
�صل�صلة اإ�صدارات بنك ال�صمال الإ�صالمي )الإ�صدارة الثانية(

الأحكام الفقهية، اإجراءات الدرا�صة والقيود املحا�صبية

�صيغة عقد ال�صلم 
وال�صلم املوازي

الطبعة األولي
صفر 1433هـ - يناير 2012م

كما أجازته الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز 
املصرفى واملؤسسات املالية اإلسالمية





3

إذَا  آَمُنوا  الَِذيَن  أَيَُّها  يَا   (
َفاْكُتُبوُه  ى  َسمًّ مُّ أََجٍل  إلَى  بَِديٍْن  تََدايَنُتم 

أَن  َكاتٌِب  يَأَْب  وال  بِالَْعْدِل  َكاتٌِب  بَّْيَنُكْم  ولَْيْكُتب 
احلَقُّ  َعلَْيِه  الَِذي  ولُْيْملِِل  َفلَْيْكُتْب   ُ اللَّ َعلََّمُه  َكَما  يَْكُتَب 

َفإن َكاَن الَِذي َعلَْيِه احلَقُّ  ِمْنُه َشْيئاً  رَبَُّه وال يَْبَخْس   َ ولَْيتَِّق اللَّ
أَوْ ال يَْسَتِطيُع أَن ُيِلَّ ُهَو َفلُْيْملِْل ولِيُُّه بِالَْعْدِل  أَوْ َضِعيفاً  َسِفيهاً 

واْسَتْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمن رَِّجالُِكْم َفإن لَّْم يَُكونَا رَُجلَْيِ َفرَُجٌل واْمرَأَتَاِن 
رَ إْحَداُهَما األُْخرَى وال  َهَداِء أَن تَِضلَّ إْحَداُهَما َفُتَذكِّ ِمَّن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ
َهَداُء إذَا َما دُُعوا وال تَْسأَُموا أَن تَْكُتُبوُه َصِغيراً أَوْ كِبيراً إلَى أََجلِِه  يَأَْب الشُّ
َهادَِة وأَدْنَى أاَلَّ تَرْتَابُوا إالَّ أَن تَُكوَن ِتَارًَة  ِ وأَْقَوُم لِلشَّ

ذَلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد اللَّ
َحاِضرًَة تُِديُرونََها بَْيَنُكْم َفلَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أالَّ تَْكُتُبوَها وأَْشِهُدوا 

إذَا تََبايَْعُتْم وال يَُضارَّ َكاتٌِب وال َشِهيٌد وإن تَْفَعلُوا َفإنَُّه ُفُسوٌق بُِكْم 
ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم( )282( ُ واللَّ َ ويَُعلُِّمُكُم اللَّ واتَُّقوا اللَّ

صدق الل العظيم 
سورة البقرة         
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الـروؤيــــــة

مقدمة  فى  البنك  يكون  أن  نتطلع 
املصارف السودانية

الر�صـــــالة 

لتحقيق  اإلسالم  شمولية  نبتغي   
بتنمية  املصرفي  العمل  في  الريادة 
وإستخدام  البشري  العنصر  قدرات 
التقنية املصرفية املتطورة واملساهمة 
اإلقتصادية  التنمية  حتقيق  في 
متكاملة  حلول  لتقدمي  واإلجتماعية 
ترضي طموحات أصحاب املصلحة 
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تقدمي :-
بسم الله وكفي، والصالة والسالم علي نبيه املصطفي، وعلي آله وصحبه ومن أصطفي .

    إمياناً منا بدور املصارف االسالمية في نشر الثقافة والوعي بني شرائح املجتمع املختلفة 
املصارف  مع  للمتعاملني  تيسيراً  املالية،  املعامالت  فقه  في  احلنيف  ديننا  به  جاء  ما  وفق 
والباحثني وغيرهما في مجال التمويل املصرفي يسرنا أن نبارك املجهود املقدر الذي بذله 
املختصون كل في مجاله مما مكن البنك من إصدار رسالته املصرفية الثانية التي بني أيديكم 
والتي جاءت بعنوان : )صيغة عقد السلم والسلم املوازي( ونعدكم بأن نواصل نشر إصدارات 

سلسلة البنك حول الثقافة املصرفية االسالمية .
   يأتي متيز هذه االصدارة بتناولها )صيغة عقد السلم والسلم املوازي( التي إنحصر تطبيقها 
في الساحة املصرفية السودانية علي متويل القطاع الزراعي بشقيه املطري واملروي رغماً عن 
والتي تضمنها  التجاري واخلدمي  : الصناعي،  النشاط االقتصادي  لتمويل قطاعات  سعتها 
هذا الكتاب . كما أن اإلصدارة من صميم رسالة البنك في تثقيف األمه االسالمية بالصيرفة 
االسالمية خاصة في ظل تنامي الدعوة باستخدام البديل االسالمي حلل املشكالت االقتصادية 
بعد التأثيرات السالبة لألزمة املالية العاملية علي معظم أنشطة املؤسسات املالية واالقتصادية 

محلياً، إقليمياً وعاملياً .
للمشروعات  النقدي  التمويل  بدائل  إحدي  هي  املوازي  والسلم  السلم  عقد  صيغة  إن      
االستثمارية التي حتتاج لهذا النوع من التمويل لتوفير رأس املال التشغيلي الذي يساهم في 
إنتاج املنتجات )السلع واخلدمات( لسد فجوات االستهالك احمللي أو حتقيق فوائض للتصدير 

منهما أو اإلثنني معاً مما يسهم إيجاباً في الناجت القومي اإلجمالي .
   نأمل أن تكون هذه اإلصدارة إضافة حقيقية إلثراء مكتبة الصيرفة االسالمية في مجال 
التمويل املصرفي االسالمي لكل قطاعات النشاط االقتصادي التي تسمح الشريعة االسالمية 

والقوانني السارية بتمويلها .

والله نسأله التوفيق والسداد ...،

                                                              عبدالله نورالدين أحمد
                                                          مساعد املدير العام لالستثمار والتخطيط
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مقدمة :-
       بعد األزمة املالية العاملية وما أفرزته من تداعيات علي صعيد العمل املصرفي أجتهت 
التمويل  هو  اخليار  وكان  الغربي  املصرفي  التمويل  آلليات  البديل  إيجاد  إلي  العالم  أنظار 
اإلسالمي . أصبح التحدي أمام املصارف اإلسالمية هو تفعيل كل الصيغ احلالية وإيجاد صيغ 
إسالمية أخري تغطي إحتياجات العمالء التمويلية )نقداً، عيناً ومنفعة( . وتعتبر صيغة عقد 

السلم من أهم الصيغ اإلسالمية التي ميكن أن يكون لها دور كبير في هذا الشأن .
       لذلك أستشعر البنك أهمية هذا األمر وأصبح يقدم كتيبات سنوية بغرض تسليح العاملني 
باملصارف اإلسالمية باملعرفة الالزمة في مجال التمويل اإلسالمي، وتثقيف جمهور املتعاملني 
مع املصارف بالتمويل اإلسالمي وصيغه ومنتجاته، وفي هذا اإلطار عقد البنك ورشة عمل 
حول تفعيل صيغة عقد السلم والسلم املوازي حتدث فيها علماء الشريعة اإلسالمية واخلبراء 
حول  النقاش  بالبنك  والفروع  اإلدارات  مديري  خاللها  وتداول  واملصرفيني  االقتصاديني 

