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 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، 

 شرعية المفصلة.وإلى قرارات الهيئات ال [www.halal2.com] إلى موقع الربح الحالل فليرجع

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

وكما فعلت في . 2017لعام  منذ أكثر من عشر سنوات، أقدم هذه الدراسة الجديدة الربح الحالل

سوق الدارسة الكاملة لل، لن أقتصر على نشر الشركات النقية، بل سأنشر الماضية الثالث سنوات

لقلة و، مقدار التطهيرمعرفة السعودية لما رأيته من مسيس حاجة الناس لمعرفة أحكام الشركات، و

وليس معنى ذلك أنني أرى جواز الشركات المختلطة، بل إني ما زلت . المهتمين ببيان ذلك األمر

  والستثمار فيها.على رأي السابق، وهو أن الشركات النقية هي التي يجوز المضاربة 

 

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

التقليدية، رأيت أن أنشر الدارسة بجميع  واالستثماراتالتمويالت  نسب على درجة واحدة في

بياناتها، حتى يتبين للناس حجم التمويل والستثمار والدخل غير الشرعي لكل شركة. وهذا فيه 

 رجوأ نتيجة لذلكومصالح، منها اقتصار بعض المستثمرين على األفضل منها من حيث الشرعية. 

، خاةة مع ةدور نظام الشركات ، إن شاء هللاالشرعيأن تتسابق الشركات بتحسين وضعها 

 شرعية التمويالت واألوراق المالية.وجوب السعودي الجديد، الذي ينص على 

 

هي األةل في الحكم على الشركة، لما فيها من )وليست الربعية(  القوائم المالية السنوية -3

ات، ألخبار الشرك متابعتيومع . المفصلة التي تبنى عليها أحكام الدراسة الشرعية اإليضاحات

الدراسة تعتمد على ما  أني أقرر هنا وبعض تقارير مجالس اإلدارة، ونشرات اإلةدار، إل أن

را من وأشكر كثي .السنوية المحاسب القانوني للشركة في القوائم الماليةكتبه وأقره وشهد عليه 

ومن ي. الشرع إلفصاحجوانب افي  أكثر المحاسبين القانونين على جودة العمل، وأتمنى أن يتحسن

المعلوم أن الشركات السعودية قد بدأت منذ مدة تطبيق معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية 

(IFRS .وتتفاوت الشركات السعودية في إتمام التطبيق ،)هذه المعايير قد غيرت من الطرق و

المعتادة لإلفصاح، بطريقة قد يكون نتيجتها عجز القراء الشرعيين عن معرفة بعض تلك البيانات 

 المهمة للقراءة لشرعية. 

 

بك سا لشركتيعاملين، أتقدم بشكري الجزيل وفي هذا السياق، ومن باب إحقاق الحق، وشكر ال -4

ج ، أخذا بنتائالقوائم الماليةفي  للقروض والستثماراتعلى اإلفصاح المحترف واالتصاالت 

كجزء من ( SOCPAالدارسة الشرعية التي أقرت من الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين )

وآمل أن تحذو بقية (. IFRSالدولية )ومعايير المراجعة مشروع التحول إلى معايير المحاسبة 

   جودة اإلفصاح.الشركات ذلك النهج المميز، لما فيه من 
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هذذذذذذه الدراسذذذذذة مبنيذذذذذة علذذذذذى القذذذذذوائم الماليذذذذذة للشذذذذذركات المسذذذذذاهمة المنشذذذذذورة فذذذذذي موقذذذذذع  -5

   م.2017ديسذذذذذذذذذذذذذمبر  31شذذذذذذذذذذذذذركة لتذذذذذذذذذذذذذداولل، عذذذذذذذذذذذذذن الفتذذذذذذذذذذذذذرة المنتهيذذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذذي 

 

ن ـث عـولكني لم أبحفي قوائم الشركات المساهمة تفاوتا كبيرا،  الشرعيتتفاوت طرق اإلفصاح  -6

أتصل بأي شركة لبيان ما أغفل من شرح أو خفي علي من إيضاحات لم كما أنني عذر للشركة، 

د أعتقد أن الوقت قد حان بعو، بل غلبت جانب الحتياط، وخاةة في التطهير. في القوائم المالية

رة التي للمكانة الكبيالنتشار الكبير للتمويالت والعقود اإلسالمية أن يكون اإلفصاح عنها موازيا 

 .تبوأتها عن استحقاق

 

ط الشذذذركة، : نشذذاالدارسااة الشااارعية التااي تاادور عليهاااا فتاااوا  مااا ير العلماااا   ال ااة ركااائ  -7

وهذذذي التذذذي جعلذذذتد محذذذور الدارسذذذة  ونسذذذبة العائذذذد المحذذذرم عليهذذذا، والقذذذروض، والسذذذتثمارات

 . اليذذذذذة، مذذذذذع أهميتهذذذذذا، وازديذذذذذاد حجمهذذذذذاللمشذذذذذتقات الم ، إلذذذذذى ا ن،عليهذذذذذا. ولذذذذذم أتعذذذذذرض

 

: باختصار، يرى جماهير العلماء المعاةرين أن الشركات المساهمة شركاتللالتصنيف الشرعي  -8

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

نقية. فالشذذركة النقية هي الشذذركة مباحة النشذذاط ول يوجد فيها اسذذتثمارات ول تمويالت محرمة. 

