األسهم املتوافقة وكيفية تطهيرها

فاطمة فواز الكليب
مادة متويل إسالمي
اشراف  :د .سعود الثاقب

السهم
السهم في اللغة يعني النصيب.
وقد عرفت املعايير الشرعية السهم بأنه :حصة الشريك في
موجودات الشركة ،ممثله بصك قابل للتداول.
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تقسيم الشركات من حيث توافقها مع أحكام
الشرعية االسالمية
تنقسم الشركات الى ثالثة أنواع وذلك بالنظر الى مدى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية وهي
كما يلي:
شركات اسالمية

شركات محرمة

شركات متوافقة

3

النوع االول :شركات اسالمية
وهي شركات تلتزم بالعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية .ويستلزم من هذا أن يكون هناك هيئة شرعية
لدى كل من هذه الشركات ملعرفة كيفية عمل الشركة وفق الشريعة االسالمية .مثال على ذلك
البنوك االسالمية وشركات التامني التكافلي وشركات االستثمار االسالمية.
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النوع الثاني :شركات محرمة
وهي شركات تهدف للعمل باألمور املحرمة وتتعامل باملحرمات ،مثل الشركات التي تتعامل ببيع
اخلمور وحلم اخلنزير والقمار والبنوك التقليدية والتامني التقليدي وشركات االستثمار
التقليدية.
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النوع الثالث :شركات متوافقة مع أحكام
الشريعة االسالمية
وهي شركات تهدف الى العمل باألمور املباحة شرعا ويكون أساسها حالل ولكنها قد تتعامل
باملعامالت املحرمة ،كاجلمعيات التعاونية والشركات العقارية ،وشركات االتصال وشركات
التجزئة .فعمل هذه الشركات عمل جائز إال أنه ال ينص نظامها األساسي على التقيد
بالعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية ،فقد تقترض بالربا  ،أو تضع أموالها في بنوك
تقليدية أو أن تطرح بعض املنتجات غير اجلائزة

6

احلكم الشرعي لهذه األنواع وآراء الفقهاء فيها
أوال :شركات اسالمية
يرى الفقهاء املعاصرون واملجامع الفقهية جواز شراء وتداول هذا النوع من األسهم .والسبب
الذي أجاز شراء وتداول هذا النوع أن هذه الشركات لديها هيئة شرعية تراقب أعمالها
وهي تعمل وفق احكام الشريعة االسالمية .جاء في معيار االوراق املالية رقم  ۲۱بند
 ۲/۱يجوز اصدار األسهم إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعا ،بأال
يكون الغرض من انشائها التعامل في أمور محرمة ،مثل تصنيع اخلمور ،أو اإلجتار في
اخلنازير ،أو التعامل بالربا ،فان كان غرضها غير مشروع حرم إنشاء الشركة ،وحرم
إصدار األسهم التي تتكون منها هذه الشركة.
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احلكم الشرعي لهذه األنواع وآراء الفقهاء فيها
ثانيا :شركات محرمة
في هذا النوع ،أجمع الفقهاء املعاصرون واملجامع الفقهية بعدم جواز هذا النوع من األسهم وحرمة
شراء وتداول أسهمها ألنه أساس هذه الشركة حرام وتعمل بخالف أحكام الشريعة االسالمية.
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احلكم الشرعي لهذه األنواع وآراء الفقهاء فيها
ثالثا :شركات متوافقة
اختلف الفقهاء املعاصرون واملجامع الفقهية في حكم شراء
وتداول هذا النوع من أنواع الشركات الى رأيني:
الرأي االول :اجته الى أن بيع وشراء وتداول هذا النوع من
األسهم محرم ،وقال بذلك املجمع الفقهي التابع لرابطة
العالم اإلسالمي ،وهيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل
الكويتي ،وبنك دبي اإلسالمي ،البنك اإلسالمي في
السودان ،وسبب ذلك ما يلي:

۱ـ ميثل السهم جزءا شائعا من رأس مال
الشركة ،واملساهم ميلك حصة شائعة في
موجودات الشركة ،فكل مال تقرضه
الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة،
فللمساهم نصيب منه الن الذين يباشرون
االقراض واالقتراض بالفائدة يقومون بهذا
العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل محرم ال
يجوز.

