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 الحمد هلل والصلاة والسلام على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فهذه فقرات تشرررمن منهجية القراءة السل ترررفيسها فل كياا شيم الشرررمهات المارررايمة م  الناشية 

أو رأيل فل  فل المنهجية ، ويل نقاط مخسصررمة، ولم  يريا المدياوكعض الأمور الأخرى الشررمةية

 .المفصفة قرارات الهيئات الشمةيةوإلى  موقع الركح الحلال، فيرجع إلى الشمهات غير النقية

لفاراتات الااكقة السل هنت أقوم كها وأنشميا فل المواقع المسخصصة كالأتهم  اتسيمالا   -1

ه الاراترررة ، أقام يذولم أنقطع ةنها وفل موقع الركح الحلال منذ أهثر م  ةشرررم ترررنوات

الجاياة. ويذه الاررنة، ل  أقسصررم ةفى نشررم الشررمهات النقية، كا تررسنشررم الاارتررة اليامفة 

ومقاار لفارررروس الاررررعورية لما رأيسس م  مارررري  شاجة الناا لمعرفة أشيام الشررررمهات، 

ما زلت ةفى رأي إنل السطهير. ولي  معنى ذلك أننل أرى جواز الشرررررمهات المخسفطة، كا 

 . شركات النقية هي التي يجوز المضاربة والاستثمار فيهاوهو أن الالااكق، 
 

نظرا لفجها اليبير فل واقع الشرررررمهات المخسفطة، وناررررربة القروة السقفياية فيها، و    -2

نشرررررم الاارترررررة رأيت أا أولذلك اليثيري  أنها ةفى ررجة واشاة فل السمويلات السقفياية، 

فيس  ليا شرررمهة. ويذه لاترررسثمار والاخايسبي  لفناا شجم السمويا وا، شسى كجميع كياناتها

مصررالح، منها اقسصررار كعض الماررسثمري  ةفى الأفاررا منها م  شية الشررمةية، والاكسعار 

ة  الأتوأ. وتييوا نسيجة لذلك أا تسااكق الشمهات كسحاي  وضعها فل تفم الشمةية، 

 إا شاء هللا.
 

 

مع . وا فيها م  الإيااشات، لميل الأصا فل الحيم ةفى الشمهة السنويةالقوائم المالية  -3

تم تنديا أخبار الشرررمهات ة  ) م  موقع شرررمهة تااول قراءتل ومراجعسل لأخبار الشرررمهات

ويل قراكة  ،2015 ،2014، و2013 الاررنوات، وتمت مراجعة أخبار الاررنوات الارراكقة هامفة

ل ما ، إلا أا العبرة ف، ونشرررررمات الإصررررراارل  الإرارةا(، وكعض تقارير مجثمانية آلاف خبر

  م وأشرررير هثيرا   المحاترررب القانونل لفشرررمهة فل القوائم المالية. وشرررها ةفيسهسب وأقر 

  المحاتبي  القانوني  ةفى جورة العما، وأتمنى أا يسحا  فل الإطار الشمةل أهثر.
 

 31المنسهية فل  الماررايمة ة  الفسرة القوائم المالية لفشررمهاتالاراتررة مبنية ةفى يذه  -4

تهامة ويل:  2015مارا  31رة المنسهية فل شمهات ة  الفسأركع يناك و م.2014ريامبر 

لشركات المدرجة ااقتصرت الدارسة على وقد  وةذيب للاتصالات وتاافيو وفواز الحيير.

ولم أتعرة لاراتة الشمهات السل اهسسب فيها كعا ذلك، . 2015عام شهر مارس في نهاية 

  مثا الشمهة الاعورية لفخامات الأرضية.
 

 

  ، ولينل لم أكحة ةهبيرا   سفاوت طرس الإفصرران فل القوائم الشررمهات الماررايمة تفاوتا  ت -5

أغفا م  شمن ةذر لفشمهة لأجا تحاي  وضعها الشمةل، ولم أتصا كسي شمهة لبياا ما 

القوائم المالية، كا غفبت جانب الاشسياط، وخاصرررررة فل فل خفل ةفل م  إياررررراشات أو 

العامفي  معل فل كق خلاف ذلك، فقا هنت مع الدملاء السطهير. وقا هاا العما فل الارررا

الماراء الماليي  لبياا ما ناسشيا م   كعض سواصا معرراتة الشمهات نسواصى ةفى ال

ية. و مال فالقوائم ال لآا،  ما ا قا أا الوقت أ لات قا سةس لانسشررررررار اليبير لفسموي عا ا شاا ك

 .لفمجال اليبير الذي تبوأتس وتاسحقس موازيا   والعقور الإتلامية أا ييوا الإفصان ةنها
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 نشرررراط: ثلاثة أشةةةةياءالتي تدور عليها فتاوى جماهير العلماء مرتكزات الدارسةةةةة الشةةةةرعية  -6

. ولم أتعرة محور الاارتررررة ةفيها ، ويل السل جعفت  ، والقروة والاتررررسثماراتالشررررمهة

ها العفماء فل قارم الأيام لفمشسقات المالية، مع أيميسها، وازريار شجمها، ولعفل أناقش في

  إا شاء هللا.
 

