منهجية قراءة القوائم المالية
 13رمضان ،عام 1438هـ

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،
فليرجع إلى موقع الربح الحالل [ ]www.halal2.comوإلى قرارات الهيئات الشرعية المفصلة.
 -1استكمالا للدراسات السابقة التي كنت أقوم بها وأنشرها في المواقع المتخصصة باألسهم وفي موقع
الربح الحالل منذ أكثر من عشر سنوات ،أقدم هذه الدراسة الجديدة لعام  .2016وكما فعلت في
السنتين الماضيتين ،لن أقتصر على نشر الشركات النقية ،بل سأنشر الدارسة الكاملة للسوق
السعودية لما رأيته من مسيس حاجة الناس لمعرفة أحكام الشركات ،ومعرفة مقدار التطهير ،ولقلة
المهتمين ببيان ذلك األمر .وليس معنى ذلك أنني أرى جواز الشركات المختلطة ،بل إني ما زلت
على رأي السابق ،وهو أن الشركات النقية هي التي يجوز المضاربة والستثمار فيها.
 -2نظرا للجهل الكبير في واقع الشركات المختلطة ،ونسبة القروض التقليدية فيها ،وظن الكثيرين أنها
على درجة واحدة في نسب التمويالت واالستثمارات التقليدية ،رأيت أن أنشر الدارسة بجميع
بياناتها ،حتى يتبين للناس حجم التمويل والستثمار والدخل غير الشرعي لكل شركة .وهذا فيه
مصالح ،منها اقتصار بعض المستثمرين على األفضل منها من حيث الشرعية .ونتيجة لذلك أرجو
أن تتسابق الشركات بتحسين وضعها الشرعي ،إن شاء هللا ،خاصة مع صدور نظام الشركات
السعودي الجديد ،الذي ينص على وجوب شرعية التمويالت واألوراق المالية.
 -3القوائم المالية السنوية (وليست الربعية) هي األصل في الحكم على الشركة ،لما فيها من
اإليضاحات المفصلة التي تبنى عليها أحكام الدراسة الشرعية .ومع متابعتي ألخبار الشركات،
وبعض تقارير مجالس اإلدارة ،ونشرات اإلصدار ،إل أني أقرر هنا أن الدراسة تعتمد على ما كتبه
وأقره وشهد عليه المحاسب القانوني للشركة في القوائم المالية السنوية .وأشكر كثيرا من المحاسبين
القانونين على جودة العمل ،وأتمنى أن يتحسن أكثر في جوانب اإلفصاح الشرعي.
 -4هذه الدراسة مبنية على القوائم المالية للشركات المساهمة المنشورة في موقع شركة "تداول" ،عن
الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2016م .وهناك مجموعة من الشركات لم تصدر قوائمها بعد ،ولم
نددددرسدددددددهدددا ،وسدددددددننشدددددددر عنهدددا دارسدددددددددة مفصدددددددلدددة في حينهدددا إن شددددددددداء هللا تعدددالى.
 -5تتفاوت طرق اإلفصاح الشرعي في قوائم الشركات المساهمة تفاوتا كبيرا ،ولكني لم أبحـث عـن
عذر للشركة ،كما أنني لم أتصل بأي شركة لبيان ما أغفل من شرح أو خفي علي من إيضاحات
في القوائم المالية ،بل غلبت جانب الحتياط ،وخاصة في التطهير .وأعتقد أن الوقت قد حان بعد
النتشار الكبير للتمويالت والعقود اإلسالمية أن يكون اإلفصاح عنها موازيا للمكانة الكبيرة التي
تبوأتها عن استحقاق.
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 -6ركااائ الدارسااة الشااارعية التااي تاادور عليهاااا فتاااوا مااا ير العلماااا ال ااة :نشدداط الشدددركة،
والقدددروض ،والسدددتثمارات ونسدددبة العائدددد المحدددرم عليهدددا ،وهدددي التدددي جعلدددتد محدددور الدارسدددة
عليهدددددددددا .ولدددددددددم أتعدددددددددرض للمشدددددددددتقات الم اليدددددددددة ،مدددددددددع أهميتهدددددددددا ،وازديددددددددداد حجمهدددددددددا.
