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 [.ٕسورة إبراىيم جزء من اآلية ] ﴾إذ أتذف ربكم لئن شكرًب ألزيدنكمك ﴿: يقوؿ هللا تعأب
 ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  كالصبلة كالسبلـ على مزيدهيواُب نعمو كيكافئ  افا٢بمد هللا ٞبدا للشاكرين العارفْب ٞبدن 

 شكر هللا تعأب كبعد: إٔب  ا٤بؤدمالذم علمنا شكر الناس 
ٍب شكرم للقلب ا٢بنوف  ،شكرم لوالدم العزيز الذم كضع اللبنة األكٔب ُب تعليمي كٙبايزم كتوجيهي

 .)رب ارٞبهما كما ربيا٘ب صغّبا( ،لرعاية كالعناية كالدٌب ا٢ببيبةكالغالية من أحاطتِب اب
ا٤بشرؼ على ىذه األطركحة فضيلة األستاذ ا٤بشارؾ الدكتور/ أنيس الرٞبن إٔب  لأتقدـ ابلشكر ا١بزيك 

 .فجزاه هللا خّبا ،كلقد استادت من توجيهاتو القيمة ،حاظو هللا-منظور ا٢بق 
كاف  -حاظو هللا-شكر ا٤بشرؼ ا٤بساعد فضيلة األستاذ ا٤بشارؾ الدكتور/ عمر علي أبو بكر أككما 

 .فجزاه هللا خّب ا١بزاء ،كتوجيوو كإرشادكخصِب بعلمو  ،بوقتوفلم يبخل علي  ،خّب معْب
عظيم شكرم كتقديرم كامتنا٘ب ألعضاء ا٥بيئة التدريسية ُب كلية الدراسات عن كال ياوتِب أف اعرب 

 التميمي كٝبيع العاملْب دمحم األستاذ الدكتور/ فضيلةالعليا ُب جامعة ا٤بدينة العا٤بية كعن رأسهم معإب 
 .فيها
 .فجزاه هللا خّب ا١بزاء ،شكر زكجي الذم ٓب يبخل علي ٔبهده كعلمو كدعموأا كم

حة أبحسن حاؿ )أخي إلخراج ىذه األطرك  اكتقديرم لكل من بذؿ جهدن عرب عن شكرم أككما 
 .ىم هللا عِب خّب ا١بزاءافجز  ،بتهاؿ(مصطاى كأخٍب إ
 .يتوكرعاىم برعا ككائـ كرائـ أصلحهم هللا عبد هللاكشكرم ألبنائي 
 .اـ ىذا البحثُب ميزاف حسنات كل من ساىم ُب إٛب ف ٯبعل ىذا العملكهللا تعأب أساؿ أ
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 اإلىداء
صلى  دمحم ،نيب الرٞبة كنور العا٤بْبإٔب  من بلغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمةإٔب  أىدم ٕبثي ىذا

 .....هللا عليو كسلم
كالدم  ،نجاحٕب ابل اكدع منذ صغرم حٌب كربتمن منحِب الثقة ابلناس إٔب  كما أىدم ٕبثي ىذا

 ....الغإب
من إٔب  ،ُب صبلهتا ادكمن  توفيقمن منحتِب عطاها كحناهنا كدعت ٕب ابلإٔب  كما أىدم ٕبثي ىذا

 ....كالدٌب الغالية ،سهرت الليإب من أجلي كعملت على راحٍب
 ....يززكجي العز  ،طريق النجاحإٔب  من أخذ بيدمإٔب  كما أىدم ٕبثي ىذا

ككاف معي خطوة  ،جوارم كغمر٘ب بلطاو ككرموإٔب  من ساند٘ب ككقفإٔب  كما أىدم ٕبثي ىذا
 .....خي مصطاىأ ،كيرزقو ابلذرية الصا٢بة ف يوفقو ُب حياتوأعسى هللا  ،ٖبطوة

 .هللا يوفقهم ُب حياهتم......الصغرل خٍبأالغالْب ك  أخوا٘بإٔب  كما أىدم ٕبثي ىذا
نور إٔب  ،من ىم جزء مِبإٔب  ،كجل كىبِب إايىم من ىم نعمة من هللا عزإٔب  كما أىدم ٕبثي ىذا

 ....كرائـ هللا ككائـ عبد، ات كبدمذفلإٔب  ،عيو٘ب الٍب أرل الكوف من خبلؿ أعينهم
  



 

 ي

 ملخص البحث 
 

ي من صيغ التمويل اإلسبلمي ُب إطاره الشرعىامة حيوية  صيغة عقد السَّلىملأف إٔب  ىذه الدراسة تجوت
كيعترب ، كأركانو كشركطو، كمشركعيتو إذ بدأت الدراسة بتوضيح ماهـو السلم، م كااسيبقتصادكاال

كتكمن ، اقراض الربوم اظور شرعن أحد أىم البدائل الشرعية عن نظاـ التمويل ابإل عقد السَّلىمالتمويل ب
ن ىذا البحث بياف أٮبيتو م ككاف ا٥بدؼ ،ليةااألسواؽ ا٤ب السَّلىم ُبمشكلة البحث ُب مدل أثر 

، ا٤بسائل ا٤بعاصرة كا٤برافقة لو كإبراز، ية ُب التطبيقات ا٤بعاصرة كفق الضوابط الشرعيةستثمار التمويلية كاال
ُب ذلك على ا٤بنهج  امعتمدن ، اإلسبلميةالبنوؾ  عقد السَّلىم ُبت ا٤بعاصرة لكتسليط الضوء على التطبيقا

ا٤بادة العلمية من مصادرىا األصلية كٙبليلها كتاسّبىا  ٝبع جزئياتً ستقرائي التحليلي القائم على اال
ك٧باكلة اقَباح ٭بوذج رايضي لتوزيع ٨باطر السلم كفق أسس عملية معاصرة  ،القوؿ الراجحإٔب  للوصوؿ

 .م ا٤بعاصرقتصادُب النشاط اال اي  قكتطبي تستوعب ا٤بطركح نظراين 
أداة ذات كااءة عالية لنشاطات ٨بتلاة  عقد السَّلىم: منهانتائج مهمة إٔب  كتوصلت الدراسة بعد ذلك

كلكن  ٯبوز التعامل ابلسلم ا٤بوازم كالتعامل ابلسلم ا٤بقسطك ، من زراعة كصناعة ك٘بارة كخدمات أخرل
كعدـ ، لناسلألف فيو ٙبايل على الشريعة كخداع  ؛ٯبوز التعامل ابلسلم ا٤بنظم كال، ابلضوابط الشرعية

، حكاـ تداكؿ الديوفخضع ألالسَّلىم فيألف الصك ٲبثل حصة ُب دين  ؾ السَّلىمصكو جوار تداكؿ 
كألف الشريعة اإلسبلمية قد أحاطت ، األسهم ال ٯبوز لتخلف شرط من شركط السلم السَّلىم ُبكحكم 

السلم بضماانت عدة منها الشهادة كالكاالة كالرىن ككضعت العديد من اإلجراءات كالتدابّب ٤بواجهة 
كالتمويل ٲبكن أف يسهم ُب  ستثماربوصاو أداة لبل عقد السَّلىمف لإف، ا٤بخاطر كالتخايف من آاثرىاتلك 
ية للبلداف اإلسبلمية من خبلؿ تاعيل الدكر التنموم قتصادتوظياو باعالية ككااءة ُب التنمية اال حاؿ