تطبــــــيقها. 
       تعميماً للفائدة، أصدر البنك هذا الكتيب والذي يشتمل علي املرشد الفقهي لبيع السلم 
الهيئة  عن  والصادر  والتصديق  الدراسة  وإجراءات  السلم  بيع  عقد  ومنوذج  املوازي  والسلم 
الرقابة  وأقرته هيئة  املالية اإلسالمية  واملؤسسات  للجهاز املصرفى  الشرعية  للرقابة  العليا 

الشرعية بالبنك .
       وختاماً نتمنى أن يساهم هدا الكتاب فى نشر ثقافة الصيرفة اإلسالمية والشكر فى 
ذلك موصول للساده أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية 

اإلسالمية .
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بنك الشمال اإلسالمى
هيئة الرقابة ال�صرعية

عقد بيع ال�صلم وال�صلم املوازى1

أواًل: األحكام الفقهية
املقـــدمة

1/1 . التعريف :-
     السلم والسلف مبعنى واحد.وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حاالً ويسمى رأس مال 
السلم، ويؤجل فيه املبيع املوصوف فى الذمة ويسمى املسلم فيه . وإمنا سمى سلماً بإعتبار 
تسليم رأس املال فى املجلس، وسلفاً لتقدمي رأس املال على املبيع. ويسمى البائع املسلم إليه 

واملشترى املسلم . فهو إذن : “بيع آجل بعاجل “2 . 
2/1 . املشروعية :- 
   السلم مشروع :-

1/2/1. الكتاب والسنة: قال ابن عباس: أشهد أن السلف املضمون إلى أجل قد أحله الله فى 
كتابه وأذن فيه3 ثم قرأ:) يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبـوه(4 

وعنه قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم املدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتني . 
فقال : )من أسلف فليسلف فى كيٍل معلوٍم ووزٍن معلوٍم إلٍى أجٍل معلوٍم(5 

2/2/1. وباإلجماع : قال ابن املنذر : )أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
جائز وألن املثمن )املبيع( فى البيع هو أحد عوضى العقد، فجاز أن يثبت فى الذمة كالثمن(6

الزروع  أرباب  إليه،ألن  حاجة  بالناس  )وألن  قدامة  ابن  قال  واحلاجة:  وباملصلحة   .3/2/1
والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل . وقد تعوزهم النفقة ، 

فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق املسلم باإلسترخاص(7 
4/2/1. وتتفق مشروعية السلم مع القواعد العامة واليخالف القياس كما يدعى البعض . 

3/1 . األهداف :-
الصغيرة  درجاتهم  مختلف  على  األعمال  أصحاب  من  كبيرة  قطاعات  حاجة  السلم  يلبى 
واملتوسطة والكبيرة ممن لهم استثمارات:زراعية وصناعية وجتارية وما فى حكم ذلك .وهى 
لإلستثمارات  النقدى  التمويل  يتيح  تنتج.فهو  حتى  عيناً  أو  نقداً  العامل  املال  لرأس  حتتاج 
الواعدةكما أنه يغطى طلب كل شخص يحتاج إلى سيولة ما دام قادراً على الوفاء مبا يقابلها 

عند األجل .

  1/ أعتمد فيه علي املرشد الفقهي لبيع السلم والسلم املوازي الذي أعدته الهيئة العليا للرقابة الشرعية
  2/ تنوير األبصار مع حاشية بن عابدين اجلزء الرابع ص 281

  3/ املغني اجلزء الرابع ص 304 
  4/ سورة البقرة اآلية )282(

  5/ منتقي األخيار مع نيل األوطار اجلزء اخلامس ص 255
  6/ املغني اجلزء الرابع ص 304

  7/ املرجع السابق
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4/1. مجاالت إستخدامه :-
  كان السلم فى اإلبتداء يستخدم باعتباره صيغة متويلية فى مجاالت الزراعة . ولكنه اتسع 

مع الزمن ليغطى معظم مجاالت اإلستثمار كالصناعة والتجارة واخلدمات .
5/1 .  املميزات :

1/5/1. يلبى السلم اإلحتياجات العاجلة للسيولة .
2/5/1. يعطى املسلم إليه )البائع( مرونة فى إستخدام الثمن .

3/5/1. مينح املسلم إليه فرصة لتدبير املقابل )املسلم فيه( وتسليمه عند أجله للمسلم .
6/1 . مذكرة التفاهم :-

1/6/1. قد يتم التفاوض على إنشاء عقود السلم مبعامالت محدودة تنتهى كل عملية بنهاية 
أجلها،كما يجوز أن يتم التعاقد على أساس معامالت متصلة.وفى هذه احلالة ينشأ التعامل 

عن طريق مذكرة تفاهم يحدد فيها الطرفان اإلطارالعام للتعاقد من إبداء الرغبة : 
•  فى البيع والشراء .

• حتديد كميات املسلم فيه ومواصفاته وكيفية تسليمه .
• األسس التى يتم على ضوئها حتديد الثمن وكيفية دفعه .

• نوع الضمانات .
• بقية ما يتوقعان من ترتيبات .

2/6/1 . يظل هذا اإلطار العام ملزماً للطرفني من الناحية األخالقية واليترتب عليه التزام 
قضائى ما دام قائماً بذاته .

3/6/1 . إذا مت إبرام عقد السلم بناًء على مذكرة التفاهم أصبحت املذكرة جزًء من العقد 
وصارت، فى احلدود املشار إليها فى العقد ، ملزمة قضاء .
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2/ . أحكام عقد السلم :
1/2. صيغة عقد السلم :-

 )ينعقد السلم عند جمهورالفقهاء بلفظ السلم والسلف والبيع وبكل لفظ دل علـى معنـاه()8 (.
2/2 . األحكام والشروط املتعلقة برأس مال السلم :

يشترط لصحة عقد السلم أن يراعى فى رأس ماله ) الثمن ( األحكام والشروط التالية:
1/2/2.  معلومية رأس مال السلم مبا يرفع اجلهالة ويقطع املنازعة9 :

1/1/2/2. فإذا كان رأس املال نقداً ، وهو األصل ، حددت عملته ومقداره وكيفية سداده.
2/1/2/2. وإذا كان من املثليات األخرى حدد جنسه ونوعه وصفته ومقداره .

إليها كاجلزاف، سواء كانت من املثليات أو  3/1/2/2.  وجاز أن يكون عيناً حاضرة مشاراً 
القيميات.