 -7التصنيف الشرعي للشركات :باختصار ،يرى جماهير العلماء المعاصرين أن الشركات المساهمة
أربعة أنواع :شركة محرمة الن شاط ،وشركة لم تنطبق عليها الشروط ،وشركة مختلطة ،وشركة
نقية .فالشددركة النقية هي الشددركة مباحة النشدداط ول يوجد فيها اسددتثمارات ول تمويالت محرمة.
وأما المختلطة ،فهي الشددركة مباحة النشدداط ،ولكنها اقترضددت أو اسددتثمرت في محرم ل يزيد عن
الثلث ،وعندها إيرادات محرمة ل تصدل إلى  %5من إيراداتها .وأما الشدركة التي لم تنطبق عليها
الشروط ،فهي الشركة مباحة الن شاط ،ولكنها اقتر ضت و/أو استثمرت في محرم أكثر من الثلث،
و/أو أن إيراداتها المحرمة قد زادت على  .%5وأما الشددددركة محرمة النشدددداط فهي ما كان أصددددل
ن شاطها محرما ،حتى لو تمولت أو ا ستثمرت في مباح ،مثل البنوك التجارية التقليدية .ويمكن لمن
يرغب المزيد من التفصددديل قراءة قرارات الهيئات الشدددرعية والبحوث الموسدددعة في الموضدددوع.
 -8من أصعب المعايير المعيار األول الخاص بالنشاط لقلة اإلفصاح فيه .فمثال ،ناك شركات تعنى
باأللعاب ،ومن زار تلك األماكن رأا أن بعض األلعاب تلعب بطريقة الميسر المحرم .كذلك ،بعض
الشركات تبيع الذ ب .وليس ناك إفصاح عن طبيعة بيع الذ ب ،و ل تنطبق عليه المعايير
الشرعية .كذلك ناك شركات متخصصة في اإليجار المنتهي بالتمليك ،وليس ناك إفصاح عن
العقد وإ ازته شرعا .ولعل المحاسبين القانونيين يضعون مزيدا من اإلفصاح في هذه النقاط
وغيرها.
 -9ل يفهم من تسددددددم ية شددددددر كة ما بأن ها نق ية أن ها مبرأة من كل ع يب .فه ناك أمور كثيرة تعتري
الشددركات ،ول يفصددح عنها في القوائم المالية .ومجال التصددنيس السددابق منحصددر فيما ذكر أعاله
(النشدداط والتمويالت والسددتثمارات والعائد عليها) مما هو مذكور ومفصددح عنه في القوائم المالية
للشددددركة .باإلضددددافة إلى ذلك ،فبعض العقود التي تسددددلكها البنوك التجارية السددددعودية في التمويل
والسدددتثمار لعمالئها عليها ملحوظات شدددرعية ،وفيها خالو قوي بين العلماء ،وهذا ليس خاصدددا
بال شركات النقية ،بل بكل ال شركات .وهناك شركات تقوم ببعض األعمال بطريقة خا صة ،ولكنها
لم تصدر لها قرارات قبول من هيئات شرعية معتبرة ،وهذه لم أعتبرها مباحة ،ألن المتخصصين
من العلماء لم يجيزوها .وما ل يدرك كله ل يترك كله ،وعلى هللا قصد السبيل.
 -10األنشطـة المحرمة في السعودية هـي المـصرفية التقلـيدية ،والتأمين التقـليدي ،واإلعـالم والـنشر
المحرم ،والستثمار في المصارو والفنادق المحرمة.
 -11لم أدرس المصارو اإلسالمية ول شركات التأمين التعاوني ،ألن الهيئات الشرعية القائمة عليها
تقوم بذلك العمل ،وتتولى صرو التطهير.
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 -12ألفت النتباه أننا في هذه السنة قد درسنا شركات السـوق الموازية (نمو) ،والصنـاديق العـقاريـة
المتداولة (ريت) ،وقد أعدنا تصنيس الشركات على التصنيس الجديد لهيئة السوق المالية (.)GICS
كذلك قمنا بدراسة الشركات الموقفة ،ولكني لم أنشر نتيجة الدارسة .ومن أراد هذه النسـب فعليه
التواصل مع المركز.
