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 هـ1437شعبان، عام  29

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

 

فهذه فقرات تشرح منهجية القراءة التي سلكتها في بيان حكم الشركات المساهمة من الناحية الشرعية وبعض 

األمور األخرى، وهي نقاط مختصرة، ولمن يريد المزيد في المنهجية أو رأيي في الشركات غير النقية، 

 إلى موقع الربح الحالل وإلى قرارات الهيئات الشرعية المفصلة. فليرجع

وقع مللدراسات السابقة التي كنت أقوم بها وأنشرها في المواقع المتخصصة باألسهم وفي  تكمالا اس -1

[ منذ أكثر من عشر سنوات ولم أنقطع عنها، أقدم هذه الدراسة www.halal2.com] الربح الحالل

، لن أقتصر على نشر الشركات النقية، بل سأنشر الدارسة وكما فعلت في السنة الماضيةالجديدة. 

الكاملة للسوق السعودية لما رأيته من مسيس حاجة الناس لمعرفة أحكام الشركات، ومقدار التطهير. 

وليس معنى ذلك أنني أرى جواز الشركات المختلطة، بل إني ما زلت على رأي السابق، وهو أن 

  ضاربة والستثمار فيها.الشركات النقية هي التي يجوز الم

 

نظرا للجهل الكبير في واقع الشركات المختلطة، ونسبة القروض التقليدية فيها، وظن الكثيرين أنها  -2

على درجة واحدة في التمويالت التقليدية، رأيت أن أنشر الدارسة بجميع بياناتها، حتى يتبين للناس 

ة. وهذا فيه مصالح، منها اقتصار بعض حجم التمويل والستثمار والدخل غير الشرعي لكل شرك

ن أ أرجو نتيجة لذلكوالمستثمرين على األفضل منها من حيث الشرعية، والبتعاد عن األسوأ. 

ات خاصة مع صدور نظام الشرك، إن شاء هللا، تتسابق الشركات بتحسين وضعها في سلم الشرعية

 .الماليةالسعودي الجديد، الذي ينص على شرعية التمويالت واألوراق 

 

 ءتيقراومع هي األصل في الحكم على الشركة، لما فيها من اإليضاحات.  القوائم المالية السنوية -3

ومراجعتي ألخبار الشركات من موقع شركة تداول، وبعض تقارير مجالس اإلدارة، ونشرات 

لمالية. ئم ااإلصدار، إل أن العبرة في ما كتب وأقر وشهد عليه المحاسب القانوني للشركة في القوا

في اإلطار  أكثر وأشكر كثيرا من المحاسبين القانونين على جودة العمل، وأتمنى أن يتحسن

 الشرعي. 

 

هذه الدراسة مبنية على القوائم المالية للشركات المساهمة المنشورة في موقع شركة "تداول"،  -4

 .قبل أو بعد ذلك الموعدشركات تنشرها م. وهناك 2015ديسمبر  31وغالبها عن الفترة المنتهية في 

ثم درست الشركتين اللتين تم الكتتاب بهما بعد ذلك، بناء على معلومات نشرة اإلصدار، وهما: 

 شركة اليمامة للصناعات الحديدية، وشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية. 
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 عن عذرولكني لم أبحث تتفاوت طرق اإلفصاح في قوائم الشركات المساهمة تفاوتا كبيرا،  -5

أتصل بأي شركة لبيان ما أغفل من شرح لم كما أنني للشركة ألجل تحسين وضعها الشرعي، 

، بل غلبت جانب الحتياط، وخاصة في التطهير. أو خفي علي من إيضاحات في القوائم المالية

وقد كان العمل في السابق خالف ذلك، فقد كنت مع الزمالء العاملين معي في دراسة الشركات 

نتواصى على التواصل مع بعض المدراء الماليين لبيان ما نستشكل من القوائم المالية. وأما اآلن، 

ير للتمويالت والعقود اإلسالمية أن يكون اإلفصاح عنها فأعتقد أن الوقت قد حان بعد النتشار الكب

 موازيا للمجال الكبير الذي تبوأته وتستحقه.

