ابن 

.298 ص   ،5 ج  عمـر، 

كثـر،  ابـن  دار  البخـاري:  )14(  صحيـح 

2002م،   ، 1423هــ  ط1،  دمشـق، 

املزايـدة. بيـع  بـاب 

ابـن  الوليـد  )15(  البيـان والتحصيـل ألب 

 520 عـام  )املتـوىف  القرطبـي  رشـد 

هــ(: دار العـرب اإلسـامي، بـروت، 

ط 1، 1404 هــ ، 1984م: ج 8، ص 

.293

)16(  املغنـي البن قدامـة: دار عامل الكتب 

النـر  سـنة  الريـاض،  للطباعـة، 

1417 هــ ، 1997 م، كتـاب البيـوع، 

البيـع: ج 6، ص 331. العربـون ف 

)17(  مجمـوع فتـاوى ومقـاالت متنوعـة 

للشـيخ ابن بـاز: دار القاسـم للنر، 

الريـاض: ج 19، ص 63.

)18(  املعيار الرعي رقم )5( الضانات

)19(  قـرار مجلس مجمع الفقه اإلسـامي 

الـدويل املنبثـق عـن منظمـة املؤمتر 

اإلسـامي املنعقد ف دورته السادسة 

عرة بـدب )دولة اإلمـارات العربية 

املتحـدة( 1426 هــ، املوافـق 2005 

م، قـرار رقـم 143 )16/1(.

)20(  املعيار الرعي رقم )35( الزكاة.

مـن  )نخبـة  ويـب  إسـام  )21(  فتـاوى 

239860 الفتـوى:  رقـم  العلـاء(: 

 )38( رقـم  الرعـي  )22(  املعيـار 

باإلنرنـت املاليـة  التعامـات 

 المــراجـع
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