4/1/2/2 . وجوز املالكية أن يكون رأس مال السلم منفعة عني معينة كسكنى دار ملدة محددة 
2/2/2.  قبض رأس مال السلم فى املجلس :

1/2/2/2 . يشترط لصحة عقد السلم قبض رأس املال فى مجلس العقد بإتفاق بني الفقهاء  
ورخص املالكية فى تأخير رأس املال إلى األجل القريب )ثالثة أيام( وحدد قانون املعامالت 

املدنية األجل القريب ببضعة أيام )ثالثة إلي تسعة أيام( .
3/2/2 .  أن اليكون رأس مال السلم ديناً فى ذمة املسلم إليه :

إحترازاً من أكل الربا إشترط اجلمهور فى رأس مال السلم أال يكون ديناً فى ذمة املسلم إليه. 
فاملدين قد يعجز عن سداد ما عليه من إلتزام ، واليقبل الدائن أن ينظره متبرعاً ، فيحتال 
الدائن على أخذ عوض على األجل فيحمل املدين على أن يفرغ الدين فى رأس مال السلم . 
وسداً لهذه الذريعة الربوية منع اجلمهور هذه املعاملة . فال يجوز إذن حتويل اإللتزامات التى 

على رجال األعمال من املصارف إلى رأس مال سلم10 . 
3/2 . األحكام والشروط املتعلقة باملسلم فيه :-

يشترط لصحة عقد السلم مراعاة األحكام والشروط التالية فى املسلم فيه )املبيع(.وجتدر 
اإلشارة إلى أن معظم أحكام السلم تتعلق باملسلم فيه . وذلك ألنه العوض املؤجل الذى يبقى 

محاًل للنزاع طوال فترة العقد . 
1/3/2. أن يكون املسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت فى الذمة :

املسلم فيه مبيع مؤجل غير معني . ولذلك يشترط فيه أن يكون : مما يجوز بيعه ، وتضبط 
 ، جهالته  تغتفر  يسير  تفاوت  إال  الوصف  بعد  اليبقى  نحو  على  الذمة  فى  ويثبت  صفاته، 
ويتسامح الناس فى مثله عادًة فال يؤدى إلى النزاع . وما اليضبط بالوصف ويثبت فى الذمة 

فاليجوز أن يكون مسلماً فيه ملا ينطوى عليه من جهالة مفضية إلى املنازعة 
ومفسدة للعقد11 وبناًء على هذه القاعدة :

1/1/3/2. اتفق الفقهاء على جواز السلم فى املثليات كاملكيالت واملوزونات والعدديات 

8/ البدائع، اجلزء السابع، ص 3147 – واملغني، اجلزء الرابع، ص 304 – املهذب، اجلزء األول، ص 297 .
9/ البدائع، اجلزء السابع، ص 1349 – املهذب، اجلزء األول، 300 – املغني، اجلزء 4 ص 330 – مواهب اجلليل، اجلزء الرابع 516

10/ البدائع، اجلزء السابع، ص 3155 – شرح كتاب النيل، اجلزء الثامن، ص 640 – نظرية العقد بن تيمية، ص 235 
11/البدائع، اجلزء السابع، ص 3164
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املتقاربة التى التتفاوت آحادها تفاوتاً  يعتد به .
واجلواهر  واألشجار  والبنايات  العقارات  فى  السلم  اليجوز  أنه  على  واتفقوا   .2/1/3/2

واألثريات لعدم إنضباطها بالوصف                                 
3/1/3/2 .  واختلفوا  فى السلم فى الذرعيات كالثياب والبسط واحلصير )الصناعات اليدوية التى                                                                                                                                             
تتفاوت فيها املهارات( وفى احليوان واملقاثى وما فى حكمها.فمن رأى أنها تضبط بالوصف 

أحلقها بقائمة اجلواز ومن رأى أنها التضبط احلقها بقائمة املنع .     
القيمية  األموال  من  كثير  حتويل  من  مكنت  الصناعية  الثورة  أن  املعلوم  ومن   .4/1/3/2
فيما مضى إلى أموال مثلية بسبب صناعة اآللة وانتاجها الواسع املتماثل، كالعربات وسائر 
املتحركات واملنسوجات واألثاثات واألغذية املصنعةواألسمدة واألدوية وغيرها من املنتجات، 

وينبغى مالحظة هذا التطور فى تصنيف ما ينضبط بالوصف وماال ينضبط به.
5/1/3/2.  النقود هى األصل فى األموال املثلية التى تضبط بالوصف وتثبت فى الذمة، إال 

أنها التكون محاًل للسلم، وذلك :
• ألن املسلم فيه مبيع واليكون النقد مبيعاً إال فى عقد الصرف بشروطه .

• وألن املسلم فيه مبيع مؤجل فإذا كان نقداً مؤجاًل فى مقابل نقٍد حال كان صرفاً باطاًل.
• وإذا كان نقداً مؤجاًل فى مقابل عرض حال فهو البيع اآلجل وهو يختلف عن حكم السلم.

• وأختلف فى الذهب والفضة غير املسكوكني كالتبر والنقر واملصوغ ، فمن الفقهاء من أجاز 
السلم فيه باعتباره سلعًة النقداً، ومنعه اجلمهورعلى أصل النقدية وعليه العمل12 .

2/3/2. أن يكون املسلم فيه معلوماً علماً نافياً للجهالة :
بالوصف حتى يتوصل بوصفه إلى معلوميته  إمنا اشترط فى املسلم فيه أن يكون منضبطاً 
املعينة  األشياء  فى  والرؤية  التعيني  معرفتها  وطريق   . مبيع  كل  فى  إذن شرط  فاملعلومية   •
احلاضرة . أو الوصف فيما هو فى الذمة أو كان معيناً غائباً عن املجلس، ومبا أن املسلم فيه 

مؤجل موصوف فى الذمـــة ، اشترط الفقهاء أن تستوعب صفاته معرفة :-
1/2/3/2. اجلنس من القمح أو القطن أو السيارات مثاًل .

2/2/3/2. والنوع من اجلنس الواحد كالقمح املصرى أو الشامى . 
 . والرداءة  والوسطية  كاجلودة  الواحد  اجلنس  من  الواحد  النوع  فى  والصفة   .3/2/3/2  
واملرجع فى الصفات التى متيز املسلم فيه وتعرف به ، إمنا هو إلى عرف الناس وخبرة اخلبراء 
. ويتحقق الوصف بأوسط ما يتناوله اإلسم املزيل إلختالف أثمان األفراد املشتركة معه فى 

اجلنس والنوع وكلما عمد فى الوصف إلى البساطة واملباشرة كان أفضل ويحذر من .
التمادى فى تفاصيل الصفات حتى التؤدى إلى ندرة املسلم فيه وتعذر تسليمه ألن املبالغة فى 
الصفات متنع عموم الوجود كما متنعه اجلهالة بعدم ذكر الصفات واليشترط من الصفات 
أجودهــا . ألنه ما من جيد إال ويجوز أن يكون فوقه ما هو أجود منه ، فيطالب صاحب احلق 

به، واليقدر املسلم إليه على تسليمه، ما لم يكن هناك عرف واضح لتحديده .
4/2/3/2. ويشترط لتمام املعلومية معرفة مقدار املسلم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : 

12/ البدائع، اجلزء السابع، ص 3164 – مواهب اجلليل، اجلزء الرابع، ص 534 – املهذب، اجلزء األول، ص 297 – املغني، اجلزء الرابع، ص 
)310 - 317( الروضة البهية، اجلزء الثالث، ص )306 - 309(
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)فيسلف فى كيٍل معلومٍ  ووزٍن معلومٍ  إلى أجٍل معلوم( فيحدد املقدار فى كل مبيع بحسب حاله 
من األوزان والسعة والعدد.  وأن يكون ذلك بوحدات متعارفة للعامة والتقتصر معرفتها على 

املتعاقدين كذراع شخص بعينه . ألنه إذا هلك أفضى إلى اجلهالة13 
3/3/2.  أن يكون املسلم فيه مؤجاًل :

1/3/3/2. اشترط جمهور الفقهاء فى املسلم فيه أن يكون مؤجاًل لوقٍت معلوٍم ومن ثم منعوا 
السلم احلال ، واحتج اجلمهور :-

•    باحلديث : ) من أسلف فليسلف فى كيٍل معلوٍم ووزٍن معلوٍم إلى أجٍل معلوٍم( فأمر صلى 
الله عليه وسلم مبراعاة األجل . واألمر يقتضى الوجوب.