 في محرم ل يزيد عن (أو استثمرت)احة النشاط، ولكنها اقترضت وأما المختلطة، فهي الشركة مب

إجمالي من  %5، وعندها إيرادات محرمة ل تصذذذذذذذل إلى إجمالي المطلوبات )الموجودات( ثلث

. وأما الشركة التي لم تنطبق عليها الشروط، فهي الشركة مباحة النشاط، ولكنها اقترضت إيراداتها

. وأما %5أو أن إيراداتها المحرمة قد زادت على و/الثلث، أو اسذذذذذذتثمرت في محرم أكثر من و/

الشركة محرمة النشاط فهي ما كان أةل نشاطها محرما، حتى لو تمولت أو استثمرت في مباح، 

ئات  يل قراءة قرارات الهي يدية. ويمكن لمن يرغب المزيد من التفصذذذذذذ مثل البنوك التجارية التقل

 . والذذذذذذذبذذذذذذذحذذذذذذذو  الذذذذذذذمذذذذذذذوسذذذذذذذذذذذذذعذذذذذذذة فذذذذذذذي الذذذذذذذمذذذذذذذوضذذذذذذذذذذذذذوع الشذذذذذذذذذذذذذرعذذذذذذذيذذذذذذذة

 

نى عمن أصعب المعايير المعيار األول الخاص بالنشاط لقلة اإلفصاح فيه. فمثال،  ناك شركات ت   -9

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

شركات متخصصة في اإليجار المنتهي بالتمليك، وليس  ناك إفصاح عن  كالشرعية. كذلك  نا

يضعون مزيدا من اإلفصاح في هذه النقاط الكرام ولعل المحاسبين القانونيين  العقد وإ ازته شرعا.

 وغيرها.

 

ناك أمور كثيرة ت -10 كل عيب. فه ها مبرأة من  ية أن ها نق بأن ما  ية شذذذذذذركة  عتري ل يفهم من تسذذذذذذم

الشذذركات، ول يفصذذح عنها في القوائم المالية. ومجال التصذذنيب السذذابق منحصذذر فيما ذكر أعاله 

( مما هو مذكور ومفصذذح عنه في القوائم المالية والعائد عليها )النشذذاط والتمويالت والسذذتثمارات

لتمويل ا للشذذذذركة. باإلضذذذذافة إلى ذلك، فبعض العقود التي تسذذذذلكها البنوك التجارية السذذذذعودية في

والسذذذتثمار لعمالئها عليها ملحوظات شذذذرعية، وفيها خالف قوي بين العلماء، وهذا ليس خاةذذذا 

شركات. شركات النقية، بل بكل ال شركات تقوم ببعض األعمال بطريقة خاةة، ولكنها  بال وهناك 

ن يلم تصدر لها قرارات قبول من هيئات شرعية معتبرة، وهذه لم أعتبرها مباحة، ألن المتخصص

 وما ل يدرك كله ل يترك كله، وعلى هللا قصد السبيل. من العلماء لم يجيزوها.
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   نشر ـوال المـليدي، واإلعـيدية، والتأمين التقـصرفية التقلـي المـة المحرمة في السعودية هـاألنشط  -11

 .المحرم، والستثمار في المصارف والفنادق المحرمة

 

لم أدرس المصارف اإلسالمية ول شركات التأمين التعاوني، ألن الهيئات الشرعية القائمة عليها   -12

 تقوم بذلك العمل، وتتولى ةرف التطهير. 