 

، : نشاط الشركةمرتكزات الدارسة الشرعية التي تدور عليها فتاوى جماهير العلماء ثالثة أشياء -6

ات والقروض، والستثمارات، وهي التي جعلُت محور الدارسة عليها. ولم أتعرض للمشتق

هيئة المحاسبة العلماء )وخاصة  أناقش فيها المالية، مع أهميتها، وازدياد حجمها، ولعلي

ي للمعايير الشرعية ف حتى يقوموا بإضافتها( والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية "أيوفي"

 قادم األيام إن شاء هللا. 

 

رين أن الشركات المساهمة : باختصار، يرى جماهير العلماء المعاصشركاتللالتصنيف الشرعي  -7

أربعة أنواع: شركة محرمة النشاط، وشركة لم تنطبق عليها الشروط، وشركة مختلطة، وشركة 

نقية. فالشركة النقية هي الشركة مباحة النشاط ول يوجد فيها استثمارات ول تمويالت محرمة. 

في محرم ل يزيد عن  وأما المختلطة، فهي الشركة مباحة النشاط، ولكنها اقترضت أو استثمرت

من عوائدها. وأما الشركة التي لم تنطبق عليها  %5الثلث، وعندها إيرادات محرمة ل تصل إلى 

الشروط، فهي الشركة مباحة النشاط، ولكنها اقترضت أو استثمرت في محرم أكثر من الثلث، أو 

ما كان أصل نشاطها . وأما الشركة محرمة النشاط فهي %5أن إيراداتها المحرمة قد زادت على 

محرما، حتى لو تمولت أو استثمرت في مباح، مثل البنوك التجارية التقليدية. ويمكن لمن يرغب 

 المزيد من التفصيل قراءة قرارات الهيئات الشرعية. 

 

نى عمن أصعب المعايير المعيار األول الخاص بالنشاط لقلة اإلفصاح فيه. فمثال، هناك شركات ت   -8

زار تلك األماكن رأى أن هناك بعض األلعاب تلعب بطريقة الميسر المحرم. كذلك، باأللعاب، ومن 

بعض الشركات تبيع الذهب. وليس هناك إفصاح عن طبيعة بيع الذهب، وهل تنطبق عليه المعايير 

شركات متخصصة في اإليجار المنتهي بالتمليك، وليس هناك إفصاح عن  كالشرعية. كذلك هنا

ولعل المحاسبين القانونيين يضعون مزيدا من اإلفصاح في هذه النقاط  العقد وإجازته شرعا.

 وغيرها.

 

ناك أمور كثيرة تعتري  -9 كل عيب. فه ها مبرأة من  ية أن ها نق بأن ما  ية شممممممركة  ل يفهم من تسممممممم

الشممركات، ول يفصممح عنها في القوائم المالية. ومجال التصممنيب السممابق منحصممر فيما ذكر أعاله 

ت والسممممتثمارات( مما هو مذكور ومفصممممح عنه في القوائم المالية للشممممركة. )النشمممماط والتمويال

باإلضممافة إلى ذلك، فبعض العقود التي تسمملكها البنوك التجارية السممعودية في التمويل والسممتثمار 

لعمالئها عليها ملحوظات شممممرعية، وفيها خالف قوي بين العلماء، وهذا ليس خاصمممما بالشممممركات 

 ات. ولكن مما ل يمدرك كلمه ل يترك كلمه، وعلى هللا قصمممممممد السممممممبيمل.النقيمة، بمل بكمل الشممممممركم
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   األنشطة المحرمة في السعودية هي المصرفية التقليدية، والتأمين التقليدي، واإلعالم والنشر   -10

 المحرم، والستثمار في المصارف والفنادق المحرمة. 