 ، استقرار أسعار السلعكا٤بساٮبة ُب ،يةقتصادكتطوير كتنمية ٝبيع القطاعات اال ،للمصارؼ اإلسبلمية
 .زمة اإلسكاف كالتخايف من البطالةكحل أ ،كتشجيع التقدـ الصناعي كالتكنولوجي

ك٭بوذج ، عقد السَّلىممنها الطريقة ا٤بقَبحة لعمل شركة الوساطة ُب  ؛ تطوير أساليب جديدة ُب السلمكًب
كاستخداـ تقنيات ا٥بندسة ا٤بالية  ،ك٭بوذج مقاـ لقياس أداء ا٤بعامبلت اإلسبلمية، سكن السلم التكافلي

 .ا٤بصارؼ اإلسبلمية السَّلىم ُبُب توزيع ٨باطر 
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ABSTRACT 

 
This study aims at making forward contract has an important phase 

and it is one of the Islamic financing phases in its judicial; economical 

and computational to show its financial and investment importance 

within the modern application according to the Islamic law principles 

and to try to suggest a mathematical model to distribute forward 

contract’s risks in accordance with the attractive operation basis which 

contain the applicably and theoretically presented item in the 

contemporary economic activity. 
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 اظتقدمة
هللا  كالصبلة كالسبلـ على الرٞبة ا٤بهداة دمحم بن عبد، فيو امباركن  اطيبن  اكثّبن   اٞبدن ، ا٢بمد رب العا٤بْب

 .يـو الدينإٔب  كمن سار على هنجهم كدرهبم، بْب الطاىرينكعلى آلو كصحبو الطي
٤با ٥با من أثر كبّب ُب حياة األمة  ؛فإف ا٤بعامبلت ا٤بالية قد حظيت ابىتماـ ابلغ ُب الاقو اإلسبلمي

 .كرقيها كتقدمها
ها من حيث مركنت ،عصران الراىن أداة ذات كااءة عالية لنشاطات ا٤بصارؼ اإلسبلمية عقد السَّلىم ُبف

كاستجابتها ٢باجات التمويل ا٤بختلف من زراعة كصناعة ك٘بارة كمقاكؿ كناقات التشغيل كناقات 
 .ا لتوسيع دائرة تطبيقو ُب شٌب ا١بوانب ا٢بياتيةزاؿ اجملاؿ ماتوحن  كال ،أخرل

أحد أىم البدائل الشرعية عن نظاـ التمويل ابإلقراض الربوم اظور  عقد السَّلىمكيعترب التمويل ب
 اكلعل الاقو اإلسبلمي الذم أقر مبدئين ، قق مصاّب عامةٙبميزة ٛبويلية فريدة  عقد السَّلىمكل ،اشرعن 

 ةيقتصاد٥بذه ا٤بصلحة اال ةقاعدة عدـ جواز بيع ا٤بعدـك كقد استثُب السلم ابتااؽ االجتهادات تلبي
، مقتصادالعامل على نشاطو االرأس ا٤باؿ إٔب  حاجة ا٤بنتج كالصانع كالتاجر عقد السَّلىمكيليب ، العامة

كٰبقق كذلك ُب ا١بانب اآلخر رغبة ا٤بشَبم لتحصيل بضاعة ٧بددة الكمية كالوصف بثمن أرخص 
 .ا إبمكانو ٙبديد الوقت ٗبا يبلئم حاجاتو اإلنتاجيةكأيضن ، عادة بسبب تسليف ٜبنها

 : ىـاية اظتوضوعأ
 .ات كالتنميةستثمار الالتعرؼ على ىذا العقد من جهة إمكانية توظياو ُب ا /ُ
 .العقد لئبل يقع اإلنساف ُب اـر أثناء تعاملو هبذا؛ التعرؼ على شركط كضوابط السلم /ِ
 .صور السَّلىمالتعرؼ على الارؽ بْب السلم كبيع ا٤بعدـك كأنواع  /ّ
النشاط  كيشارؾ ُب، يةقتصاديساىم ُب التنمية اال ستثمارالتمويل كاال عقد السَّلىم ُبإٌف تطبيق  /ْ
تطلعات األفراد كاألٌمة ُب التمويل  كٰبقق، كيليب خطط التنمية ا٤بستمرٌة، كيدعم ا٤بشاريع، مقتصاداال

 .كيؤمن فرص العمل الكافية، كالتعاكف بْب ٨بتلف الائات، الدائم كاالكتااء الذاٌب
بائع ُب تسليم السلعة ال ظل احتمالية ٩باطلة عقد السَّلىم ُبالتعرؼ على ا٤بخاطرة الٍب تَبتب على / ٓ

 ،ا٤بسلم إليو اب٤باؿ الذم أخذه أك احتماؿ ىرب ،أك منازعتو ُب قدر ا٤بسلم فيو أك صاتو، للمشَبم
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 .عقد السَّلىمكمعرفة الضماانت الشرعية الٍب تكال سبلمة التعامل ب
 : أسباب اختيار اظتوضوع

 : يلي فيما تتمثل ع؛ا٤بوضو  ىذا الختيار دعتِب الٍب كالدكافع األسباب من عدد ىناؾ
 .كااسيب مقتصادإطاره اال عقد السَّلىم ُب كافية بصورة تناكلت الٍب كالدراسات األٕباث قلة -ُ
 كجو على ا؛ كالسلمعمومن  اإلسبلمية كالتمويل ستثماراال كأساليب صيغ إبراز ٛبيز ككااءة -ِ

 .ا٣بصوص
 .الواقع ا٤بعاصر ُب كإعمالو، ٤بعامبلتا فقو إبحياء ا٤بتعلقة العلمية ا١بهود ُب ا٤بساٮبة -ّ
 هنضة ُب كدكره ٤بكانة السلم اكإبرازن ، كأتصيبلن  إبثن  اإلسبلمي قتصاداال ٕبث عملية ُب ا٤بشاركة -ْ

 .للمناىج الوافدة كالتبعية التخلف دائرة من كٙبريرىا، كتقدمها األمة
 : البحث فرضيات

 : يلي فيما البحث فرضيات تتمثل
 .يةقتصاداال القطاعات من للعديد التمويل مشكلة ٙبل ٛبويلية صيغة معقد السَّلى  -ُ
 العربية ايت البلدافاقتصاد على إٯبابية اآاثرن  ابلسلم التعامل كتكثيف تاعيل ٰبقق أف ٲبكن -ِ

 .كاإلسبلمية
 : مشكلة البحث

إٔب  ابإلضافة، هم٤با يتمتع بو من مركنة كاستجابة عاليتْب ٰبقق للناس مصا٢ب، السلم عقد لو أٮبيتو
 من إذا ما ًب تطبيقو على اعتباره أداة ٛبويلية شرعية بدالن ، الدكر الذم سيلعبو ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية

 .األسواؽ ا٤بالية السَّلىم ُبكمن ىنا برزت مشكلة البحث كىي بياف مدل أثر ، التمويل ابلاائدة
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 : البحث ةسئلأ
 : لى األسئلة التاليةتقـو ىذه الدراسة على ٧باكلة اإلجابة ع

كما  ،ية ا٤بعاصرةقتصادفعلية ُب النهضة اال ةىل أسهمت التطبيقات ا٤بعاصرة ٥بذا العقد مساىػم (ُ
 ؟ يةقتصادٙبقيق التنمية اال السَّلىم ُبالدكر الذم ٲبكن أف يلعبو 