 

ة ـقاريـعاديق الـوق الموازية )نمو(، والصنـقد درسنا شركات الس منذ العام الماضيألفت النتباه أننا  -13

 .(GICS) الشركات على التصنيب الجديد لهيئة السوق الماليةالمتداولة )ريت(، وقد أعدنا تصنيب 

  

: األةذذذل أن ما كتب بطريقة توحي أنه تم حسذذذب الضذذذواب، الشذذذرعية، القروض واالساااتثمارات  -14

جعلته شذذذذذرعيا، مثل المرابحة، والتورق وما إلى ذلك من مصذذذذذطلحات. ول يلزم أن أكون مقتنعا 

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

عنونتذذه بطريقذذة مذذدمجذذة مجملذذة، بحيذذث أةذذذذذذبحذذت القروض والمرابحذذات في مبل  واحذذد بذذدون 

ولكن حين تسااارل الشاااركة أساااما  البنوك التي  في القروض التقليدية. كله إيضذذذاحات، فقد جعلته

. وأرى أن المسذذذذةولية تقع ويالت إسااااالميةتمولت منها، فأعامل تمويالت البنوك اإلسااااالمية كتم

 على الشذذذذذذركذذذة والمحذذذاسذذذذذذذذذب القذذذانوني في اإلفصذذذذذذذذذاح مسذذذذذذتقبال عن كذذذل نوع على حذذذدة. 

 

تقليدية، لألسذذذب الشذذذديد. وفي الشذذذركات التي يملك فيها  العامة تمويالت صاااندوال االساااتثمارات  -15

شركة األم فق،.  هقرضتثمارات العامة نصيبا، خصمت من ةندوق الس صندوق في ال  حصة ال

 

. تعتبر تمويالت شرعية عند الهيئات الشرعية كانت تمويالت ةندوق التنمية الصناعية السعودي  -16

ض بع النساااابة الم وية التي فرضاااات علىارتفاع ب في الساااانوات الثالث األخيرةولكني صاااادمت 

، والنسذذذذذبة هي عمل الصاااااندوال، و ي إلى الربا أقرب من كونها تكلفة حقيقة لمتابعة الشاااااركات

وكذلك الحال مع قروض الصذذذذندوق الزراعي،  .من القروض التقليديةقد جعلتها ذلك، فل. و7.5%

وهناك أخبار لم اتأكد منها بأنها أةبحت قروضا  ،منذ بدء عمل الصندوق فقد كانت قروضا حسنة

 والمنهجية مرة أخرى، إن شاء هللا. الدراسة. وحال تأكدي من ذلك، فسأراجع تقليدية

 

: من المهم أن يسذذذذذتحضذذذذذر المسذذذذذتثمر في هذه (الريتاالساااااتثمار العقاري المتداولة  صاااااناليق  -17

ا( يجارعلى عقد اإل ، هي تقومأوالالصذذذذذذناديق بعض النقاط.  ناك ، وليس هالمنتهي بالتمليك )غالبا

لمالية ، ل توفر القوائم ا انيا. المسذذذذذتأجرين نشذذذذذاططبيعة ول معرفة سذذذذذبيل إلى تدقيق تلك العقود 

،  الثا .بظاهر كلمة تمويل إسذذذالمي فق، تأخذتلك الصذذذناديق، وعليه الشذذذروط التفصذذذيلية لتمويل 

ة . وهي فرةتم تطهير ربع واحد بالمئة منهاف مثل الشركات المساهمة،صناديق السيولة  عاملتد 

 .في المستقبل المالية لهاقوائم يرها في الألدعو إلى مزيد من اإلفصاح عن تلك النقاط وغ

 

قد تسذذتدعي الدراسذذة متابعة بعض تمويالت أو اسذذتثمارات شذذركة معينة في أعوام قادمة، ويكون  -18

وقد تصذذنب بعض البنود بطريقة شذذرعية في سذذنة، وتصذذنب  لها تأثير عليها في الدارسذذة القادمة.

 بطريقة موهمة في سذذذنة أخرى، وقد آخذ باإليضذذذاح الخان بالسذذذنة الماضذذذية إن لم يت ير المبل .

 

محرم. ويشمل ذلك تطهير كامل  دخل   هأو ي لب على الظن أنما يجزم  تطهير: األةل التطهير  -19

د المكتسبة. أما ما أدرج تحت كلمة لأخرىل في مبال  غرامات التأخير أو العمولت والفوائ
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 فتطهر ،اإليرادات بدون إفصاح، ومحافظ األسهم، وعوائد الستثمار فيها، والحسابات الجارية

. وسبب إدخال الحسابات الجارية ألن الشركات تنتفع جزما من البنوك ربع واحد في الم ةبنسبة 

ي يةدي إلى عدم الدقة في التطهير، وهو عرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وهناك عرف محاسب

ين . وأهيب بالمحاسبين القانوني، و و مما يحتم زيالة االحتياط في التطهيربعض البنود بالصافي

تطهير التعويضات التي حصلت كذلك تم  مستقلة.ببنود الكرام باإلفصاح عن اإليرادات المحرمة 

 يفصح عن كونها شركات تأمين إسالمية.عليها الشركات من شركات التأمين التي لم 

 

 كانت شركة مكة لإلنشا  والتعميرمن أصول  %80كما ذكرت في العام الماضي، فحيث إن قرابة  -20

شركة  بل عمر للتطوير، فلم آخذ بالتقدير و و ربع واحد في الم ة، بل في على شكل أسهم 

 بل عمر مضروبا في عدل األسهم التي تملكها شركة  شركة وضعت نسبة التطهير الخاصة بسهم

 مكة منها.