•   وبأن املصلحة التى شرع السلم من أجلها - وهى احلاجة إلى السيولة ألصحاب املشروعات 
الواعدة ومن فى حكمهم - ال تتحق إال بتأجيل املسلم فيه .

•   وبأنه إذا لم يشترط األجل كان السلم من قبيل بيع ما ليس عندك املمنوع . وذلك ألنه إذا 
كان املبيع حاضراً عند املسلم إليه فال حاجة إلى بيع السلم. وإذا لم يكن املبيع حاضراً مملوكاً 

للمسلم إليه وطولب بتسليمه فى احلال كان من بيع ما ليس عندك املمنوع .
2/3/3/2. وذهب الشافعية إلى أن املسلم فيه يجوز أن يكون مؤجاًل كما يجوز أن يكون حاالً 

واحلال عندهم أفضل . وهو رأى ألبى ثور وابن املنذر واإلمامية واحتجوا :
•   بقياس األولي يقول الشيرازي : ويجوز مؤجاًل اآلية، ويجوز حاالً . ألنه إذا جاز مؤجاًل فألن 

يجوز حاالً – وهو من الفرز أبعد – أولي .
•   وبأن األجل ينطوي علي الغرر فإذا أمكن التسليم في احلال كان دفعاً للغرر14

املمارسة  ولواقع   ، والعقلية  النصية  أدلته  لقوة  اجلمهور  إليه  ذهب  ما  واألرجح   .3/3/3/2
العملية، ولضعف ما ذهب إليه الشافعية.                              

4/3/2. مدة األجل :  اختلف الفقهاء فى حد األجل األدنى واألقصى :
1/4/3/2. نظر بعضهم إلى نص احلديث مجرداً فقالوا :  أقله ما يتحقق به معنى األجل .. 

من اليوم واليومني والثالثة وقاس بعضهم ذلك على خيار الشرط .
2/4/3/2. ومنهم من ربط شرط األجل بحكمة املشروعية، فاستخلصوا من ذلك علاًل منها 

•  إنتظار نضج الثمار وحصاد الزروع ورواج التجارات وما فى معنى ذلك .
•  االكتساب والتدبير للمسلم فيه .
•  التلبث مدة تتغير فيها األثمان .

وبناًء على تقدير هذه العلل فاملدة املعتمدة عند املالكية خمسة عشر يوماً، وهى شهر عند 
احلنفية واحلنابلة.وعلى ضوء هذه العلل ميكن التقدير باملدد املذكورة. و بثالثة أشهر و ستة 

و تسعة و بعام .
3/4/3/2. أما أقصى مدة األجل فهى إلى مايجوز إليه البيع املؤجل. وقيل ال حد ألطوله إاّل 

ما يؤدى إلى الغرر أو إلى ما يعتاد من حياة  الطرفني .                                  
5/3/2.  معلومية األجل : الشرط فى األجل أن يكون معلوماً . ويتحقق العلم :

13/ املرجع السابق
14/ املهذب، اجلزء األول، ص 297
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•  باملدة احملددة حتديداً قاطعاً كاليوم األول من شهر .. من سنة ... ويوم عيد الفطر، وبعد 
ثالثني يوماً من اآلن وما فى  معنى ذلك .

•  وال تتحقق املعلومية بتعليق األجل على مجهول كامليسرة وقدوم فالن وحصول املجاعة أو 
انفراجها وما فى معني ذلك . وأجاز بعضهم التأجيل إلى امليسرة خاصة ، وهو األصوب إذا 

كان مشترطها معسراً. 
والزروع فأجاز هذه  الثمار  أنواع  املتسعة كمواسم احلصاد بحسب  واختلف حول اآلجال    •
ومنعها  للوفاء.  وقتاً  معظمه  ميقات  اخلالف  عند  احلنابلة.واعتبر  عند  رواية  وهى  املالكية 

اجلمهور15 ورأى املالكية هو األصوب وعليه عمل الناس.
6/3/2.  أن يكون املسلم فيه عام الوجود فى محله :

إشترط جمهور الفقهاء فى املسلم فيه أن يكون عام الوجود بحكم الغالب عند حلول أجله 
حتى يكون فى إمكانية املسلم إليه  تسليمه للمسلم . واملقدرة على تسليم املسلم فيه كافية 
لتحقيق هذا الشرط عند اجلمهور . فى حني يرى األحناف أن يكون املسلم فيه موجوداً من 
وقت التعاقد حتى حلول األجل دون إنقطاع خوفاً من موت املسلم إليه . واملوت عندهم يعجل 

آجال الديون .
•  واستدل اجلمهور بحديث ابن عباس الذى لم ينص على الوجود املستمر. ولو كان شرطاً 
لنهاهم عن السلم للسنتني والثالث إذ يلزم منها إنقطاع املسلم فيه فى إثنائها. وإمنا املقصود 

القدرة على التسليم ، ويكفى حتققها عند األجل بحكم الغالب .
•  وبأن املوت واإلفالس فى أثناء األجل من الطوارىء النادرة وإمنا تبنى األحكام على الغالب 
وبأن اجلمهور وخاصة احلنابلة لم يسلموا بأن الديون املؤجلة حتل تلقائياً مبوت املسلم إليه 

أو إفالسه .
•  ونرجح ما ذهب إليه اجلمهور. خاصة وأن حكمة مشروعية السلم تقتضى التيسير ويتحقق 

ذلك بتوافر املسلم فيه عند األجل .
7/3/2.  أن يكون املسلم فيه مطلقاً فى الذمة :

ويقصد بذلك أن يكون املسلم فيه عام الوجود ومأمون اإلنقطاع عند حلول أجله . وميثل هذا 
الشرط مزيد إحتياط لدفع الغرر لتوفير أسباب القدرة على التسليم . ولذلك اليسمح للمسلم 
إليه أن يشترط أن يفى بإلتزامه من مصدر محدود ال يؤمن انقطاعه، كالوفاء من مزرعته 
املزارع من مزرعته  بلدة صغيرة  . وهذا الشرط المينع أن يفى  أو مزارع  إنتاج مصنعه  أو 
وال الصانع من مصنعه، وإمنا املقصود به أن ال يعلق الوفاء بالضرورة على مثل هذه املصادر 

احملدودة التى تؤدى إلى جهالة التسليم الحتمال إصابة املزرعة باجلوائح16
مكـــــان  أعتبر  لم ينص عليه  فإذا  التسليم،  العقد على محل  أن ينص فى  . األصل   8/3/2

توقيع 
العقد محاًل للتسليم ما لم يقض العرف بخالف ذلك .

9/3/2. بيع املسلم فيه قبل قبضه :  اليجوز للمسلم بيع املسلم فيه قبل قبضه .

