
املشاركة يف األسهم العاملية

  

  

  حممد بن سعود العصيمي. د

  السؤال

ما حكم املشاركة يف األسهم العاملية من خالل شركة الراجحي؟ علماً بأا تقوم كل فترة بإلغاء بعض 

الشركات، حيث إنه يكتشف أا شركات ربوية أو حمرمة فما احلكم يف املشاركة يف بيع وشراء األسهم 

  ؟العاملية

  اجلواب

. ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات اليت تتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء: يظهر أن مقصود السائل

وهناك خالف بني العلماء املعاصرين يف هذه املسألة، بني من يرى جواز ذلك بالضوابط اليت يقترحها، 

الضوابط اهليئة وممن يرى اجلواز ب. وال أعرف من جييز ذلك بدون ضوابط. ومن يرى حترمي ذلك

، مث عدلته ٣١٠الشرعية لشركة الراجحي املصرفية، حيث فصلت ضوابطها يف القرار ذي الرقم 

ومن املهم اإلشارة إىل ما نصت . وأرفق القرار للفائدة ففيه غنية عن الكالم. ٤٨٥بالقرار ذي الرقم 

ذا وجدت شركات مسامهة إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة، فإ"عليه اهليئة من 

والضوابط ". تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب االكتفاء ا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك

  :باختصار، هي

  .أن يكون نشاط الشركة مباحا) ١(

-سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصري األجل –أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقترض بالربا ) ٢(

  .من إمجايل موجودات الشركة، علماً أن االقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه) ؟٢٥(

أن يتخلص من نصف ريع القرض الربوي من صايف الربح سواء وزع الربح أم مل يوزع، فإن مل ) ٣(

  .يوجد ربح فال جيب ختلص

لشركة سواء أكان هذا من إمجايل إيراد ا) ؟٥(أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ) ٤(

. اإليراد ناجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية، أم عن ممارسة نشاط حمرم، أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك

  .ويكون التخلص من منفعة القروض قصرية األجل بقدر مدة بقائها يف الفترة املالية حمل التخلص



من إمجايل ) ؟١٥(نسبة  - كان أو متلكاً حملرم استثماراً - أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم ) ٥(

  .موجودات الشركة

  

  )٤٨٥(القرار 

  هـ٢٣/٨/١٤٢٢السنة الثانية -الدورة الثالثة

  .ضوابط االستثمار واملتاجرة يف أسهم الشركات املختلطة مبحرم والتخلص من احملرم فيها: املوضوع

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده،

  :الدين، أما بعد

فإن اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار يف اجتماعها السابع واألربعني، السنة الثالثة، 

م، ٨/١١/٢٠٠١و٧و٦-هـ٢٣/٨/١٤٢٢و٢٢و٢١الدورة الثانية، أيام الثالثاء واألربعاء واخلميس 

 اإلدارة العامة، قاعة اجتماعات اهليئة، بعد اطالعها على مذكرة العرض املعدة يف مدينة الرياض، مبىن

من أمانتها بشأن اخلطاب الوارد من نائب املدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر يف الضوابط الشرعية 

املوضوع، للتعامل يف أسهم الشركات بيعاً وشراًء وتوسطاً املرفق به ملخص ما ورد يف قرارات اهليئة يف 

  .واألوراق واإلحاالت ذات الصلة

  .وبعد االطالع على االستفسار الوارد من جمموعة االستثمار والعالقات الدولية

هـ، والتاسع ٦/٦/١٤٢٠و٥وبعد دراسة اهليئة هلذه الضوابط والنظر فيها يف اجتماعاا الثامن بتاريخ 

هـ، والسابع والعشرين ١٢/٧/١٤٢٠و١١و١٠هـ، والعاشر بتاريخ ٢٠/٦/١٤٢٠و١٩بتاريخ 

هـ، والرابع ٢٩/٧/١٤٢١و٢٨و٢٧هـ، والثامن والعشرين بتاريخ ١٥/٧/١٤٢١و١٤بتاريخ 

  .هـ١٠/٧/١٤٢٢و٩و٨هـ، والسادس واألربعني بتاريخ ٢٥/١١/١٤٢١و٢٤والثالثني بتاريخ 

  .وبعد االطالع على قرارات وفتاوى اهليئات واامع الفقهية ذات الصلة

  .إيضاحات اجلهات املعنية يف الشركة، وإجاباا عما وجه إليها من اهليئة وبعد االطالع على