 ؟ األسواؽ ا٤بالية عقد السَّلىم ُبيق اجملاالت ا٢بديثة لتطب ما (ِ
 ؟ األسواؽ ا٤بالية عقد السَّلىم ُبية لتطبيق الضوابط الشرع ( ماّ
 ؟ السلم ا٤بوازم كالسلم ا٤بنظم كرأم العلماءا٤بقسط ك  عقد السَّلىم ما الارؽ بْب (ْ

 : ف البحثاأىد
وذت على نقاش الاقو اإلسبلمي كالٍب استح عقد السَّلىم ُبا٢بكم الشرعي لإٔب  التوصل (ُ

 .كبياف أحكامو الاقهية نالقدماء كا٤بعاصري علماءمستايض من قبل ال
 .سبلميةإلا٤بصارؼ ا عقد السَّلىم ُبلية الٍب يتم هبا تطبيق بياف اآل (ِ
 .ما يسمى ابلسلم ا٤بوازم ،إبراز ا٤بسائل ا٤بعاصرة كا٤برافقة لبيع السلم (ّ
أم أنو ٧برؾ ، ُب قياـ ا٤بشاريع ا٤بختلاة اىام   ادكرن كأف للسلم ، كمزاايه عقد السَّلىمبياف أٮبية  (ْ

 .يةقتصاداال ياةا٢ب
 .عقد السَّلىمابلضوابط الشرعية ُب تطبيق  لتزاـاف مدل االبي (ٓ
 .ٝبع الدراسات السابقة كٙبليلها كتقييمها (ٔ

 : الدراسات السابقة
 كمؤلاات قيمة فكانت ٥بم جهود طيبة ،بعد البحث كا٤بطالعة للعلماء األقدمْب كا٤بعاصرين كالباحثْب

 : التإب على  ىذا ا٤بوضوع على حسب علمي كاطبلعيُب كقد عثرت ،ُب موضوع بيع السلم
: كتطبيقاتو ا٤بعاصرة ُب الاقو اإلسبلمي كالقانوف ا٤بد٘ب للباحث عقد السَّلىمرسالة ماجستّب ُب  .ُ

، كا٤بنشورة ُب ٦بلة ا٤بنارة للبحوث كالدراسات ،الرؤكؼ الدكتور عبد: إشراؼ، عدانف ٧بمود العساؼ
 عقد السَّلىم ُبك ، كأحكامو الشرعية عقد السَّلىمكقد تطرؽ الباحث فيو ل ،ِالعدد : ّ اجمللد ُٖٗٗ

إمكانية ا٤بصارؼ اإلسبلمية كتوسيع دائرة تطبيق : كبٌْب ُب النتائج كالتوصيات، القانوف ا٤بد٘ب األرد٘ب
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ية كالزراعية كالتجارية عن طريق إنشاء فركع متخصصة ٥بذه قتصادىذا العقد ُب ٨بتلف اجملاالت اال
 .البنوؾ ٚبتص بكل ٦باؿ من ىذه اجملاالت

 .كىذا ما ٲبيز ما إٔبث فيو عن ىذه الرسالة ،كلكنو ٓب يتطرؽ ٤بوضوع ضماانت التعامل ابلسلم
كتناكؿ ، للدكتور زكراي دمحم الااّب القضاة ،السلم كا٤بضاربة من عوامل التيسّب ُب الشريعة اإلسبلمية .ِ

كأثر كل ، كأحكاـ السلم كا٤بضاربة كمشركعيتهما كأركاف كشركط ةىذا الكتاب حقيقة السلم كا٤بضارب
كتناكؿ الشرط الثا٘ب من شركط رأس ا٤باؿ كىو تسليم ، يةقتصادا٢بياة اال السَّلىم ُبمن عقد ا٤بضاربة ك 

كرجح قوؿ ا١بمهور  ،حيث ذكر أقواؿ الاقهاء كأدلتهم كالراجح من أدلتهم ؛رأس ا٤باؿ ُب ٦بلس العقد
عقد كأغال ا٢بديث عن الضماانت ُب ، لقوة أدلتهم ا٦بلس العقد نظرن  السَّلىم ُباؿ من قبض رأس م

 .السَّلىم
ضوء التطبيق ا٤بعاصر/ دراسة ٙبليلية مقارنة  السَّلىم ُبم كااسيب لبيع قتصاداإلطار الشرعي كاال .ّ

لب ا٤بعهد كقد قدـ البحث استجابة لط ،"ُٓ"ٕبث ٙبليلي رقم  للباحث دمحم عبد ا٢بليم عمر
رغبةن منو ُب إجراء ٕبوث من نوع ، اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية ٔبدة

كذلك هبدؼ عرض ٨بتلف اآلراء حوؿ ا١بوانب النظرية ، عرض اآلراء حوؿ أدكات التمويل اإلسبلمية
كقد  ،ية ا٤بعاصرةقتصادظم االألىم أدكات التمويل اإلسبلمية كالقضااي ا٤بتعلقة بتطبيقاهتا ُب ظل الن

م للسلم قتصادا١بوانب الاقهية للسلم كمقارنتو ابألساليب األخرل كالتحليل اال: تناكؿ الباحث فيو
 .كدراسة كفحص عمليات السلم كا٤بعا١بة ااسبية للسلم

كؿ ٕبثو عن تنا، دكتور أسامة دمحم الصبليبلل ،كتطبيقاتو ا٤بعاصرة ُب اجملاؿ ا٤بصرُب عقد السَّلىم .ْ
 .عقد السَّلىما٤بعاصرة لو ل مشركعيتو كشركط السلم كتطبيقاتكدلي تعريف السَّلىم

التجا٘ب عبد القادر  لدكتورلية( استثمار )نظرة مالية ك  السلم بديل شرعي للتمويل ا٤بصرُب ا٤بعاصر. ٓ
كسعة ُب االستخداـ  نقداي   كالٍب تتيح ٛبويبلن  عقد السَّلىميستكشف البحث ا٣بصائص التمويلية ل ،أٞبد

كما يستعرض ،  ُب أسواؽ السلع الدكلية كيقَبح صيغة لتحقيق ذلك بعملياتو ، بكلاة معلومة
 .التحاظات حوؿ الصيغة ا٤بقَبحة

يبلحظ ، كالٍب تناكلت جوانب معينة من موضوع الدراسة، كبعد االطبلع على الدراسات السابقة
كىذا ىو جوىر الارؽ بْب ىذه ، عقد السَّلىما لي  ا تطبيقعليها بشكل عاـ أهنا مقَبح ٓب تقدـ ٭بوذجن 
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، مقتصادالدراسات كىذه الدراسة كأبف معظمها ركز على ا١بانب الاقهي أكثر من ا١بانب اال
كأف ، كأف أعاِب ا٤بوضوع أبسلوب ٨بتلف، ستدرؾ على ىذه الكتب القيمة بعض ما فاتأكٲبكن أف 

 : كأثره ُب السوؽ اإلسبلميةتطبيقات ا٤بعاصرة لبيع السلم الأذكر 
 .لذلك أردت التعمق ُب ا٤بوضوع من خبلؿ ىذه الرسالة كهللا ا٤بستعاف على إٛبامها

  :منهج البحث
 .ا٤بنهج الوصاي التحليلي *
 .ا٤بنهج االستقرائي *
 
 
 

  



 

6 

 
 
 
 

 عقد الس ل مل التحليل النظري الشرتعي: الفصل األول
 : مباحث ستسةوفيو 

 .وأدلة مشروتعيتو واضتكاة منوالبيع  ريفتع: اظتبحث األول
 .وأدلة مشروتعيتو واضتكاة منو تعقد الس ل متعريف : اظتبحث الثاين