15/  البدائع، اجلزء السابع، ص 3175 – مواهب اجلليل، اجلزء الرابع، ص 528 – املغني، اجلزء الرابع، ص 323 
16/  البدائع، اجلزء السابع، ص 3171، واملغني، اجلزء الرابع، ص 326
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10/3/2 . إستبدال املسلم فيه : يجوز للمسلم مبادلة املسلم فيه بشى آخر– غير النقد –
 بعد حلول األجل دون اشتراط ذلك فى العقد. يجوز اإلستبدال بجنس املسلم فيه وبغيرجنسه 
بشرط أن يكون البدل صاحلاً ألن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم . وأن التكون القيمة 

السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم .
4/2 . السلم املوازى

هو بيع سلم مستأنف فى ظاهره وشكله القانونى مع نية االعتماد فيه على عقد سلم سابق . 
كان تشترى محفظة املصارف التجارية بالسودان كمية محددة من القطن من مزارعى مشروع 
اجلزيرة .. ثم تقوم احملفظة – رب السلم فى العقد األول – بإنشاء عقد سلم جديد مع مصانع 
الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق عقد السلم قطناً بذات املواصفات للمبيع فى العقد األول  
دون أن يعلق العقد الثانى على نفاذ العقد األول ، غير أن نية احملفظة منطوية على أن تتسلم 

السلعة من املزارعني فى مواعيدها وتقوم بتسليمها للمشترين فى العقد الثانى .
وما دام السلم املوازى غير مرتبط قانوناً بعقد السلم األول فينبغى جوازه على ذات املنهج الذى 
أجيز به عقد اإلستصناع الثانى فى املقاوالت . ولكن بشرط عدم جواز تسلسل البيع فى السلم 
املوازى.. متاماً كما فى القبض احلكمى ملستندات الشحن . فهى تقوم مقام القبض احلقيقى 
ألن  ثالث  لشخص  ببيعها  بدوره  يقوم  أن  احلكمى  بالقبض  للمشترى  اليجوز  ولكن  للسلعة. 

التداول سيصبح فى مستندات . وبناًء على ذلك اليجوز إصدار سندات سلم قابلة للتداول .
5/2. أحكام عامــة: 

1/5/2. اإلقالــة :
من  بالتحلل  ينفرد  أن  العقد اليجوز ألحد طرفيه  إنعقد  ومتى   . الالزمة  العقود  من  السلم 
التزاماته إال باإلتفاق على ذلك بني طرفيه عن طريق اإلقالة . واإلقالة رخصة عامة لقوله 
القيامة(17 ولذلك  الله عثرته يوم  )نادماً( بيعته أقال  الله عليه وسلم من أقال مسلماً  صلى 

صحت اإلقالة بشروطها فى عقد السلم . 
  واإلقالة فسخ لعقد السلم والرجوع للحالة التى كان عليها املتعاقدان قبل اإلنعقاد . وجتــوز 
اإلقالة فى كل املسلم فيه فى مقابل كل رأس املال بإتفاق . كما جتوز فيما تبقى من املسلم فيه 

فى نظير ما يقابله من رأس املال18 . 
2/5/2. تسليم املسلم فيه قبل أجله أو عنده :-

1/2/5/2. يجب على املسلم إليه الوفاء باملسلم فيه عند أجله للمسلم على ما يقتضيه العقد 
من الصفة والقدر . كما يجب على املسلم قبوله سواء كان فى قبوله ضرر أو ال .

2/2/5/2. فإذا قضاه املسلم إليه بصفة أجود لزم املسلم قبوله بشرط أال يطلب املسلم إليه 
ثمناً للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسن القضاء .

3/2/5/2. فإذا قضاه مبا هو دون الوصف وقبله املسلم جاز، بشرط أال يأخذ األخير ثمناً 
لفوات الوصف وهو عندئٍذ من قبيل حسن االقتضاء .

4/2/5/2. اليجوز التسليم من نوع آخر ولو من جنس املسلم فيه إال على أساس االستبدال 

17/  رواه أبو داؤود وإبن ماجة وصححه بن حبان واحلاكم – بلوغ املرام مع سبل اإلسالم، اجلزء الثالث، ص 61
18/  البدائع، اجلزء السابع، ص 3179 – املهذب، اجلزء األول، ص 302
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بشروطه أنظر البند 10/3/2.                                 
5/2/5/2. يجوز قضاء املسلم فيه قبل األجل، بشرط أن يكون املسلم فيه على صفته وقدره 

فإن لم يكن للمسلم عذر مينع التسلم ألزم به وإال ال يجبر .
6/2/5/2. إذا عجز املسلم إليه عن التسليم بسبب اإلعسار ينظر إلى ميسرة .

7/2/5/2.  اليجوز الشرط اجلزائى عن التأخير فى تسليم املسلم فيه .
3/5/2 تعذر وجود املسلم فيه أو بعضه عند األجل :

إذا إنقطع املسلم فيه عن األسواق بحيث لم يستطع املسلم إليه احلصول عليه عند أجله، يكون 
املسلم باخليار فى:

1/3/5/2. أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله .
2/3/5/2. أن يصبر حتى يتوافر املسلم فيه باألسواق19 .

3/3/5/2. وأن يستبدل به غيره .
4/3/5/2. وتصدق األحكام أعاله فيما إذا تعذر وجود املسلم فيه فى جزء منه .

4/5/2. احلوالة والرهن والكفالة باملسلم فيه :
يجوز عند اجلمهور احلوالة والرهن والكفالة باملسلم فيه جلواز ذلك فى الديون عموماً ومنها 

دين السلم )املسلم فيه( 
5/5/2. لم نفرد السلم املوازى بشىء من األحكام العامة أو اخلاصة . ذلك ألنه عند انعقاده 

فهو عقد سلم مستقل تطبق عليه أحكام عقد السلم العامة واخلاصة .

19/  البدائع، اجلزء السابع، ص 3179 – املهذب، اجلزء األول، ص 302
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بنك الشمال اإلسالمى
هيئة الرقابة ال�صرعية

نموذج عقد سلـم
   أبرم هذا العقد فى :

اليوم .............................. من شهر ............................. سنــة        14هـ  
اليوم .............................. من شهر ............................. سنــة        20م  

بني كل من :-
أوالً :  السيد/السادة/.................................... فرع ................................. 

ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالبنك طرف أول )رب السلم( .
ثانياً :  السيد/ السادة .........................................................................    

ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثانى )املسلم إليه(
  مبا أن الطرف الثانى قد رغب فى بيع .......................................................
للبنك مبوجب عقد السلم ووافق البنك على شرائها فقد اتفق الطرفان على إبرام عقد سلم 

بينهمـا على النحو التالى :-
 1-  باع الطرف الثانى للبنك عدد ............................................................

)هنا يذكر جنس املبيع ونوعه وصفته ومقداره ويوصف وصفاً مميزاً له عن غيره( 
مببلغ ......................... بواقع........................ للوحدة )أردب – جوال ... الخ( .

2- قبل البنك شراء املبيع املذكور فى )1( أعاله وإلتزم بان يدفع للطرف الثانى الثمن كاماًل 
)رأس مال السلم( بعد التوقيع على هذا العقد فى مدة التتجاوز ثالثة أيام  .