وبعد التأمل والنظر يف الشركات املسامهة، وأا من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل يف أسهمها 

  :أنواع ثالثة هي

  .الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة املباحة: النوع األول

  .االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامهوهذه الشركات جيوز 

  

الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم : النوع الثاين

اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات اون واألفالم اخلليعة، وصناديق االستثمار يف 



  .لشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل االسندات الربوية، وا

  .وهذه الشركات ال جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقاً

الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالا أمور : النوع الثالث

ن الشركات قد أقرت اهليئة جواز االستثمار وهذا النوع م. حمرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً

هـ، و ٢/٤/١٤١١والتاريخ ) ٥٣(واملتاجرة بأسهمها بضوابط معينة، بينتها يف قراراا ذوات األرقام 

هـ، واستندت يف جواز ذلك ٦/٤/١٤١٩والتاريخ ) ٣١٠(هـ، و ٧/١٠/١٤١٤والتاريخ ) ١٨٢(

  .إىل عموم البلوى ورفع احلرج، واحلاجة العامة

د الدراسة واملناقشة والنظر والتأمل، واستكماالً ملا ورد يف القرارات املذكورة آنفاً، فقد قررت اهليئة وبع

  :من الشركات املسامهة ما يأيت) النوع الثالث(بشأن هذا النوع 

جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابط : أوالً

  :تيةاآل

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة، فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب ) ١(

  .التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب االكتفاء ا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك

-جلسواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصري األ –أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقترض بالربا ) ٢(

  .من إمجايل موجودات الشركة، علماً أن االقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه) ؟٢٥(

من حتديد احملرم بأن يكون أقل من ثلث ) ٣١٠(ويعد هذا معدالً للنسبة املذكورة يف القرار ذي الرقم 

  .مالية الشركة

  
  

يراد الشركة سواء أكان هذا من إمجايل إ) ؟٥(أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ) ٣(

. اإليراد ناجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية، أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك

  .نب االحتياطوإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها، ويراعى يف ذلك جا

من إمجايل ) ؟١٥(نسبة  - استثماراً كان أو متلكاً حملرم - أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم ) ٤(

  .موجودات الشركة

واهليئة توضح أن ما ورد من حتديد للنسب يف هذا القرار مبين على االجتهاد، وهو قابل إلعادة النظر 

  .حسب االقتضاء

شركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص إذا تغريت أوضاع ال: ثانياً

  .منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان، على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعني يوماً من تاريخ العلم بتغريها

يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل : ثالثاً

أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة 



  .أم غري مدققة

ال جيوز االشتراك يف تأسيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو : رابعاً

  .أغراضها

: ويعين االستثمار-جرة يف األسهم، تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتا: خامساً

البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني : اقتناء السهم بقصد ريعه، أي رحبه السنوي، وتعين املتاجرة

سواٌء قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها، وسواٌء أكان تعامل الشركة لنفسها، أم  -السعرين

ما يف حالة الوساطة يف التداول، أو على سبيل اإلدارة ك) السمسرة(كان لغريها على سبيل التوسط 

ألموال الغري كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغري 

  .والتوكيل للغري كما يف إدارة احملافظ االستثمارية

  :وفقاً ملا يأيتجيب التخلص من العنصر احملرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك : سادساً

  
  

فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غري –الذي جيب عليه التخلص هو من كان مالكاً لألسهم ) ١(

حني صدور القوائم املالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك يف حاليت االستثمار  -ذلك

قوائم؛ ألنه ال يتبني العنصر احملرم وعليه فال يلزم التخلص من باع األسهم قبل صدور تلك ال. واملتاجرة

كما ال يلزم الوسيط والوكيل واملدير ختلص يف . إال بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها

عمولته أو أجرته؛ ألن ذلك حق هلم نظري ما قاموا به من عمل، والتخلص إمنا يكون فيما عاد على 

  .التعامل باألسهم من إيراد ونفع حمرم

  :د التخلص على شيئنيير) ٢(

  .منفعة القرض الربوي يف حالة اقتراض الشركة املسامهة بفائدة: أوهلما

  .اإليراد احملرم أياً كان مصدره: ثانيهما

  :يكون التخلص على النحو اآليت) ٣(

  
  

كون فإنه يتم جتنيب منفعة املال املقترض بالربا بالنظر إىل صايف الربح، وي: يف حالة االقتراض الربوي -أ