 .وشروط صحتو تعقد الس ل مأركان : اظتبحث الثالث
 .الراب والس ل موأىم الفروق بٌن  الراب وحكاة حترديو: اظتبحث الرابع

 .بيع اظتعدوم من تعقد الس ل محكاة استثناء : اظتبحث اطتامس
  .الفقة اإلسالمي عقد الس ل م يفمسائل تتعلق ب: اظتبحث السادس
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 تعريف البيع وأدلة مشروتعيتو واضتكاة منو: اظتبحث األول
 .تعريف البيع يف اللغة واالصطالح: اظتطلب األول

 : تعريف البيع لغة
مبيع : كاسم ا٤باعوؿ منو، ابئع: كاسم الااعل منو، اا كمباعن ا كمبيعن البيع لغة مصدر ابع يبيع بيعن 

 .(ُ)كمبيوع
 .(ِ)كمثلو الشراء فكبلٮبا من األضداد، كٗبعُب أخذىا، كيطلق ُب اللغة ٗبعُب بذؿ السلعة بعوض

كىو ما اصطلح ، (ّ)الذىن ابذؿ السلعةإٔب  فا٤ببادر قلكن إذا أطل، ككل كاحد من ا٤بتعاقدين ابئع
 .كآخذىا مشَباين ، اعن إذ يسموف ابذؿ السلعة ابئ، عليو الاقهاء

 : اتعريف البيع اصطالحً 
ا كسأكرد لكل مذىب من ا٤بذاىب الاقهية األربعة تعريان ، ا بتعرياات كثّبةعرؼ البيع اصطبلحن 

 .ٍب أذكر التعريف ا٤بختار، كأبْب ما ٰبتاج لبياف منها، أجد أف بعض فقهاء ا٤بذىب اختاره على ٛبيزه
 : تعند اضتنفية: أواًل 

 .(ْ)مبادلة شيء مرغوب فيو ٗبثلو على كجو مايد ٨بصوص: ناية البيع أبنوعرؼ بعض ا٢ب
 : تعند اظتالكية: ااثنيً 

 : كتعريف لو اب٤بعُب األخص، تعريف لو اب٤بعُب األعم، عرؼ بعض ا٤بالكية البيع بتعرياْب
 .(ٓ)عقد معاكضة على غّب منافع كال متعة لذة: فأما تعريف البيع اب٤بعُب األعم فهو- أ

                                      
 ،الاّبكزآابدم، (ِّ، ِْ/ٖ، )ّط، بيع، مادة لسان العرب، ابن منظور، ٓط، (ّْص، ُ، )ج ؼتتار الصحاحالرازم، ( ُ)

 .(َّٓ/ُ)، ٖ، ط ترتيب القاموس احمليط
ترتيب القاموس  ،الاّبكزآابدم(، ِّ، ِْ/ٖ، )ّ، طلسان العرب(، ابن منظور، ُٕ، صُ، )جؼتتار الصحاحالرازم،  (ِ)

 (.َّٓ، )ا/ٖ، طاحمليط
 .(ُّٕ/ٗ) رح اظتهذباجملاوع شالشّبازم، ، (ٗٔص ، ِ)ج، اظتصباح اظتنًنالايومي،  (ّ)
، ِط، عصنائبدائع الالكاسا٘ب، ، (ِٖٕ/ٓ، )ِط، البحر الرائقابن ٪بيم، ، (َِٓ/ْ، )ِ، طالدر اظتختارابن عابدين، ( ْ)

(ٓ/ُُٓ). 
 .(ِ/ّ) حاشية الدسوقيالدسوقي، ، (ِٓٗ/ِ، )ُط، حدود ابن تعرفةشرح ابن عرفة، ( ٓ)
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، ذك مكايسة، عقد معاكضة على غّب منافع كال متعة لذة: تعرياو اب٤بعُب األخص فهوكأما - ب
 .(ُ)معْب غّب العْب فيو، أحد عوضيو غّب ذىب كال فضة

 : تعند الشافعية: ااثلثً 
 .(ِ)عقد معاكضة مالية تايد ملك عْب أك مناعة على التأبيد: عرفو بعض الشافعية أبنو

 : تعند اضتنابلة: ارابعً 
ٗبثل أحدٮبا  اأك مناعة مباحة مطلقن ، مبادلة ماؿ كلو ُب الذمة: أبنوعض ا٢بنابلة البيع عرؼ ب
 .(ّ)غّب راب كقرض، على التأبيد

 : التعريف اظتختار
كما تدخل اإلجارة فيو على ،  إذ يدخل فيو القرض، عنحظ على تعريف ا٢بناية أنو غّب مايبل

 .(ْ)القوؿ ٗبالية ا٤بنافع
سيل ك٩بر أنو غّب جامع لعدـ دخوؿ بيع ا٤بنافع ٫بو م: اب٤بعُب األعم٤بالكية بلحظ على تعريف ايك 

 .)على غّب منافع(: عنو بقولو غُب)كال متعة لذة( مست: كقولو، فيو
 .بلحظ على تعريف الشافعية أنو عرؼ البيع بثمرتويك 

ٍب فهو غّب  كمن، حيث أخرج الراب، نو تعريف للبيع الصحيح دكف الااسدإفتعريف ا٢بنابلة  أما
كإف كاف الغالب ُب التعاريف أف تكوف شاملة ، رر غو البيوع الااسدة غّب الراب كالإذ يدخل في، مانع

فإف ا٤بعاكضة تقتضي ٨بالاة بْب ، يغِب عنو التعبّب اب٤بعاكضة الكاستثناء القرض  .(ٓ)للصحيح كالااسد
 .بْب العوض كا٤بعوض عنو

                                      
حاشية الدسوقي، ، (ِِٓ/ْ)ّ، طلمواىب اصتليا٢بطاب، ، (ِٓٗ/ِ، )ُ، طشرح حدود ابن تعرفةابن عرفة، ( ُ)

 .(ِ/ ّ) الدسوقي
 .ْ/ّ الحاشية اصتا١بمل، ، ِّّ/ِ مغين احملتاجالشربيِب، ( ِ)
 .َِٔ/ْ، اإلنصافا٤برداكم، ، ٓ/ِ، ُط، شرح منتهى اإلراداتالبهوٌب، ، ُْٔ/ّ، كشاف القناع،  البهوٌب( ّ)
، كشاف القناعالبهوٌب، ، ُِٔ/ٕ منح اصتليلعليش، ، ُّْ/ٔ طترشيا شرح، ا٣برشي، ٕٗ/ُُ اظتبسوطالسرخسي، ( ْ)

ْ/ُُُ. 
 .ِِِ/ْ مواىب اصتليلا٢بطاب، ، َُص، ُط، شرح حدود ابن تعرفةابن عرفة، ( ٓ)
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معاكضة ماؿ كلو ُب الذمة أك : تعريف البيع أبنو –م كهللا أعل –كبناء عليو فالتعريف الراجح 
 .ٗبثل أحدٮبا على التأبيد امناعة مباحة مطلقن 

 .مشروتعية البيع: اظتطلب الثاين
 : أدلة مشروتعية البيع: الفرع األول

 .دؿ على مشركعية البيع الكتاب كالسنة كاإلٝباع
 : أدلة مشروتعية البيع من الكتاب: أواًل 

 : منها، يع من الكتاب كثّبةأدلة مشركعية الب
كىذا نص عاـ ُب إابحة البيع أبنواعو إال ما دؿ ، (ُ)﴾ڍ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ :قولو تعأب -أ