 -13القروض واالساااتثمارات :األصدددل أن ما كتب بطريقة توحي أنه تم حسدددب الضدددواب ،الشدددرعية،
جعلته شدددددرعيا ،مثل المرابحة ،والتورق وما إلى ذلك من مصدددددطلحات .ول يلزم أن أكون مقتنعا
بكل ما ذكر .وأما ما كتب بطريقة تدل على أنه تم بأسددددددلوب تقليدي فقد جعلته تقليديا .وأما ما تم
عنونتدده بطريقددة مدددمجددة مجملددة ،بحيددث أصددددددبحددت القروض والمرابحددات في مبل واحددد بدددون
إيضددداحات ،فقد جعلته كله في القروض التقليدية .ولكن حين تسااارل الشاااركة أساااما البنوك التي
تمولت منها ،فأعامل تمويالت البنوك اإلسااااالمية كتمويالت إسااااالمية .وأرى أن المسددددةولية تقع
على الشددددددركدددة والمحددداسدددددددددب القدددانوني في اإلفصددددددددداح مسددددددتقبال عن كدددل نوع على حددددة.
 -14تمويالت صاااندوال االساااتثمارات العامة تقليدية ،لألسدددس الشدددديد .وفي الشدددركات التي يملك فيها
صندوق ال ستثمارات العامة ن صيبا ،خ صمت من قر ضه ح صة ال صندوق في ال شركة األم فق.،
 -15تمويالت صندوق التنمية الصناعية السعودي كانت تعتبر تمويالت شرعية عند الهيئات الشرعية.
ولكني صدمت ذه ال سنة والتي قبلها بالن سبة المئوية التي فر ضت على بعض ال شركات ،و ي
إلى الربا أقرب من كونها تكلفة حقيقة لمتابعة عمل الصااندوال ،والنسددبة هي  .%7.5وقد جعلتها
قرضا ربويا .وكذلك الحال مع قروض الصندوق الزراعي ،فقد كانت قروضا حسنة منذ بدء عمل
الصددددددندوق ،وهناك أخبار لم اتأكد منها بأنها أصددددددبحت قروضددددددا ربوية .وحال تأكدي من ذلك،
فسدددددددددددأراجددددددع الدددددددراسدددددددددددة والددددددمددددددنددددددهددددددجدددددديددددددة مددددددرة أخددددددرى ،إن شددددددددددداء هللا.
 -16قد تسددتدعي الدراسددة متابعة بعض تمويالت أو اسددتثمارات شددركة معينة في أعوام قادمة ،ويكون
لها تأثير عليها في الدارسددة القادمة .وقد تصددنس بعض البنود بطريقة شددرعية في سددنة ،وتصددنس
بطريقة موهمة في سدددنة أخرى ،وقد خذ باإليضددداح الخان بالسدددنة الماضدددية إن لم يت ير المبل .
 -17التطهير :األصل تطهير ما يجزم أو ي لب على الظن أنه دخل محرم .ويشمل ذلك تطهير كامل
مبال غرامات التأخير أو العمولت والفوائد المكتسبة .أما ما أدرج تحت كلمة "أخرى" في
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 مباشرة أو غير مباشرة .وهناك عرو محاسبي يةدي إلى عدم الدقة في التطهير ،وهو عرض
بعض البنود بالصافي ،و و مما يحتم زيالة االحتياط في التطهير .وأهيب بالمحاسبين القانونيين
الكرام باإلفصاح عن اإليرادات المحرمة مستقلة .كذلك تم تطهير التعويضات التي حصلت عليها
الشركات من شركات التأمين التي لم يفصح عن كونها شركات تأمين إسالمية.
 -18بالنسبة لشركة مكة لإلنشا والتعمير ،وحيث إن قرابة  %80من أصولها على شكل أسهم شركة
بل عمر للتطوير ،فلم آخذ بالتقدير و و ربع واحد في المئة ،بل وضعت نسبة التطهير الخاصة
بسهم بل عمر مضروبا في عدل األسهم التي تملكها شركة مكة منها.