: كاخسصرررار، يرى جمايير العفماء المعاصرررمي  أا الشرررمهات الشةةةركاتالشةةةرعي  تصةةةني ال -7

الماررايمة أركعة أنوا : شررمهة محرمة النشرراط، وشررمهة لم تنطبق ةفيها الشررموط، وشررمهة 

ثمارات فيها اتسلا يوجا ومخسفطة، وشمهة نقية. فالشمهة النقية يل الشمهة مباشة النشاط 

ولا تمويلات محرمة. وأما المخسفطة، فهل الشرررررمهة مباشة النشررررراط، ولينها اقسرضرررررت أو 

يا ة  الثفة لا يد لا تصررررررا إلى  إيرارات، وةنايا اترررررسثمرت فل محرم  م   %5محرمة 

. وأما الشمهة السل لم تنطبق ةفيها الشموط، فهل الشمهة المباشة النشاط، ولينها ةوائايا

. %5المحرمة قا زارت ةفى إيراراتها ، أو أا اتسثمرت فل محرم أهثر م  الثفةاقسرضت أو 

وأما الشمهة محرمة النشاط فهل ما هاا أصا نشاطها محرما، شسى لو تمولت أو اتسثمرت 

يا م  السفصررررريا قراءة  ية السقفياية. ويمي  لم  يرغب المد فل مبان، مثا البنوك السجار

 قرارات الهيئات الشمةية. 
 

يفهم م  تاررررمية شررررمهة ما كسنها نقية أنها مبرأة م  ها ةيب. فهناك أمور هثيرة تعسري لا  -8

ااكق منحصم فيما ذهر  صنيف ال شمهات، ولا يفصح ةنها فل القوائم المالية. ومجال الس ال

 أةلاه )السمويلات والاتررسثمارات( مما يو مذهور ومفصررح ةنس فل القوائم المالية لفشررمهة.

فبعض العقور السل تاررفيها البنوك السجارية الاررعورية فل السمويا كالإضررافة إلى ذلك، 

، ويذا لي  والاترررررسثمار لعملائها ةفيها مفحو ات شرررررمةية، وفيها خلاف قوي كي  العفماء

خاصررررا كالشررررمهات النقية، كا كيا الشررررمهات. ولي  ما لا يارك هفس لا يسرك هفس، وةفى هللا 

 قصا الابيا.
 

ةلام الإالسقفياية، والسسمي  السقفياي، و المصررررمفيةية يل الأنشررررطة المحرمة فل الاررررعور -9

  النشم المحرم، والاتسثمار فل المصارف والفنارس المحرمة.و

 

لم أررا المصارف الإتلامية ولا شمهات السسمي  السعاونل الشمةية، لأا الهيئات الشمةية  -10

 . ، وتسولى صمف السطهيرالقائمة ةفيها تقوم كذلك العما
 

الأصررررا أا ما هسب كطريقة توشل أنس تم شاررررب الاررررواك  فل القروة والاتررررسثمارات،  -11

الشررمةية، جعفسس شررمةيا، مثا المراكحة، والسورس وما إلى ذلك م  مصررطفحات. ولا يفدم أا 

ا فقما هسب كطريقة تال ةفى أنس تم كسترررررفوي تقفياي وأما  كيا ما ذهر.أهوا مقسنعا 

القروة  كحيرة أصررررربحرت، مجمفرة نسرس كطريقرة مرامجرةوأمرا مرا تم ةنو .جعفسرس تقفيرايرا

 وأرى أا، فقا جعفسس فل القروة السقفياية. كاوا إياررررراشات واشامبفغ والمراكحات فل 

الإفصان ماسقبلا ة  ها نو  ةفى فل القانونل الماؤولية تقع ةفى الشمهة والمحاتب 

  شاة.
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مفك يفل الشمهات السل و تمويلات صناوس الاتسثمارات العامة تقفياية، للأتف الشايا. -12

س الصررناونصرريبا، خصررمت م  القرة السقفياي شصررة  فيها صررناوس الاتررسثمارات العامة

وقا زةمت شمهة واشاة أنها أخذت . الأم فق ، ولم أقم كذلك لفشمهات الساكعة فل الشمهة

  دةم لما تبق كيانس.قرضا كالمراكحة م  الصناوس، ولم أصاس ذلك ال

 

 ية الصناةية الاعوري تمويلات شمةية ةنا الهيئات الشمةية.تمويلات صناوس السنم -13
 

فل نفسررش شررك م  كعض السمويلات فل كعض الشررمهات، وتررسجعفها تحت المساكعة، وإا  -14

 تبي  لل خلاف ما وضعت، فاسةفنس إا شاء هللا. 
 