 .(ِ)منوالدليل على ٙبرٲبو 
 .(ّ) ﴾ مئ ائائ ى ى ﴿ قولو تعأب -ب
فدؿ ذلك على جوازه؛ إذ ال أيمر هللا تعأب ابإلشهاد كالشهادة ، اإلشهاد ُب البيعإٔب  أرشد هللا تعأب 

 .على ٧بـر
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :قولو تعأب -ج

رمة ُب كمعُب اآلية "ال تتعاطوا األسباب ا .(ْ) ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ
لكن ا٤بتاجر ا٤بشركعة الٍب تكوف عن تراض من البائع كا٤بشَبم فافعلوىا كتسببوا هبا ، اكتساب األمواؿ

 .(ٓ)ُب ٙبصيل األمواؿ"
  

                                      
 .ِٕٓ البقرة: آية سورة (ُ)
 .ِّّ/ِ: مغين احملتاج، الشربيِب، ّ/ّاألم: الشافعي، ( اِ)
 .ِِٖ : آيةالبقرةسورة ( ّ)
  .ِٗ : آيةالنساءورة س( ْ)
 .َْٖ/ُ: تفسًن ابن كثًن( ٓ)
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 : أدلة مشروتعية البيع من السنة: ااثنيً 
 : منها، دؿ على مشركعية البيع أحاديث كثّبة

دليل على  كفعلو، (ُ)"أجل كرىنو درعوإٔب  ام طعامن اشَبل من يهود أف النيب"عن عائشة اهنع هللا يضر  -أ
 .ا٤بشركعية

"البيعاف اب٣بيار ما ٓب يتارقا فإف صدقا : أنو قاؿ عن حكيم بن حزاـ عن رسوؿ هللا  -ب
دؿ ا٢بديث على لزـك  .(ِ)كإف كتما ككذاب ٧بقت بركة بيعهما"، كبينا بورؾ ٥بما ُب بيعهما

أخرب أبنو البيع يبارؾ فيو بصدؽ  كما أف الرسوؿ ،  ٓب يلـز اكلو ٓب يكن جائزن ، البيع ابلتارؽ
 .كاـر ال يبارؾ فيو، ا٤بتبايعْب

ا إذا ابع كإذا  ٠بحن "رحم هللا رجبلن : عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا قاؿ -ج
كلو كاف ، رائوا ُب بيعو كش٤بن كاف ٠بحن  حيث دعا الرسوؿ ، كىذا دليل على ا١بواز، (ّ)اشَبل"

 .ا ٓب يدع لوالبيع ٧برمن 
 : من اإلرتاع تودليل مشروتعي: ااثلثً 

يومنا ىذا من غّب نكّب من إٔب  أٝبع ا٤بسلموف على جواز البيع ُب ا١بملة منذ زمن رسوؿ هللا
 .(ْ)أحد

                                      
، (، كتاب السلمَِٖٔ( رقم )ُٓ/ّ) ابلنسيئة ابب شراء النيب  ،كتاب البيوع ،وصحيحأخرجو البخارم ُب ( متاق عليو )ُ)

يس ابب من اشَبل ابلدين كليس عنده ٜبنو أك ل، االستقراض ُب كتاب(،  ُِِٓ(، رقم )ٖٔ/ّابب الكايل ُب السلم، )
، لساركاابب الرىن كجوازه ُب ا٢بضر   كتاب ا٤بساقاة،  ،وصحيح (، أخرجو مسلم ُبِّٖٔ(، رقم )ُُٓ/ّ، )ٕبضرتو

 .(َُّٔرقم ) (ُِِٔ/ّ)
  (،َِٕٗرقم )، (ٖٓ/ّ، )ابب إذا بْب البيعاف كٓب يكتما كنصحا، كتاب البيوع  ،وصحيح أخرجو البخارم ُب)( متاق عليو ِ)

ابب البيعاف اب٣بيار ما ٓب  ،كتاب البيوع  (،َِِٖ(، رقم )ٗٓ/ّ)الكذب كالكتماف ُب البيع،  كتاب البيوع، ابب ما ٲبحق
 (،ُُِْ(، رقم )ٓٔ/ّ)ابب إذا كاف البائع اب٣بيار ىل ٯبوز البيع،  كتاب البيوع،(،  َُُِ(، رقم )ْٔ/ّ)يتارقا، 

 (.ُُْٔ/ّ)ابب الصدؽ ُب البيع كالبياف،  كتاب البيوع،  و،صحيحأخرجو مسلم ُب 
، ا فليطلبو ُب عااؼابب السهولة كالسماحة ُب الشراء كالبيع كمن طلب حق  ، كتاب البيوع،  وصحيحُب البخارم  أخرجو( ّ)

 (.َِٕٔ(، رقم )ٕٓ/ّ)
 ،ّ/ْ، تبيٌن اضتقائق، الزيلعي، ُّٕ/ٗ: اجملاوعالنوكم، ؛ ِٕٕ/ْ، واىب اصتليل، ما٢بطاب؛ ّ/ْاظتغين: ابن قدامة، ( ْ)

 .ّٖ/ُ، تب اإلرتاعمرا، ابن حـز
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 : حكاة مشروتعية البيع: الفرع الثاين
ذلػػػػػػػػك أف "حاجػػػػػػػػة  .(ُ)٤بعػػػػػػػػاش علػػػػػػػػى ٙبصػػػػػػػػيل اا ابلعبػػػػػػػػاد كتعػػػػػػػػاكانن إف ُب مشػػػػػػػػركعية البيػػػػػػػػع رفقنػػػػػػػػ

فاػػػػػػي شػػػػػػرع البيػػػػػػع ك٘بػػػػػػويزه ، كصػػػػػػاحبو ال يبذلػػػػػػو بغػػػػػػّب عػػػػػػوض، اإلنسػػػػػػاف تتعلػػػػػػق ٗبػػػػػػا ُب يػػػػػػد صػػػػػػاحبو
 .(ِ)كدفع حاجتو"، غرضوإٔب  كصوؿ كل كاحد منهماإٔب  شرع طريق

"إف اإلنساف لو استقل اببتداء بعض حاجاتو من حرث األرض ٍب بذر : بن ا٥بماـقاؿ الكماؿ 
حراستو كحصده كدراستو ٍب تذريتو ٍب تنظياو كطحنو بيده كعجنو كخبزه ٓب يقدر على القمح كخدمتو ك 

فبل بد من أف ، غّب ذلكإٔب  كبناء ما يظلو من ا٢بر كالربد، كُب الكتاف كالصوؼ للبسو، مثل ذلك
ْب ا للتمليك ُب البدلفلو ٓب يشرع البيع سببن ، ا كيبتدئ مزاكلة شيءأف يشَبم شيئن إٔب  تدفعو ا٢باجة

كُب كل منها ما ، أك يصرب حٌب ٲبوت، أك السؤاؿ كالشحاذة، الحتاج أف يؤخذ على التغالب كا٤بقاىرة
فكاف ُب ، كُب الثا٘ب من الذؿ كالصغار ما ال يقدر عليو كل أحد كيزرم صاحبو، ال ٱباى من الاساد

 .(ّ)شرعيتو بقاء ا٤بكلاْب اتاجْب كدفع حاجتهم على النظاـ ا٢بسن"