3- إلتزم الطرف الثانى بتسليم املبيع )املسلم فيه( للبنك على النحو التالى :-
أ  /  دفعة  واحدة  فى  يوم ............ من شهر ........... سنة ................ فى مكان 

...................
ب /  على دفعات كاآلتى :-

املكانالتاريخالكميةالدفعة

 
4- إذا أنقطع املبيع عن السوق فللمسلم )البنك( فسخ العقد وإسترداد رأس املال أو اإلنتظار 

ملوسم قادم .
5- على الطرف الثانى تقدمي :-

أ/ ضمان عينى أو رهن إئتمانى مقبول.
ب / أو ضمان شخصى يتعهد فيه الضامن بتسليم أى كمية من املسلم فيه يعجز الطرف 
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الثانى عن تسليمها فى وقتها ومكانها احملددين.
6- يجوز للبنك أن يطلب من الطرف الثانى أو من الضامن أو منهما معاً تقدمي شيكات مببلغ 
الثاني احلق فى  الطرف  يؤكله  أو من  الثاني  الطرف  للبنك مع  الطرفان، ويكون  يتفق عليه 
التصرف فى الشيكات لشراء املسلم فيه املستحق على الطرف الثانى بسعر السوق فى أى 

وقت بعد يوم التسليم.
7- إتفق الطرفان علي أن تخلف الطرف الثاني عن الوفاء بدفعة واحدة يجعل كل الدفعات 

األخري حالة .
8- يجوز للبنك التنفيذ علي الضمان متي ما تخلف الطرف الثاني عن الوفاء .

9- إذا نشأ نزاع حول هذا العقد يجوز برضا الطرفني أن يحال ذلك النزاع إلي جلنة حتكيم 
منهم ويتفق الطرفان علي احملكم  واحداً  تتكون من ثالثة محكمني يختار كل طرف محكماً 
الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم . وفي حالة فشل الطرفني في اإلتفاق علي احملكم 
الثالث أو عدم قيام أحدهما بإختيار محكمه في ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة 
الطرف اآلخر يحال األمر للمحكمة املختصة لتقوم بتعيني ذلك احملكم أو احملكمني املطلوب 

إختيارهم .
تعمل جلنة التحكيم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وتصدر قراراتها باألغلبية العادية وتكون 

هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفني .
       وقع عليه                                                         وقع عليه

ع/ البنك )الطرف األول(                                            ع/ الطرف الثانى
.......................................... -1           .......................................-1
بطاقة رقم .... بتاريخ .... إصدار .....           بطاقة رقم..... بتاريخ ......إصدار .......
.......................................... -2          ....................................... -2
بطاقة رقم.... بتاريخ .... إصدار ....             بطاقة رقم .... بتاريخ ......إصدار ....... 

الشهود:-
...........................................-1          ........................................-1
بطاقة رقم .... بتاريخ .... إصدار .....           بطاقة رقم .... بتاريخ ..... إصدار........ 
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ثانيًا: إجراءات الدراسة والتصديق 

أواًل : إجراءات بيع السلم :-
يتقدم املسلم إليه بطلب للمصرف يطلب متويله عن طريق عقد السلم مبيناً نوع املسلم فيه 
فإذا  املصرف  بوساطة  معداً  منطياً  الطلب  يكون  وقد  يطلبه  الذى  والثمن  وصفته  )املبيع( 
الدراسة لإلستيثاق من  بإجراء  يقوم املصرف  العامة مقبوالً  السياسة  الطلب فى إطار  كان 

املعلومات املقدمة واملطلوبة التى متكن من إتخاذ القرار املناسب على النحو التالى:
1- معلومات عن املسلم إليه:

أ- عنوانه ومقر عمله واملؤسسات األخرى التى يتعامل معها.
ب- الوضع القانونى للمسلم إليه.

ج- طبيعة عمله )زراعة، صناعة، صادر...الخ( وعالقة ذلك بالطلب املقدم.
بنك  مبنشور  اإلعتبار  فى  األخذ  مع  وجدت(  )إن  مراجعة  ميزانيات  ثالث  آخر  تقدمي  د- 

السودان املركزى رقم )2001/1( اخلاص بأسس منح التمويل20.
هـ- اإلمتيازات املمنوحة للمسلم إليه إن وجدت.

و- درجة وفائه بالتزاماته لدى املصرف واجلهاز املصرفى عموماً ومؤسسات التمويل األخرى، 
مع حتديد حجم معامالته مع البنك خالل فترة عام.

ز- عدم وجود متويل متعثر أو ارتداد شيكات للمسلم إليه.
ح- التحرى وجمع املعلومات عن صحة البيانات أعاله.

2- معلومات عن املسلم فيه )املبيع( :-
غيره  عن  له  مميزاً  وصفاً  يوصف  أن  على  وقدره  صفته  نوعه،  املبيع،  جنس  حتديد  أ- 
وكميته وإمكانية توافره فى أجل التسليم أو االتفاق على التاريخ األنسب وعلى مكان التسليم 

وكيفيته.
ب- توافق رأس مال السلم )الثمن( مع قيمة املبيع املؤجل أو املناقشة بغرض اإلتفاق على الثمن 

املناسب للطرفني.
ج- حتديد طبيعة املسلم فيه )املبيع( هل يقع ضمن األنشطة املسموح للمسلم إليه ممارستها 

وفق عقد والئحة التأسيس.
د- مدى مطابقة املسلم فيه للسياسة التمويلية والسياسة االستثمارية للمصرف املعنى.

هـ- أفضلية املسلم فيه االجتماعية.
و- اإلجتاه املستقبلى املتوقع لسياسة الدولة فيما يتعلق بنوع املسلم فيه، هل املتوقع تشجيعه 

أو احلد منه .
3- معلومات عن الضمانات:-
أ- نوع الضمان أو الضمانات.

ب- قابلية الضمان أو الضمانات للبيع.

20/ )ينص املنشور علي شروط إستيفاء تقدمي طلبات التمويل وأنظر الفقرة )3( من سابعاً متويل الزراعة املطرية( هذا املنشور قابل للتعديل 
من اجلهة املصدرة له .
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ج - قيمة الضمان ) أعلى من قيمة املبيع املتوقع ( .
4-  أى معلومات أخرى:-

أ -  السقف املتاح للمصرف فى املجال موضوع التمويل.
ب - مدى توفر السيولة.

ج - حتديد تاريخ بداية تصفية التمويل ومكانه.
د - عدم تعارض الطلب مع أسس وضوابط منح التمويل الصادرة من بنك السودان املركزى 

وسياسة املصرف االستثمارية.
هـ - أى معلومات أخرى يعتقد بأهميتها.

عند احلصول على املعلومات املطلوبة يوصى الدارس :
 أ -  باملوافقة ويكون جلهة التصديق الرأي األخير .

ب - أو بالرفض لألسباب التى يرونها ويرفع األمر جلهات التصديق بحسب درجاتها، إذا كانت 
املعلومات مستوفاة تقرر اجلهة املعنية:

•  باملوافقة على الرفض.
•  التصديق بالعملية لألسباب التى تراها.

إذا صودق على العملية )سلمًا أو سلمًا موازيًا( فإن علي املصرف:
أ  -  وصف السلعة وصفاً نافياً للجهالة على نحو ما ورد فى األحكام الفقهية.

ب - تسليم )أو تسلم( رأس املال فى املجلس، حقيقة أو حكماً.
ج  - أخذ الضمان الالزم.

د  -  حترير عقد - حسب النموذج - مع توقيع طرفيه وشاهديه.
هـ - متابعة تنفيذ العملية.