 

لم أدرس المصارف اإلسالمية ول شركات التأمين التعاوني، ألن الهيئات الشرعية القائمة عليها   -11

 تقوم بذلك العمل، وتتولى صرف التطهير. 

 

: األصمممل أن ما كتب بطريقة توحي أنه تم حسمممب الضممموابط الشمممرعية، القروض واالستتتتثمارات  -12

صمممممطلحات. ول يلزم أن أكون مقتنعا جعلته شمممممرعيا، مثل المرابحة، والتورق وما إلى ذلك من م

بكل ما ذكر. وأما ما كتب بطريقة تدل على أنه تم بأسمممممملوب تقليدي فقد جعلته تقليديا. وأما ما تم 

عنونتممه بطريقممة مممدمجممة مجملممة، بحيممث أصممممممبحممت القروض والمرابحممات في مبل  واحممد بممدون 

مولت أسماء البنوك التي ت ولكن حين تسرد الشركة إيضاحات، فقد جعلته في القروض التقليدية.

. وأرى أن المسممممممؤولية تقع على منها، فأعامل تمويالت البنوك اإلستتتتتتالمية كتمويالت إستتتتتتالمية

 الشمممممممركمممة والمحممماسمممممممممب القمممانوني في اإلفصممممممممماح مسمممممممتقبال عن كمممل نوع على حمممدة. 

 

تقليدية، لألسب الشديد. وفي الشركات التي يملك فيها  العامة تمويالت صندوق االستثمارات  -13

صندوق الستثمارات العامة نصيبا، خصمت من القرض التقليدي حصة الصندوق في الشركة 

األم فقط. وقد زعمت شركة واحدة أنها أخذت قرضا بالمرابحة من الصندوق، ولم أصدق ذلك 

 الزعم لما سبق بيانه. 

 

ية منذ عتمويالت صممندوق التنمية الصممناعية السممعودي تعتبر تمويالت شممرعية عند الهيئات الشممر  -14

ولكني صتتتدمت هذه الستتتنة بالنستتتبة الم وية التي فرضتتتت على م. 2001العمل عام  اأن بدأنا هذ

شتتركتين تبتروكيم والمجموعة الستتعوديةه، وهي إلى الربا أقرب من كونها تكلفة حقيقة لمتابعة 

 . وقممممد جممممعمممملممممتممممهمممما قممممرضممممممممما ربممممويمممما.%7.5، والممممنسمممممممممبممممة هممممي عتتتتمتتتتل الصتتتتتتتتتنتتتتدوق

 

بعض تمويالت أو استثمارات شركة معينة في أعوام قادمة، ويكون قد تستدعي الدراسة متابعة   -15

 لها تأثير عليها في الدارسة القادمة.

 

 الموقفة كذلك. ولكني لم أر نشرها للعموم. اتتمت دراسة الشرك  -16

 

: األصل إخراج ما دخل على الشركة من الدخل المحرم أو المشبوه. ويشمل ذلك تطهير التطهير  -17

التأخير أو العمولت والفوائد المكتسبة. أما ما أدرج تحت كلمة "أخرى" في  كامل مبال  غرامات

اإليرادات بدون إفصاح، ومحافظ األسهم، وعوائد الستثمار فيها، والحسابات الجارية فتطهر بنسبة 

ربع واحد في المئة. وسبب إدخال الحسابات الجارية ألن الشركات تنتفع جزما من البنوك بصفة 

غير مباشرة. وهناك عرف محاسبي يؤدي إلى عدم الدقة في التطهير، وهو عرض مباشرة أو 

ين . وأهيب بالمحاسبين القانونيوهو مما يحتم زيادة االحتياط في التطهير، بعض البنود بالصافي

وقد أضفت هذه السنة تطهير التعويضات التي  الكرام باإلفصاح عن اإليرادات المحرمة مستقلة.