 -۲أن منع املسلمني من مشاركة هذه
الشركات سيكون من نتائج ذلك فتح باب
لالستثمار املشروع مما يؤيد إقبال املسلمني
على الشركات اإلسالمية وترك غيرها
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احلكم الشرعي لهذه األنواع وآراء الفقهاء فيها
الرأي الثاني :اجته هذا الرأي الى جواز بيع وشراء وتداول
هذا النوع من األسهم ،وقال بذلك هيئة املحاسبة
واملراجعة اإلسالمية )األيوفي( والهيئة الشرعية
ملصرف الراجحي والهيئة الشرعية لبنك البالد والهيئة
الشرعية لشركة بوبيان كابيتال والشيخ ابن منيع
والدكتور القرة داغي ولكن بشروط وذلك الن :

هناك الكثير من احلاالت التي هي بحاجة الى
شراء هذا النوع من األسهم ألنه ال يوجد خيار
متاح غير هذا النوع ،فالشركات اإلسالمية
والتي لديها هيئات شرعية قليلة إذا قارنها
بالشركات املتوافقة ،فاحلاجة ماسة لتداولها
مع تطبيق الضوابط عليها وتطهير املال
املحرم.
ذكر بعض الفقهاء أن املال احلرام إذا اختلط
باحلالل ولم يكن حراما بعينه مثل امليتة،
وأمكن متيزه لم يحرم جميعه ،بل يخرج
مقدار احلرام ويحل له الباقي .وهذا رأي ابن
تيمية وابن القيم والكاساني والعز بن عبد
السالم.

أن القول بجواز التداول باألسهم املتوافقة
يحفز الشركات إلى أخذ متويالت إسالمية،
وتقليل التمويالت الربوية حتى تدخل
الشركة من ضمن قائمة األسهم املتوافقة
وتكون متاحة لتداول اجلميع.
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شروط هيئة املحاسبة واملراجعة االسالمية )األيوفي( في معيار
األوراق املالية بند ۲۱
۱/٤/۳
اال تنص الشركة في نظامها األساسي أن من
أهدافها التعامل بالربا ،او التعامل باملحرمات
كاخلنزير ونحوه.
٤/٤/۳

۳/٤/۳

۲/٤/۳
اال يبلغ اجمالي املبلغ املقترض بالربا ،سواء
كان قرضا طويل االجل ام قرضا قصير االجل،
 ٪۳۰من القيمة السوقية ملجموع أسهم
الشركة علما بان االقتراض بالربا حرام مهما
كان مبلغه.
٥/٤/۳

اال يتجاوز مقدار االيراد الناجت من عنصر محرم نسبه  ٪٥من
اجمالي إيرادات الشركة ،سواء اكان هذا االيراد ناجتا عم ممارسه
نشاط محرم ام عن متلك ملحرم .واذا لم يتم اإلفصاح عن بعض
االيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب االحتياط.

اال يبلغ اجمالي املبلغ املودع بالربا ،سواء
اكانت املدة االيداع قصيرة او متوسطة او
طويلة  ٪۳۰من القيمة السوقية ملجموع
أسهم الشركة علما بان االيداع بالربا حرام
مهما كان مبلغه.

يرجع في حتديد هذه النسب الى آخر ميزانيه
او مركز مالي مدقق.

11

ثانيا :الشروط واملعايير لدى ideal rating
□
□ إجمالي املبالغ النقدية والودائع واألوراق املالية التي حتمل فائدة واالستثمارات طويلة األجل ال ينبغي
أال يزيد إجمالي الدخل املحرم عن  ٪٥من إجمالي الدخل.

ان تتجاوز  ٪۳۳من متوسط القيمة السوقية للشركة ملدة  ۱۲شهًرا.