باألحكام  ورد  ما  نحو  على  مطل  أو  إعسار  من  يتبعها  وما  النهائية،  التصفية  متام   - و 
الفقهية.
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ثالثًا : الضوابط المحاسبية لبيع السلم 

    بعد التصديق باملوافقة على تنفيذ عقد السلم تتم القيود احملاسبية على النحو التالى:
1/ خصم رأس مال السلم من حساب التمويل بالسلم وإضافته حلساب أوراق الدفع أو إلى  

حساب العميل )املسلم إليه(.
2/ خصم قيمة الضريبة من حساب العميل وإضافتها إلى الضرائب.
3/ خصم قيمة الدمغة من حساب العميل وإضافتها إلى الضرائب.

4/ خصم أى مدفوعات أخرى متعلقة بالعملية من حساب العميل وإضافتها إلى حساب    
   االيراد املختص.

5/ تسليم املسلم فيه :-
    )أ( فى حالة تسلم املسلم فيه مطابقاً للعقد يتم إجراء القيود التالية:-

                       •   اخلصم من حساب املوجودات.
                                          •   اإلضافة إلى حساب التمويل باملسلم.

    )ب( فى حالة العجز اجلزئي عن تسليم املسلم فيه يتم إجراء القيود التالية:-
                      •    اخلصم من حساب ذمة العميل.

                      •    اخلصم من حساب املوجودات )بالقدر املستلم(.
                                          •    اإلضافة إلى حساب التمويل بالسلم.

    )ج( فى حالة العجز الكلى عن تسليم املسلم فيه يتم إجراء القيود التالية:-
                       •   اخلصم من حساب ذمة العميل.

                                          •   اإلضافة إلى حساب متويل باملسلم.
    )د( إذا كان العجز )كلياً أو جزئياً( بسبب خارج عن إرادة املسلم إليه )العميل( واختار 

    البنك فسخ العقد جترى القيود التالية:-
1- فى حالة سداد املسلم إليه لرأس املال نقداً جترى القيود التالية:-

                      •    اخلصم من حساب اخلزينة أو أوراق الدفع.
                                          •    اإلضافة إلى حساب ذمة العميل.

2- فى حالة بيع الضمان يقوم البنك بتسلم رأسماله فقط زائداً املصروفات التى يتكبدها 
    فى سبيل بيع الضمان وجترى القيود احملاسبية كاآلتى:-

)أ( إذا كانت حصيلة بيع الضمان أكثر من الدين املطلوب من املسلم إليه )العميل(.
                      •   اخلصم من حساب اخلزينة.

                      •   اخلصم من حساب املوجودات.
                                          •   اإلضافة إلى حساب ذمة العميل.

)ب( إذا كانت حصيلة بيع الضمان متساوية مع الدين املطلوب من املسلم إليه )العميل(:
                      •   اخلصم من حساب املوجودات )السلم(.

                                          •   اإلضافة إلى حساب ذمة العميل.
)ج( إذا كانت حصيلة بيع الضمان أقل من الدين املطلوب من املسلم إليه )العميل(:



21

                      • اخلصم من حساب املوجودات.
                      •  اخلصم من حساب ذمة العميل )بالفرق الناقص(.

                                         •  اإلضافة إلى حساب ذمة العميل.
6- فسخ عقد السلم:

بسبب إهمال أو تقصير املسلم إليه مع وجود الضمان:
)أ(   جزئياً: يتم إجراء القيود احملاسبية كما ورد بالفقرة )5/ب( أعاله.

)ب(  كلياً: يتم إجراء القيود احملاسبية كما ورد بالفقرة )5/ج( أعاله.
)ج( فى حالة الفسخ حسب ما ورد فى الفقرتني )أ،ب( أعاله يتم بيع )تسييل( الضمان ثم   

يشترى املسلم فيه بسعر يوم التسليم املتفق عليه. وجترى القيود التالية:
)1( إذا كانت حصيلة بيع )تسييل( الضمان أكثر من الدين املطلوب من املسلم إليه )العميل(:

                     •  اخلصم من حساب اخلزينة.
                     •  اخلصم من حساب املوجودات )السلم(.

                                         •  اإلضافة إلى حساب ذمة العميل.
                                         •  اإلضافة إلى حساب اخلزينة أو أوراق الدفع )الفرق الزائد يسلم  

                        للعميل(.
)2( إذا كانت حصيلة بيع الضمان )تسييل( متساٍو مع الدين املطلوب من املسلم إليه   

)العميل(:
                     •  اخلصم من حساب املوجودات )السلم(.

                                         •  اإلضافة إلى حساب ذمة العميل.
)3( إذا كانت حصيلة بيع )تسييل( الضمان أقل من الدين املطلوب من املسلم إليه   

)العميل(:
                     •  اخلصم من حساب املوجودات )السلم(.

                                         •  اإلضافة إلى حساب ذمة العميل )الفرق الناقص(.
                                         •  اإلضافة إلى حساب ذمة العميل.

7- تصفية السلم:
فى حالة بيع املسلم فيه بواسطة املصرف يتم إجراء القيود التالية:-

)أ( فى حالة حتقيق أرباح:
                     •  اخلصم من حساب اخلزينة أو أوراق الدفع.

                                         •  اإلضافة إلى حساب املوجودات )السلم(.
                                         •  اإلضافة إلى حساب األرباح واخلسائر )أرباح السلم(.

)ب( فى حالة حتقيق خسائر :-
                     •   اخلصم من حساب اخلزينة أو أوراق الدفع.

                     •   اخلصم من حساب األرباح واخلسائر )أرباح السلم(.
                                         •   اإلضافة إلى حساب املوجودات.

)ج( فى حالة عدم حتقيق ربح أو خسارة:
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                      •  اخلصم من حساب اخلزينة أو أوراق الدفع.
                                         •  اإلضافة إلى حساب املوجودات.

أو جزئياً( بعد مضى شهر من أجل  8- فى حالة عجز املصرف عن تسلم املسلم فيه )كلياً 
املوضوعة  والضوابط  لألسس  وفقاً  له21  تكوين مخصص  ويتم  متعثراً  الدين  يعتبر  التسليم 

بواسطة بنك السودان.
9-عمليات السلم املوازى :-

فى حالة قبض املصرف لرأس املال )نقداً أو عيناً أو منفعة( .
                       •     اخلصم من حساب اخلزينة أو املوجودات أو أوراق القبض .

                                         •     اإلضافة إلى حساب عمليات السلم املوازى.
 تسليم املسلم فيه فى عملية السلم املوازى.

إذا أوفى املصرف باملسلم فيه للمسلم )العميل( فى هذه احلالة يتم إثبات الفرق بني املبلغ الذى 
سبق تسلمه من العميل وبني التكلفة ربحاً أو خسارة كاآلتى:

	أأ فى حالة الربح كاآلتى:

                       •     اخلصم من حساب عمليات السلم املوازى 
                                         •     اإلضافة إلى املذكورين:-

                                         •     إلى حساب األرباح واخلسائر.
                                         •     إلى حساب اخلزينة أو أوراق دفع.

)ب( فى حالة اخلسارة كاآلتى:
                      •     اخلصم من مذكورين:

                      •     من حساب األرباح واخلسائر.
                      •     من حساب عمليات السلم املوازى.

                                         •     اإلضافة إلى حساب اخلزينة أو أوراق الدفع.
)ج( فى حالة عدم الفرق بني السعرين كاآلتى:

                      •     اخلصم من حساب عمليات السلم املوازى
                                         •    اإلضافة إلى حساب اخلزينة أو املوجودات أو أوراق الدفع.