ويشررما ذلك  أو المشرربوه. : الأصررا إخرام ما رخا ةفى الشررمهة م  الاخا المحرمالتطهير -15

 ما أررم تحت هفمةأما أو العمولات والفوائا الميسابة.  ا مبالغ غرامات السسخيرتطهير هام

محافظ الأتررهم، وةوائا الاتررسثمار فيها، والحارراكات ، و"أخرى" فل الإيرارات كاوا إفصرران

الجارية فسطهر كنارربة ركع واشا فل المئة. وترربب إرخال الحارراكات الجارية لأا الشررمهات 

ويناك ةرف محاتررربل يؤري إلى م  البنوك كصرررفة مباشرررمة أو غير مباشرررمة. جدما تنسفع 

ةام الاقة فل السطهير، ويو ةرة كعض البنور كالصافل. وأييب كالمحاتبي  القانونيي  

 اليرام كالإفصان ة  الإيرارات المحرمة كاوا خصم.
 

ياها  ىها تهم. وتم تقريب مبفغ السطهير ليا تهم لخانسي  شس ة تم شااي السطهير  -16

اتررررسخاامس م  العموم. وكالنارررربة لم  يمفيوا أتررررهما هثيرة، فيمي  معرفة المبفغ ةفى 

وجس الاقة م  خلال تطبيق الهواتف الذهية "مقاصرررا الأترررهم" الذي تررريندل إا شررراء هللا 

يجب إخراجس كنية السخفص نهاية الشررهر اليريم. وأذهر الماررايمي  اليرام أا مبفغ السطهير 

 . كسي شيا م  الأشيال ينسفع كسولا  ،صاقة يعسبرولا فل أوجس البر، 
 

 ا.الشمهات غير القوية اقسصاري فلفمسعامفي  كالبعا ة  المااركة، خاصة ل أهرر نصيحسل -17
 

ياسشيا كعض الماسخامي  اقسصار المشايخ وطفبة العفم ةفى الاراتة الشمةية كعياا  -18

لمجسمعية لفشمهة، وررجة الوةل ة  أيااف الاتسثمار الأخلاقية، مثا أنشطة الماؤولية ا

البيئل، ومقاار الشفافية مع المو في  والعملاء، وما إلى ذلك م  معايير. والحقيقة أنهم 

محقوا فل نقايم، ولي  لي  يناك كيانات يمي  الاةسمار ةفيها فل تقييم الشرررمهات م  

ير، فك المعايالناشية الأخلاقية. ويناك ماررافة طويفة قبا أا تطبق الشررمهات الاررعورية ت

وهللا المارررررسعاا. ولذلك، فعناي قناةة أا كعض الشرررررمهات تارررررسفا الجانب العاطفل 

لفسصرررنيف الشرررمةل فل الاهسساكات وغيريا، ولي  لا يعنل ذلك أا نسرك رراترررة الشرررمهات، 

 وةفى الماسثمر أا ييوا شذرا كما فيس اليفاية.
 

ةفل لبياا الأشيام الشرررررمةية وكعا: فما قمت كس م  رراترررررة يو ما أ   أنس واجب مسحسم  -19

فما هاا م  صررررواي وتوفيق  لفمسعامفي  فل الارررروس المالية، وقا قمت كس اجسهارا منل،

زلا أو خطس فهو م  نفسش والشيطاا،  م  ، وما هااوشاه لا شميك لس فهو م  هللا تبحانس

   امرأجا خطس ففيصوكنل، ورشم هللاوم  و وهللا ورتولس صفى هللا ةفيس وتفم منس كريئاا. 

http://www.almaqased.net/


 

 

 منهجية قراءة القوائم المالية   

4 www.almaqased.net          info@almaqased.net 

 ص

 

تسفرس العما فل وقا  أياي إلل ةيوكل. تة ا شهر )كاءا يذه الارا  كسندياأهثر م  ثلاثة أ

تمت وثم الاارتة الشمةية والقراءة الفاشصة لفقوائم(، ، القوائم المالية، ثم إرخال البيانات

 م  مرة، ومع ذلك، فالخطس والاهو وارر. أهثرمراجعة البيانات 

 

أا يذا  العام ةفى مرهد المقاصرررا للاترررسشرررارات الاقسصررراريةالمشرررمف يؤها فل الخسام،  -20

لي  إةلاا أوراس مالية أو رةوة لممارتررة أي أنس أي أغراة تجارية، ومنس لا ي قصررا الجها 

فق  إكراء لفذمة م  الناشية الشرررررمةية، ولييوا  والفرة منسنشررررراط فل الأوراس المالية، 

فل معرفة الأترررررهم السل لا يجوز تمفيها،  ةونا  لم  قرر أا يمارا نشررررراط الأوراس المالية

 .وإذا تمفك م  الأتهم السل يجوز تمفيها أا يحرص ةفى تطهير ما ياخا ةفيس منها

 

 

جعا هللا ما نقوم كس فل موازي  أةمالنا، وهسب أجر م  شارهنا فيس كرأي أو مشورة، وناسل هللا 

  ةفيس وتفم. أا ييوا ةملا خالصا لوجهس صواكا ةفى تنة نبيس محما صفى هللا

 

 

 

 

 المشرف العام

 د. محمد بن سعود العصيمي
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