ومبا أن الربح ينتج من عنصرين : "، الذي جاء فيه)٣١٠(احتساب تلك املنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم 

ويستأنس لذلك مبا " رأس املال والعمل، وأن اخلبث يف ربح السهم إمنا جاء من اجلزء املأخوذ بالربا: مها

بداهللا وعبيد اهللا ابنا عمر بن خرج ع: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال) ١٣٩٦(روى مالك يف املوطأ 

يف جيش إىل العراق، فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري وهو أمري  -رضي اهللا عنهم-اخلطاب 

ههنا مالٌ من مال . بلى: لو أقدر على أمرِ أنفعكما به لفعلت، مث قال: البصرة فرحب ما وسهلَ مث قال



فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، مث تبيعانه باملدينة، اهللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني، 

-وددنا ذلك، ففعل وكتب إىل عمر : فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني، ويكون الربح لكما، فقاال

 رضي اهللا-أن يأخذ منهما املال، فلما قدما املدينة باعا فأرحبا، فلما رفعا ذلك إىل عمر  -رضي اهللا عنه

ابنا أمري املؤمني : -رضي اهللا عنه-ال، فقال عمر : أَكُلُّ اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال: قال -عنه

: ما ينبغي لك يا أمري املؤمنني هذا:فأسلفكما، أديا املال ورحبه، فأما عبداهللا فسكت، وأما عبيداهللا فقال

داهللا وراجعه عبيداهللا، فقال رجلٌ من أدياه، فسكت عب: لو نقص هذا املال أو هلك لضمناه، فقال

رضي اهللا –عمر : يا أمري املؤمنني لو جعلته قراضاً، فقال: -رضي اهللا عنه–جلساء عمر بن اخلطاب 

رأس املال ونصف رحبه وأخذ عبداهللا وعبيداهللا  -رضي اهللا عنه-قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر : -عنه

  هـ-أ. ربح املالنصف  -رضي اهللا عنه–ابنا عمر بن اخلطاب 

  
  

من ) ؟١٠(مثالً، فإنه يتم التخلص من ) ؟٢٠(وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إىل املوجودات 

ويكون التخلص من منفعة . صايف الربح سواء وزع الربح أم مل يوزع، فإن مل يوجد ربح فال جيب ختلص

  .خلصالقروض قصرية األجل بقدر مدة بقائها يف الفترة املالية حمل الت

فإنه يتم جتنيب مبلغ اإليراد احملرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل : يف حالة وجود إيراد حمرم -ب

ربح أم ال، وسواء وزعت األرباح أم مل توزع، وإذا مل يعرف اإليراد على وجه الدقة احتسب على وجه 

  .التقريب مبا يربئ الذمة

بقسمة جمموع اإليراد احملرم للشركة املتعامل يف : منه ويتم التوصل إىل ما جيب على املتعامل التخلص

أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما خيص كل سهم، مث يضرب الناتج بعدد األسهم 

وما نتج فهو مقدار ما جيب  - فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غري ذلك -اململوكة لذلك املتعامل 

  .التخلص منه

بالعنصر احملرم بأي وجه من وجوه االنتفاع وال التحايل على ذلك بأي طريق ال جيوز االنتفاع ) ٤(

كان، فال حيتسبه من زكاته، وال من صدقاته، وال يدفع منه ضريبة، وال يستخدمه يف دعاية أو إعالن، 

  .وال غري ذلك

و يف حالة تقع مسؤولية التخلص من العنصر احملرم على شركة الراجحي يف حالة تعاملها لنفسها، أ) ٥(

فيجب على الشركة أن خترب ) السمسرة(إدارا للصناديق أو احملافظ االستثمارية، أما يف حالة الوساطة 

املتعامل بآلية التخلص من العنصر احملرم حىت يقوم ا بنفسه، وللشركة أن تقوم بتقدمي هذه اخلدمة ملن 

  .آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى. يرغب من املتعاملني

  اهليئة الشرعية

عبداهللا بن عبدالرمحن ] نائباً للرئيس[عبداهللا بن سليمان املنيع ] رئيساً[عبداهللا بن عبدالعزيز بن عقيل 



أمحد بن علي سري ] عضواً[صاحل بن عبداهللا بن محيد ] عضواً[عبداهللا بن عبداهللا الزايد ] عضواً[البسام 

  ]عضواً[املباركي 

  )عضواً وأميناً(ن بن صاحل األطرم عبدالرمح

  
  