21/ املنشور رقم )99/2(  
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رابعًا : معيار السلم والسلم الموازى

   يصدر هذا املنشور فى إطار السعى لتوحيد التقارير املالية للمصارف وهو خاص مبعيار 
السلم والسلم املوازى. السلم هو »شراء آجل فى الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة أو بيع 
آجل بعاجل«. وأما السلم املوازى فهو »عقد سلم يعتمد املسلم إليه22 فى تنفيذ التزامه على 
ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما23ً فى عقد سلم سابق، دون أن يعلق عقد السلم 

املوازى على عقد السلم السابق«.
تسهل  وحتى  وآخر.  مصرف  بني  بالسلم  للتمويل  احملاسبية  املعاجلات  فى  اختالف  هنالك 
مقارنة القوائم املالية للمصارف، وميكن احلصول على إفصاح ٍ كاف ٍ عن السياسات احملاسبية 
للتمويل بالسلم، فإن معيار السلم والسلم املوازى يهدف إلى وضع القواعد احملاسبية التى حتكم 
اإلثبات، والقياس، والعرض، واإلفصاح عن التمويل بصيغة السلم وعمليات السلم املوازى التى 
التام بها وتطبيقها  املالية االسالمية. وعلى املصارف االلتزام  جتريها املصارف واملؤسسات 
وفقاً ملا يرد فى هذا املنشور الصادر إستناداً على معيار احملاسبة املالية رقم )7( الذى أصدرته 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين.
1/  نطاق املعيار:

للتمويل بالسلم وعمليات السلم املوازى، ويشمل ذلك  يتناول هذا املعيار القواعد احملاسبية 
معاجلة رأس املال الذى يقدمه املصرف فى السلم أو يقبضه فى عملية السلم املوازى، وما 
يتعلق بقبض املسلم فيه24 وبيعه فى السلم أو تسليم مثله فى عملية السلم املوازى. كما يشمل 
املعيار معاجلة االيرادات واملصروفات واملكاسب واخلسائر املتعلقة بالتمويل بالسلم وعمليات 

السلم املوازى.
2/ املعاجلات احملاسبية للتمويل بالسلم وعمليات السلم املوازى:

1/2 يتم إثبات التمويل بالسلم عند دفع رأس املال )نقداً كان أو عيناً أو منفعة( إلى املسلم 
إليه أو وضعه حتت تصرفه.

2/2 يتم إثبات عمليات السلم املوازى عند قبض املصرف لرأس املال )نقداً كان أو عيناً أو 
منفعة(.

3/2 عند دفع رأس املال:
أ -  يقاس رأس املال باملبلغ الذى مت دفعه.

ب- يقاس رأس املال املقدم عيناً أو منفعة بالقيمة العادلة )القيمة املتفق عليها بني املصرف 
والعميل( للعني املقدمة أو املنفعة املدفوعة.

4/2 فى نهاية الفترة املالية:
أ- يقاس رأس املال فى نهاية الفترة املالية كما جاء فى البند 3/2، على أنه إذا ظهر 

للمصرف

22/  املسلم إليه: البائع )العميل( 
23/   املسلم: املشترى )البنك(

24/  املسلم فيه:املبيع )السلعة موضوع السلم(
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قوياً  احتماالً  أو  جزئياً  أو  كلياً  فيه  باملسلم  إليه  املسلم  وفاء  بعدم  قوياً  إحتماالً  هنالك  أن 
بانخفاض قيمة املسلم فيه فيجب تكوين مخصص بقيمة العجز املقدر.

ب- يتم إظهار عمليات التمويل بالسلم فى القوائم املالية باسم التمويل بالسلم.
ج- يتم إظهار عمليات السلم املوازى فى القوائم املالية ضمن مطلوبات املصرف باسم السلم 

املوازى.
5/2 تسليم املسلم فيه:

للعقد تسجل املوجودات التى تسلمها  1/5/2. فى حالة تسلم املصرف للمسلم فيه مطابقاً 
املصرف على أساس تكلفتها التاريخية.

2/5/2. فى حالة تسلم جنس مماثل للمسلم فيه مع اختالف الصفة:-
السوقية(  القيمة  تتوافر  لم  إن  العادلة  القيمة  )أو  السوقية  القيمة  تساوت  إذا   .1/2/5/2
بالقيمة  البدل  وتسجيل  قياس  يتم  عليه  املتعاقد  فيه  املسلم  قيمة  مع  املختلف  فيه  للمسلم 

الدفترية.
2/2/5/2. إذا كانت القيمة السوقية )أو القيمة العادلة إن لم تتوافر القيمة السوقية( للمسلم 
ما مت  قياس وتسجيل  يتم  املتعاقد عليه  فيه  للمسلم  الدفترية  القيمة  أقل من  املختلف  فيه 

تسلمه بالقيمة السوقية )أو القيمة العادلة( وقت التسلم ويتم إثبات الفرق خسارة.
3/5/2. العجز عن تسلم املصرف املسلم فيه أو بعضه عند أجل التسليم:-

1/3/5/2. إذا كان العجز كلياً أو جزئياً ومت متديد أجل التسليم تبقى القيمة الدفترية للمسلم 
فيه كما هى.

2/3/5/2. إذا فسخ عقد السلم كلياً أو جزئياً ولم يسترد رأس املال من املسلم إليه يسجل 
ذمماً عليه.

4/5/2. العجز عن تسليم املسلم فيه بسبب إهمال أو تقصير العميل:-
1/4/5/2. إذا كان العجز كلياً أو جزئياً:

أ- وفسخ عقد التمويل بالسلم كلياً أو جزئياً ولم يرد املسلم إليه رأس املال أو اجلزء املطلوب 
رده، يثبت املبلغ ذمماً على العميل.

ب- فى حالة وجود ضمان تستوفى من حصيلة بيعه القيمة الدفترية للمسلم فيه )رأس املال(. 
فإذا كانت احلصيلة أقل يسجل الفرق ذمماً على املسلم إليه )العميل(، أما إذا كانت احلصيلة 

أكثر فيسجل الفرق حلساب املسلم إليه.
ج- تستوفى من ذمم العميل أى مبالغ إضافية يثبت استحقاقها للمصرف على العميل.

6/2. استبدال جنس آخر باملسلم فيه:
إذا استبدل باملسلم فيه جنس آخر وكانت القيمة السوقية أو العادلة للبدل أقل من القيمة 

الدفترية للمسلم فيه ينطبق ما جاء بالبند 2/2/5/2.
7/2. قياس قيمة املسلم فيه فى نهاية الفترة املالية بعد قبضه:

القيمة  أو  التاريخية  التكلفة  أساس  على  املالية  الفترة  نهاية  فى  املنتقاة  املوجودات  تقاس 
النقدية املتوقع حتقيقها أيهما أقل فإذا كانت القيمة النقدية املتوقع حتقيقها أقل يتم إثبات 

الفرق خسارة فى قائمة الدخل.
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8/2 . إثبات نتيجة تسليم املسلم في عملية السلم املوازى:
إذا سلم املصرف املسلم فيه للمسلم )العميل( فى عملية السلم املوازى يتم إثبات الفرق بني 

املبلغ الذى سبق تسلمه من العميل وبني تكلفة املسلم فيه ربحاً أوخسارة.
3/ متطلبات اإلفصاح:

العرض  بشأن   )1( رقم  املالية  معيار احملاسبة  فى  الوادة  اإلفصاح  متطلبات  مراعاة  يجب   
واإلفصاح العام فى القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية.     
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