 كات من شركات التأمين التي لم يفصح عن كونها شركات تأمين إسالمية.حصلت عليها الشر
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ضح يتحتى  على أربع خاناتمبل  التطهير لكل سهم  جعلتم حساب التطهير عن كل سهم. وتم   -18

الل خ. وبالنسبة لمن يملكون أسهما كثيرة، فيمكن معرفة المبل  على وجه الدقة من مقدار التطهير

. وأذكر المساهمين الكرام أن مبل  التطهير يجب إخراجه "مقاصد األسهم"تطبيق الهواتف الذكية 

 بنية التخلص في أوجه البر، ول يعتبر صدقة، ول ينتفع به بأي شكل من األشكال. 

 

 أكرر نصيحتي للمتعاملين بالبعد عن المضاربة، خاصة في الشركات غير القوية اقتصاديا.  -19

 

لمشايخ وطلبة العلم على الدراسة الشرعية بعيدا عن أهداف يستشكل بعض المستخدمين اقتصار ا  -20

السمممتثمار األخالقية، مثل أنشمممطة المسمممؤولية المجتمعية للشمممركة، ودرجة الوعي البيئي، ومقدار 

الشمممممفافية مع الموظفين والعمالء، وما إلى ذلك من معايير. والحقيقة أنهم محقون في نقدهم، ولكن 

اد عليها في تقييم الشممممممركات من الناحية األخالقية. وهناك مسممممممافة ليس هناك بيانات يمكن العتم

طويلة قبل أن تطبق الشممممركات السممممعودية تلك المعايير، وهللا المسممممتعان. ولذلك، فعندي قناعة أن 

بعض الشركات تستغل الجانب العاطفي للتصنيب الشرعي في الكتتابات وغيرها، ولكن ل يعني 

 وعلى المسممممممتثمر أن يكون حمممذرا بمممما فيمممه الكفمممايمممة. ذلمممك أن نترك دراسمممممممممة الشممممممركمممات،

 

وبعد: فما قمت به من دراسة هو ما أظن أنه واجب متحتم علي لبيان األحكام الشرعية للمتعاملين   -21

في السوق المالية، وقد قمت به اجتهادا مني، فما كان من صواب وتوفيق فهو من هللا سبحانه 

أ فهو من نفسي والشيطان، وهللا ورسوله صلى هللا وحده ل شريك له، وما كان من زلل أو خط

إلي عيوبي. وقد  ىأهد عليه وسلم منه بريئان.  ومن وجد خطأ فليصوبني، ورحم هللا امرأا 

بتنزيل القوائم المالية، ثم إدخال  هذه الدراسة أكثر من أربعة أشهر )بدءاا  فياستغرق العمل 

البيانات، ثم الدارسة الشرعية والقراءة الفاحصة للقوائم(، وتمت مراجعة البيانات أكثر من مرة، 

 ومع ذلك، فالخطأ والسهو وارد.

 

 يُقصد ل الجهد هذا أن القتصادية لالستشارات المقاصد مركز على العام المشرف يؤكد الختام، في  -22

 األوراق في نشاط أي لممارسة دعوة أو مالية أوراق إعالن ليس وأنه تجارية، أغراض أي منه

ا  وليكون الشرعية، الناحية من للذمة إبراء فقط منه والغرض المالية،  يمارس أن قرر لمن عونا

 يجوز التي األسهم من تملك وإذا تملكها، يجوز ل التي األسهم معرفة في المالية األوراق نشاط

 .منها عليه يدخل ما تطهير على يحرص أن تملكها

 

جعل هللا ما نقوم به في موازين أعمالنا، وكتب أجر من شاركنا فيه برأي أو مشورة، ونسأل هللا أن يكون 

ا  عمالا  ا  خالصا  محمد صلى هللا عليه وسلم. ناعلى سنة نبي لوجهه صوابا

 

 المشرف العام                                                                                

 د. محمد بن سعود العصيمي                                                                        
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