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 -19تم حساب التطهير عن كل سهم .وتم جعل مبل التطهير لكل سهم على أربع خانات حتى يتضح
مقدار التطهير .وبالنسبة لمن يملكون أسهما كثيرة ،فيمكن معرفة المبل على وجه الدقة من خالل
تطبيق "مقاصد األسهم" على الهواتس الذكية .وأذكر المساهمين الكرام أن مبل التطهير يجب
إخراجه بنية التخلص في أوجه البر ،ول يعتبر صدقة ،ول ينتفع به بأي شكل من األشكال.
 -20أكرر نصددديحتي للمتعاملين بالبعد عن المضددداربة ،خاصدددة في الشدددركات غير القوية اقتصددداديا.
 -21يستشكل بعض المستخدمين اقتصار المشايخ وطلبة العلم على الدراسة الشرعية بعيدا عن أهداو
السدددتثمار األخالقية ،مثل أنشدددطة المسدددةولية المجتمعية للشدددركة ،ودرجة الوعي البيئي ،ومقدار
الشدددددفافية مع الموظفين والعمالء ،وما إلى ذلك من معايير .والحقيقة أنهم محقون في نقدهم ،ولكن
ليس هناك بيانات يمكن العتماد عليها في تقييم الشددددددركات من الناحية األخالقية .وهناك مسددددددافة
طويلة قبل أن تطبق الشددددركات السددددعودية تلك المعايير ،وهللا المسددددتعان .ولذلك ،فعندي قناعة أن
بعض الشركات تست ل الجانب العاطفي للتصنيس الشرعي في الكتتابات وغيرها ،ولكن ل يعني
ذلدددك أن نترك دراسدددددددددة الشددددددركدددات ،وعلى المسددددددتثمر أن يكون حدددذرا بمدددا فيددده الكفدددايدددة.
 -22وبعددد :فمددا قمددت بدده مددن دراسددة هددو مددا أظددن أندده واجددب متحددتم علددي لبيددان األحكددام الشددرعية
للمتعددداملين فدددي السدددوق الماليدددة ،وقدددد قمدددت بددده اجتهدددادا مندددي ،فمدددا كدددان مدددن صدددواب وتوفيدددق
فهددددو مددددن هللا سددددبحانه وحددددده ل شددددريك لدددده ،ومددددا كددددان مددددن زلددددل أو خطددددأ فهددددو مددددن نفسددددي
والشددديطان ،وهللا ورسدددوله صدددلى هللا عليددده وسدددلم منددده بريئدددان .ومدددن وجدددد خطدددأ فليصدددوبني،
ورحدددم هللا امدددرأ ا أهددددى إلدددي عيدددوبي .وقدددد اسدددت رق العمدددل فدددي هدددذه الدراسدددة أكثدددر مدددن أربعدددة
أشدددهر (بددددءا ا بتنزيدددل القدددوائم الماليدددة ،ثدددم إدخدددال البياندددات ،ثدددم الدارسدددة الشدددرعية والقدددراءة
الفاحصدددة للقدددوائم) ،وتمدددت مراجعدددة البياندددات أكثدددر مدددن مدددرة ،ومدددع ذلدددك ،فالخطدددأ والسدددهو
وارد.
 -23في الختام ،يؤكد المشرف العام على مرك المقاصد لالستشارات االقتصالية أن ذا العمل ال
يقصد منه أي أغراض تجارية ،وأنه ليس إعالن أوراال مالية أو لعوة لممارسة أي نشاط في
األوراال المالية ،والغرض منه فقط إبرا للذمة من الناحية الشرعية ،وليكون عونا لمن قرر أن
يمارس نشاط األوراال المالية في معرفة األسهم التي ال يجوز تملكها ،وإذا تملك من األسهم التي
يجوز تملكها أن يحرص على تطهير ما يدخل عليه منها.
جعل هللا ما نقوم به في موازين أعمالنا ،مع شكري وتقديري لفريق العمل ،وكتب أجر من شاركنا فيه برأي
أو مشورة ،ونسأل هللا أن يكون عمالا خالصا ا لوجهه صوابا ا على سنة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.

المشرف العام
ل .محمد بن سعول العصيمي

www.almaqased.net
ص

info@almaqased.net

4