                                      
 .ِِٕ/ْ، ّ، طمواىب اصتليلا٢بطاب، ( ُ)
 .ّ/ْ: ظتغيناابن قدامة، ( ِ)
 .ِْٖ-ِْٕ/ٔ، فتح القدير، ابن ا٥بماـ( ّ)
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 .البيع تعقد أركان: الثالث اظتطلب
 .بد من الوقوؼ على معُب الركن قبل الدخوؿ ُب أركاف عقد البيع ال

كىو من ، كأحد ا١بوانب الٍب يستند إليها الشيء كيقـو هبا، ا١بانب القوم من الشيء: الركن لغة
 .(ُ)أجزاء حقيقة الشيء
 .د ا٢بنايةفقد اختلف تعريف الركن عند ا١بمهور عنو عن، كأما عند الاقهاء

منو أـ   اسواء أكاف جزءن ، "ما يتوقف عليو كجود الشيء كتصوره ُب العقل: ركن عند ا١بمهورلفا
 .(ِ)منو" ابو كليس جزءن  اكاف ٨بتصن 

 .(ّ)منو" ا"ما يتوقف عليو كجود الشيء ككاف جزءن : فيقصد ابلركن، كأما عند ا٢بناية
، نو من التعرياات ا١بامعة ألركاف ا٤بعرَّؼكالذم أراه أف تعريف ا١بمهور للركن ىو األرجح؛ أل

  .اكالصيغة ٛبامن ،  داف كالقاعفيدخل فيو ال
 : اختلاوا ُب ٙبديد أركاف عقد البيع على رأيْب، كبناءن على اختبلؼ الاقهاء ُب تعريف الركن

، (ْ)فقط كىو الصيغة )اإلٯباب كالقبوؿ( اكاحدن  اأف لعقد البيع ركنن إٔب  ذىب ا٢بناية: الرأم األكؿ
 .ما يستلزمو كجود الصيغة ال من األركافيهكأما العاقداف كال ف

الصيغة كالعاقداف : كىي، أف لعقد البيع ثبلثة أركافإٔب  ذىب ٝبهور الاقهاء: الرأم الثا٘ب
 .(ٓ)كال

كيتضح ٩با سبق أف الاقهاء متاقوف على أف الصيغة الٍب ىي اإلٯباب كالقبوؿ ركن من أركاف عقد 

                                      
، كالرازم ِّٕ/ صُ، مادة )ركن(، جاظتصباح اظتنًن. كالايومي، ُٖٓ، صُّ، مادة )ركن(، جلسان العربابن منظور، ( ُ)

 .َُٕ، مادة )ركن(، صؼتتار الصحاح
 .ُٔٔص ِ، جحاشية البجًنمي. كالبجّبمي، ِِٔص ِجحاشية العدوي، العدكم،  (ِ)
 .َّٗ، صُ، طقواتعد الفقة. كالربكٍب، ُْٗ، صالتعريفات. كا١برجا٘ب، ّّٔصُ، جحاشية ابن تعابدينابن عابدين، ( ّ)
. كابن ُٖٔ، صٔ، جلرائقالبحر ا. كابن ٪بيم، ُّّ، صٓ، جِطبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاسا٘ب، ( ْ)

 .َُ، صّج حاشية ابن تعابدين، عابدين،
كشاف . البهوٌب، ّص ّ، جحاشية إتعانة الطالبٌنكما بعدىا. كالدمياطي،  ُِْ، صْ، جمواىب اصتليل ا٢بطاب،( ٓ)

 .ُْٔ، صّعن مًب اإلقناع، ج القناع
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فا٢بناية ، كإ٭با كقع ا٣ببلؼ ُب العاقدين كال ا٤بعقود عليو، ألهنا داخلة على حقيقتو كماىيتو ؛بيعال
كا٣ببلؼ ُب ذلك لاظي مبِب على اختبلؼ ماهـو ، كا١بمهور جعلوٮبا أركاانن ، جعلوٮبا من الشركط

 .الركن لدل كل من الاريقْب
إذ قاـ بتسمية ، ألركاف كالشيخ مصطاى الزرقاكمن العلماء من ٝبع بْب أقواؿ الاقهاء ُب ٙبديد ا

 .(ُ)٦بموع الصيغة كالعاقدين كال )قواـ العقد( لبلتااؽ على عدـ قياـ العقد إال هبا
 .الصيغة كالعاقداف كال: ىو رأم ا١بمهور أف لعقد البيع ثبلثة أركاف كىي -كهللا أعلم-كالراجح 

 

                                      
 .ُِّ، صُج اظتدخل الفقهي العام،الزرقا، ( ُ)
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 .البيع تعقد شروط: اظتطلب الرابع
كىذا ما سأبينو إبٯباز ُب ىذا ا٤بطلب إف شاء ، األركاف السابقة شركط ٯبب توفرىا فيولكل من 

 .هللا تعأب
 : شروط الصيغة: أواًل 

كقد اختلف الاقهاء ، (ُ)كيصلح ٥بما كل ما يدؿ على الرضا، اإلٯباب كالقبوؿ: يقصد ابلصيغة
 .ُب تعرياهم لكل من اإلٯباب كالقبوؿ

كالقبوؿ ما يصدر من ، على الرضا اب ما يصدر من البائع داال  اإلٯب: فعند ٝبهور الاقهاء
 .(ِ)ا٤بشَبم كذلك

كمع ذلك فقد صرح ٝبهور الاقهاء أبف تقدـ لاظ ا٤بشَبم على لاظ البائع جائز ٢بصوؿ 
 .(ّ)ا٤بقصود

سواء أكاف ىو ، من كبلـ أحد العاقدين اإلٯباب يطلق على ما يصدر أكالن : كعند فقهاء ا٢بناية
 .(ْ)كالقبوؿ ما يصدر بعده، ع أك ا٤بشَبمالبائ

كقد تكوف فعلية كىي بيع ، كالصيغة ُب عقد البيع قد تكوف قولية ابستعماؿ األلااظ الدالة عليها
كيشَبط أف يكوف  ،من الطرفْب من غّب لاظ يقصد بو كضع الثمن ألخذ ا٤بثمن عن تراضو ، ا٤بعاطاة

 .(ٓ)فسد البيع الإك ، النزاعإٔب  ٤بؤديةللجهالة ا اانفين  المن ع اٜبن ا٤ببيع معلومن 
كبيع ا٤بعاطاة جائز ُب األشياء النايسة كالتافهة عند ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية كا٤بالكية 

كٓب يزؿ ا٤بسلموف ، العرؼإٔب  فوجب الرجوع فيو، ألف هللا تعأب أحل البيع كٓب يبْب كيايتو ؛(ٔ)كا٢بنابلة

                                      
 كما بعدىا. ِٕٓ، صُ، جاظتهذب. الشّبازم، ّٕ، صِ، جلدواينالفواكو االناراكم، ( ُ)
، ّ، جكشاف القناع، كالبهوٌب،َُٖ، صِ، جحاشية العدوي. كالعدكم، ِِٖ، صْ، جموىب اصتليل٢بطاب، ( اِ)

 .ِّّ، صِ، جمغين احملتاج. الشربيِب، ُْٔص
 .ّ، صِ، جالكايف. كابن قدامة، ِّّ، صِ، جمغين احملتاج. كالشربيِب، ِّٔ، صْ، جالشرح الكبًنالدردير،  (ّ)
 .َُٗ، صّ، جِ. طشرح فتح القديركما بعدىا. كابن ا٥بماـ،  َٔٓ، صْ، جحاشية ابن تعابدينابن عابدين،  (ْ)
 .ُٓ، صّ، جحاشية الدسوقي تعلى الشرح الكبًن. كالدسوقي، ّ، صِ، جالكايف يف فقو اإلمام أزتدابن قدامة،  (ٓ)
 .ِّٔ، صْ. كا٤برداكم، اإلنصاؼ، جُّْ، صٓ، جئعبدائع الصناالكاسا٘ب،  (ٔ)
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 .(ُ)اب٤بعاطاةُب أسواقهم كمعامبلهتم على البيع 
كأرادكا اب٣بسيس األشياء اتقرة الٍب ، فقالوا أبنو ينعقد ُب ا٣بسيس فقط (ِ)كخالف بعض ا٢بناية