 

ح يتضحتى  أربع خانات منمبل  التطهير لكل سهم  جعلتم حساب التطهير عن كل سهم. وتم   -21

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

وأذكر المساهمين الكرام أن مبل  التطهير يجب  .الهواتب الذكية على تطبيق "مقاصد األسهم"

 شكال. بأي شكل من األ المطهر إخراجه بنية التخلص في أوجه البر، ول يعتبر ةدقة، ول ينتفع به

 

 أكرر نصذذذيحتي للمتعاملين بالبعد عن المضذذذاربة، خاةذذذة في الشذذذركات غير القوية اقتصذذذاديا.  -22

 

اقتصار المشايخ وطلبة العلم على الدراسة الشرعية بعيدا عن أهداف يستشكل بعض المستخدمين   -23

السذذذتثمار األخالقية، مثل أنشذذذطة المسذذذةولية المجتمعية للشذذذركة، ودرجة الوعي البيئي، ومقدار 

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

ن العتماد عليها في تقييم الشذذذذذذركات من الناحية األخالقية. وهناك مسذذذذذذافة ليس هناك بيانات يمك

طويلة قبل أن تطبق الشذذذذركات السذذذذعودية تلك المعايير، وهللا المسذذذذتعان. ولذلك، فعندي قناعة أن 

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

 الشذذذذذذركذذذات، وعلى المسذذذذذذتثمر أن يكون حذذذذرا بمذذذا فيذذذه الكفذذذايذذذة.ذلذذذك أن نترك دراسذذذذذذذذذة 

 

وبعذذد: فمذذا قمذذت بذذه مذذن دراسذذة هذذو مذذا أظذذن أنذذه واجذذب متحذذتم علذذي لبيذذان األحكذذام الشذذرعية   -24

للمتعذذذاملين فذذذي السذذذوق الماليذذذة، وقذذذد قمذذذت بذذذه اجتهذذذادا منذذذي، فمذذذا كذذذان مذذذن ةذذذواب وتوفيذذذق 

لذذذذل أو خطذذذذأ فهذذذذو مذذذذن نفسذذذذي فهذذذذو مذذذذن هللا سذذذذبحانه وحذذذذده ل شذذذذريك لذذذذه، ومذذذذا كذذذذان مذذذذن ز

والشذذذيطان، وهللا ورسذذذوله ةذذذلى هللا عليذذذه وسذذذلم منذذذه بريئذذذان.  ومذذذن وجذذذد خطذذذأ فليصذذذوبني، 

 ثالثذذذةهذذذذه الدراسذذذة أكثذذذر مذذذن  فذذذيعيذذذوبي. وقذذذد اسذذذت رق العمذذذل  يإلذذذ ىأهذذذد ورحذذذم هللا امذذذرأا 

بتنزيذذذل القذذذوائم الماليذذذة، ثذذذم إدخذذذال البيانذذذات، ثذذذم الدارسذذذة الشذذذرعية والقذذذراءة  أشذذذهر )بذذذدءاا 

الفاحصذذذة للقذذذوائم(، وتمذذذت مراجعذذذة البيانذذذات أكثذذذر مذذذن مذذذرة، ومذذذع ذلذذذك، فالخطذذذأ والسذذذهو 

 وارد.
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 ال العمل  ذا أن االقتصالية لالستشارات المقاصد مرك  على العام المشرف يؤكد الختام، في  -25

 في نشاط أي لممارسة لعوة أو مالية أوراال إعالن ليس وأنه تجارية، أغراض أي منه ي قصد

 أن قرر لمن عونا   وليكون الشرعية، الناحية من للذمة إبرا  فقط منه والغرض المالية، األوراال

 يالت األسهم من تملك وإذا تملكها، يجوز ال التي األسهم معرفة في المالية األوراال نشاط يمارس

 .منها عليه يدخل ما تطهير على يحرص أن تملكها يجوز

 

 

أي وكتب أجر من شاركنا فيه بر، مع شكري وتقديري لفريق العملجعل هللا ما نقوم به في موازين أعمالنا، 

ا  أو مشورة، ونسأل هللا أن يكون عمالا  ا  خالصا  محمد ةلى هللا عليه وسلم. ناعلى سنة نبي لوجهه ةوابا

 

 

 

 أو غير ذلك  تللتواصل في النقد البنا  أو االقتراحا                                   العامالمشرف               

 alosaimi@almaqased.net                                    ل. محمد بن سعول العصيمي     
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