□
□ يجب أال يتجاوز إجمالي املبالغ النقدية والودائع والذمم املدينة  ٪۷۰من إجمالي أصول الشركة.
□ ال يسمح باالستثمار في األسهم املمتازة ذات الدخل الثابت.

يجب أال يتجاوز إجمالي الديون التي حتمل فائدة  ٪۳۳من متوسط القيمة السوقية ملدة  ۱۲شهًرا.
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ثالثا :الشروط واملعايير لدى شركة بوبيان كابيتال
□
□
□
□

أن ال يتجاوز أو يتساوى مقدار اإليراد الناجت من عنصر محرم نسبة  ٪٥من إجمالي إيرادات
الشركة.
اإليداعات واالستثمارات التقليدية )في جانب األصول( )يجب أن ال تتجاوز (٪۳۳من
القيمة السوقية مبعدل  ۱۲شهرا أو مجموع األصول
القروض التقليدية )في جانب املطلوبات(  ) %يجب أن ال تتجاوز  ( ٪۳۳من القيمة
السوقية مبعدل  ۱۲شهرا أو مجموع األصول.
تنقية االيرادات املحرمة – إن وجدت  -عند التوزيعات النقدية.
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رابعا :الشروط واملعايير لدى الهيئة الشرعية ملصرف
الراجحي قرار رقم :٤۸٥
يجب أن يراعى في االستثمار واملتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املساهمة الضوابط اآلتية:

□
□
□

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة ،فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب
التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.
أال يتجاوز إجمالي املبلغ املقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصير األجل٪۳۰ -
من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية ،علماً أن االقتراض بالربا حرام مهما كان
مبلغه ،وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
أال يتجاوز مقدار اإليراد الناجت من عنصر محرم  ٪٥من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتاً
عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن متلك ملحرم أم عن غير ذلك .وإذا لم يتم
اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها ،ويراعى في ذلك جانب االحتياط.
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خامسا :الشروط واملعايير لدى الهيئة الشرعية لبنك
البالد
□
□ ال يزيد القرض املحرم على  ٪۳۳من إجمالي املوجودات.
□ ال يزيد اإليراد املحرم عن  ٪٥من إجمالي اإليرادات ،وال تنطبق هذه النسبة على
ال يزيد االستثمار املحرم على  ٪۳۳من إجمالي املوجودات.

الشركات التي لم تبدأ عمليات اإلنتاج ،إذ ال تعكس النسبة حينئذ حقيقة إيراد
الشركة.
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تطهير األسهم املتوافقة
تعريف تطهير األسهم
هو إخراج املساهم أو املتداول في سوق األسهم لقدر محدد من األرباح التي يجنيها من استثماره
في الشركات املتوافقة في أسواق األسهم ،مقابل ذلك اإليراد املحرم الذي جتنيه الشركة من
أرباحها غير التشغيلية )األخرى( أو اقتراضها لديون بطريقة غير شرعية.
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احلكم الشرعي لتطهير األسهم
يجب على من ساهم أو ضارب في شركة من الشركات املتوافقة أن يطهر أسهمه من االيراد املحرم،
وال يجوز له االنتفاع بالعنصر املحرم بأي وجه من وجوه االنتفاع وال التحايل على ذلك بأي طريق
كان ،فال يحتسبه من زكاته ،وال من صدقاته ،وال يدفع منه ضريبة ،وال يستخدمه في دعاية أو
إعالن ،وال غير ذلك.
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طريقة تطهير األسهم
يقوم مالك السهم باحتساب الفترة الزمنية املراد تطهيرها
الحتساب مقدار العنصر املحرم ثم يقوم بضربه بعدد األسهم
التي ميلكها ،ومثال ذلك:

التطهير= 0.02306 *100,000 :
2,300ريال سعودي

استثمر رجل أعمال في أسهم شركة املراعي السعودية وهي
شركة متوافقة ،وقد اشترى 100,000سهم من تاريخ /۱
 ،۲۰۱۹ /۱وباعها في  ،۲۰۱۹ /۱۲ /۳۱ونسبة التطهير
لكل سهم هي 0.02306 :ريال سعودي فيكون كالتالي:

18

ضوابط مصارف االموال املجنبة
االموال املجنبة هي االموال الناجتة من تطهير األسهم املتوافقة.
هناك مصارف كثيرة يستطيع مالك سهم الشركة املتوافقة أن يضع فيها االموال التي نتجت عن
تطهير األسهم ،ومنها:
ال يجوز االنتفاع بهذه االموال بأي
طريقة سواء كان ذلك من خالل
دفع ضريبة محصله عليه ،أو دعاية
له أو لشركته كان أو غير ذلك.

يجوز صرفها على املشاريع التي يعود
نفعها على عامة الناس مثل:
املستشفيات والعيادات التي تعالج
عامة الناس ،وما يتعلق بذلك من
االدوية أو األدوات الطبية.

يجوز صرفها على احلاالت
االنسانية من املرضى
وغيرهم.

ال يجوز دفع الزكاة بها أو
اعتبارها صدقة من الصدقات

يجوز صرفها للفقراء واملساكني
واملحتاجني واالسر املتعففة.
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موقع املقاصد:
يعتبر موقع مقاصد من أفضل املواقع والبرامج التي تعتني بشرعية األسهم،
وهو موقع متخصص باألسهم السعودية  ،بحيث يضع فيه قائمة األسهم
املدرجة في البورصة السعودية ويصنفها إلى  :أسهم نقية  ،وأسهم مختلطة
 ،وأسهم غير متوافقة ،وحتدث هذه القائمة بشكل دوري ،كما مت وضع
حساب تطهير األسهم املتوافقة بطريقة سهلة وغير معقدة ،إضافة إلى قاموس
املصطلحات وبعض التقارير املهمة في هذا اجلانب.
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هل تتحول األسهم املتوافقة الى محرمة؟
واملحرمة الى متوافقة؟
نرجع إلى حكم أسهم الشركات املتوافقة الذي ذكرته سابقا ،فمن رآى من العلماء جواز
التداول باألسهم املتوافقة ربط اجلواز بضوابط معني فإن انطبقت الضوابط صار السهم جائزا،
وإذا لم تتطبق الضوابط صار السهم محرما ،وبذلك نستطيع الرد على من يدعي وجود التناقض
في الفتاوى الشرعية في مواقع التواصل االجتماعي.
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شركة شمال الزور
ومن األمثلة الواقعية شركة شمال الزور األولى للطاقة واملياه ،تهدف إلى تطوير
محطة الزور الشمالية األولى لتوليد الطاقة واملياه.

□
□ وثارت الكثير من التساؤالت حول مدى جواز االكتتاب في الشركة الن
وقد مت طرحها لالكتتاب العام للمواطنني.

الهدف منها هدف مباح وهو توليد الطاقة واملياه.
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شركة شمال الزور
قد صدرت الكثير من الفتاوى بعدم جواز االكتتاب في هذه الشركة ألنها غير متوافقة مع الضوابط
الشرعية ،ومنها:

□
□
□
□

لدى الشركة عقد تأجير متويلي ربوي بقيمه  491مليون دينار كويتي .مما ميثل  90%من
اجمالي موجودات الشركة.
اشتملت ايرادات الشركة على فوائد ربوية ،وقد بلغت إيرادات فوائد تأجير متويلي  27مليون
دينار كويتي وهذا املبلغ ميثل  50%من اجمالي إيرادات الشركة.
لدى الشركة وديعة في بنك اجنبي ربوي بقيمه  41مليون دينار كويتي وحققت فائدة تقدر
مبليون دينار كويتي.
لدى الشركة قروض ربوية بقيمه  389مليون دينار كويتي ونسبة هذه القروض الى اجمالي
املوجودات  71%ونسبه هذه القروض الى رأس املال .354%
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رأي الشخصي

شكرا حلسن استماعكم
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