 .(ّ)ىي أقل من نصاب القطع ُب السرقة
كال يصح إال ، ألف اسم البيع ال يقع عليو ؛كا٤بشهور عند الشافعية عدـ صحة البيع ابلتعاطي

كالرضا أمر خاي يعترب فيو ما يدؿ عليو كىو ،  يتحقق إال ابلرضاكألف العقد ال، ابإلٯباب كالقبوؿ
 .(ْ)اللاظ ال غّب

فالعربة ىنا ابلداللة ، (ٓ)ألف العربة ُب العقود ا٤بقاصد كا٤بعا٘ب ال األلااظ كا٤ببا٘ب ؛كالراجح ا١بواز
 .سواء أكانت الصيغة قولية أـ فعلية، على ا٤بقصود من العقد كىو نقل ا٤بلكية

 : ُب الصيغة إذا كانت قولية ما يليكيشَبط 
ابستعماؿ لاظ ، امن اهً أبف يكوف لاظ كل من العاقدين مي : (ٔ)كضوح داللة اإلٯباب كالقبوؿ .ُ

 .على نوع العقد ا٤بقصود اأك عرفن  لغةن يدؿ 
كٰبصل التوافق بْب اإلٯباب ، لئلٯباب اأبف يكوف القبوؿ موافقن : (ٕ)تطابق اإلٯباب كالقبوؿ .ِ

 .بل ا٤بشَبم ا٤ببيع بكل الثمنكالقبوؿ أبف يق
أبف يكوف اإلٯباب كالقبوؿ ُب ٦بلس كاحد حاؿ حضور : (ٖ)اتصاؿ القبوؿ ابإلٯباب .ّ

                                      
 .ٔ، صْ، جاظتبدع. كابن مالح، ْ، صْ، جاظتغين. كابن قدامة، ِِٗ، صْ، جمواىب اصتليلا٢بطاب، ( ُ)
 .ُّٓ، صْ، جحاشية ابن تعابدين. كابن عابدين. ِِٓ، صٔ، جشرح فتح القديرابن ا٥بماـ، ( ِ)
 .ِِٓ، صٔ، جشرح فتح القدير. كابن ا٥بماـ، ُّٓص، ْ، جحاشية ابن تعابدينابن عابدين، ( ّ)
 .ِٕٓ، صُاظتهذب، ج. كالشّبازم، ُْٓ-ُّٓ، صٗج اجملاوع،لنوكم، ( اْ)
 .ِِٗ، صّ، جاعتداية شرح بداية اظتبتدي. ا٤برغينا٘ب، ٓٓ، صِ، طشرح القواتعد الفقهيةالزرقا، ( ٓ)
، مغين احملتاج، كالشربيِب، ٓ، صّ، ج لشرح الكبًنر، اكما بعدىا. كالدردي ُّٔ، صٓ، جبدائع الصنائعلكاسا٘ب، ( أ)

 .ْ، صْجاظتغين، . كابن قدامة، ّّّ، صِج
 ،كما بعدىا. كالدردير. ُّٔ، صٓج بدائع الصنائع،. كالكاسا٘ب، ِٓٓ، صْ، جحاشية ابن تعابدينبن عابدين، ( إ)

الروض اظتربع شرح زاد اظتستنقع، ٌب، . كالبهو ُِٔ، صّج ،  حاشية البجًنمي،. كالبجّبميٓص ،ّج الشرح الكبًن،
 .ِْ، صِج

، حاشية إتعانة الطالبٌن . كالدمياطي،ِِٖ، صْج، مواىب اصتليل، . ا٢بطابِٖٖص ،ٓج البحر الرائق، ،ابن ٪بيم( ٖ)
 .ِٖ، صٕ، جاإلنصاف . كا٤برداكم،ٓٓ، صّج
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كيتحقق االتصاؿ أبف يعلم كل من ، أك ُب ٦بلس علم الطرؼ الغائب ابإلٯباب، ا٤بتعاقدين
اء من سو ، كأبف ال يصدر عنو ما يدؿ على إعراضو عن العقد، العاقدين ٗبا صدر عن اآلخر

 .ا٤بوجب أك القابل
 : شروط العاقدين: ااثنيً 

فكل منهما ركيزة أساسية ُب ، كال ٲبكن تصور عقد البيع إال هبما، العاقداف ٮبا البائع كا٤بشَبم
 .العقد

 اأك ابلنيابة عن غّبه؛ كلي  ، ما ابألصالة عنو ناسوإ، للتعاقد كال بد لكل منهما من أف يكوف أىبلن 
 .عن غّبه من أصحاب األىلية أك ككيبلن ، فعن الصغّب كاجملنو 

 : كىي تشمل األمور التالية، كيشَبط ُب العاقدين األىلية إلبراـ عقد البيع
، (ُ)أما التمييز فهو عند ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية كا٤بالكية كا٢بنابة: اابلغن  اأف يكوف العاقد ٩بيزن  .ُ

ال يصلح البيع إال : (ِ)عند فقهاء الشافعية، ك ونااذه على إجازة كلي احيث ينعقد بيع ا٤بميز موقوفن 
أما البلوغ فهو من شركط النااذ ، ك كال يناذ عقد ا٤بميز كلو أذف لو الوٕب اإال إذا كاف العاقد ابلغن 

فإف البلوغ يعترب عندىم من  (ْ)أما الشافعية، ك (ّ)عند ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية كا٤بالكية كا٢بنابلة
 .من شركط الصحة

ألف أىلية ا٤بتصرؼ شرط ، فبل ينعقد بيع اجملنوف كالصيب الذم ال يعقل: قد عاقبلن أف يكوف العا .ِ
 .(ٓ)فبل يثبت االنعقاد بدكنو، كف العقلدكاألىلية ال تثبت ب، النعقاد التصرؼ

                                      
دليل الطالب تعلى . كا٢بنبلي، ٓص ، ّ، جحاشية الدسوقي. كالدسوقي، ِْٖ، صٔ، جشرح فتح القديرابن ا٥بماـ، ( ُ)

 .َُٔ، صِ، طمذىب اإلمام أزتد بن حنبل
 .ٕ، صِ، جمغين احملتاج ،الشربيِب( ِ)
، ِجلروض اظتربع، . كالبهوٌب، إّ، صِ، جلفواكو الدواين. كالناراكم، اّّ، صِ، جُ. طحتفة الفقهاءلسمرقندم، ( اّ)

 .ِٕص
 .ٕ، صِ، جمغين احملتاج . كالشربيِب،ُْٖ، صٗ، جاجملاوعالنوكم، ( ْ)
، ِجلروض اظتربع، ، كالبهوٌب، إّ، صِ، ج،الفواكو الدواين. الناراكم، ُّٓ، صٓبدائع الصنائع، جلكاسا٘ب، ( آ)

 ، ِٕص
شرائط البيع ُب أنواعها األربعة: فإذا فقد شيء من شرائط االنعقاد بطل البيع، أك من شرائط الصحة فسد أك من شرائط النااذ 
= 
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، (ُ)كىذا شرط نااذ عند ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية كا٤بالكية كا٢بنابلة: اأف يكوف العاقد رشيدن  .ّ
 .ىذا الشرط من شركط الصحة (ِ)كجعل فقهاء الشافعية، فبلسإلساو أك  فيوقف بيع اجور

 .(ّ)كقد ذكره فقهاء الشافعية كا٢بنابلة: غّب مكره اأف يكوف العاقد ٨بتارن  .ْ
كأف ال يكوف ُب ا٤ببيع حق ، (ْ)أك كليو أك كصيو، ٤بالكو للمبيع أك ككيبلن  اأف يكوف البائع مالكن  .ٓ

 .(ٓ)للغّب
 : د تعليوشروط اظتعقو : ااثلثً 

 : (ٔ)كيشَبط ُب ا٤بعقود عليو ُب عقد البيع ما يلي
فبل يصح بيع النجاسات  .اكىو كل طاىر منتاع بو شرعن : امن متقوَّ  أف يكوف ا٤بعقود عليو ماالن  .ُ

 .ا٤بيتة كالدـ كا٣بمر كا٣بنزير
ٍحـر: اأف يكوف ا٤بعقود عليو غّب منهي عنو شرعن  .ِ

ي
ا ٓب كال يصح بيع م ،فبل ينعقد بيع صيد ا٤ب

 .كغّب ذلك ٩با كرد النهي عنو ،يقبض
كلكنو ال يقدر على  فقد ٲبلك اإلنساف ماالن : على تسليمو اأف يكوف ا٤بعقود عليو مقدكرن  .ّ

 .(ٕ)وهكا٤بعدـك ال يصح بيعو فكذا ما أشب، كما ال يقدر على تسليمو شبيو اب٤بعدـك، تسليمو
ىذا الشرط شرط صحة عند فقهاء ، كصاة اكمقدارن  للعاقدين ذاتن  اأف يكوف ا٤بعقود عليو معلومن  .ْ

                                      
= 

 .ٔ، صتعقد البيع، الزرقا، من شرائط اللزـك كاف ٤بن لو ا٣بيار باسخو كأتوقف، 
، ْ، جاظتبدع. كابن مالح، ّٕ، صِج الفواكو الدواين،. كالناراكم، ْٖٕ، صِ، ج7فتاوى السعدي، طلسعدم، ( اُ)

 .ٖص
 .ٕ، صِج مغين احملتاج، . كالشربيِب،ُّٕ، صِ، جحاشية البجًنمي البجّبمي،( ِ)
 .َُٔص ، دليل الطالب،. كا٢بنبليَُْ، صٗاوع، ججملا ،النوكم( ّ)
 .ُٕ، صّ، ج، الوسيط. كالغزإبِٕٗ، صٓج البحر الرائق،بن ٪بيم، ( اْ)
 .ُٔ، صْ، جظتبدع. كابن مالح، اُِٖ، صِج ، حاشية البجًنمي،. كالبجّبميِٕغتلة األحكام العدلية، ص (ٓ)
. كما بعدىا. ْٗ، صِ، جبداية اجملتهد وهناية اظتقتصدابن رشد، كما بعدىا. ك  ُّٖ، صٓ، جبدائع الصنائعلكسا٘ب، ( أ)

 كما بعدىا. ٕ، صْ، ج، اظتغين. كابن قدامةَُ، صِ، ج، مغين احملتاجكالشربيِب
 .ُِٔص ،ّج كشاف القناع،. البهوٌب، ِّ، صْاظتبدع يف شرح اظتقنع، جابن مالح، ( ٕ)
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ا ١بمهور الاقهاء ُب العقد توافر شركط أم يشَبط ا٢بناية خبلفن ، (ُ)ا٢بناية ال شرط انعقاد
ا كالارؽ بْب ا١بمهور كاألحناؼ أف ا١بمهور الصحة فإذا ٚبلف أحدىا أك أكثر كاف العقد فاسدن 

انفذ إذا  ف الااسد عند ا٢بناية منعقده إف ،نو إذا ٚبلف أحد الشركط يصبح العقد ابطبلن إيقولوف 
 .اإذا ٚبلف ٓب يبطل العقد بل يصبح فاسدن ك ، اتصل بو القبض

فبل يصح بيع ا٤برىوف : كأف ال يتعلق بو حق لغّب البائع ،للبائع اأف يكوف ا٤ببيع ا٤بعقود عليو ٩بلوكن  .ٓ
لقبض حٌب زكاؿ الرىن أك إال إذا رضي ا٤بشَبم أتخّب ا، كال ا٤بأجور ُب اإلجارة، الرىن أثناء

 .انتهاء اإلجارة
 .حْب العقد اأف يكوف ال ا٤بعقود عليو موجودن  .6

  

                                      
 .ُِٖ، صٓ، جلبحر الرائقبن ٪بيم، ا( اُ)
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 وأدلة مشروتعيتو واضتكاة منو تعقد الس ل متعريف : الثاين اظتبحث
 :الغة واصطالحً  تعقد الس ل متعريف : اظتطلب األول

 . كمعُبكزانن  فلى فهو ُب البيع مثل السَّ ،  كالتسليمٙبالتقد: (ُ)م لغةل  الس  
: قاؿ القرطيب ،كالسلف لغة أىل العراؽ ،لكن السلم لغة أىل ا٢بجاز ؛اإال أف السلف يكوف قرضن 

أف االسم ا٣باص هبذا الباب غّب  ،السلم كالسلف عبارتف عن معُب كاحد كقد جاءا ُب ا٢بديث
 .م( ألف السلف يقاؿ عن القرضلى )السَّ 
م إليو ُب  كأسلى  ،م فبلف" تعامل ابلسلم"أسلى : رأس ا٤باؿ كتقوؿ مياالسم من أسلمت ىو تسل  : لموالس  

فإف كقت البيع بعد كجود ، على كقتو ي بو ىذا العقد لكونو معجبلن ك٠بي ، أسلف: م إليوكذا ككذا كسلَّ 
 .كالسلم عادة يكوف ٗبا ليس ٗبوجود ُب ملكو فيكوف العقد معجبلن ، ا٤ببيع ُب ملك البائع

ا أف يكوف ابلصناعات أك مَّ إ: السلم إذ إفَّ ، ىو نوع من أنواع السلم: الصناعات السَّلىم ُبك 
 .اب٤بزركعات أك غّب ذلك

 .)أسلم الثوب للخياط( أم أعطاه إايه: يقاؿ، عطاء كالتسليفاإل: لغة العرب الس ل م يفومن معاين 
" إذا دبغ اب: يقاؿ ،يدبغ بورقة األدٙب هضاشجرة من العً : لموالس    .لسلم"أدٙب مسلـو

 .(ِ)مقبوض ُب ٦بلس بيع السلعة اآلجلة ا٤بوصوفة بثمن عاجلو  ىو: ااصطالحً  تعريف الس ل م
 .(ّ)على البائع ابلشرائط ا٤بعتربة اعلى أف يكوف دينن  بيع الشيء: وقيل

الختصاصو ٕبكم يدؿ عليو كىو تعجيل أحد البدلْب قبل  ؛كاختص ىذا النوع من البيع هبذا االسم
 ،ملى كا٤بشَبم رب السَّ  ،إليو امن كالبائع مسلى  ،كالثمن رأس ا٤باؿ ،فيو امن فا٤ببيع يسمى مسلى  ،حصوؿ ا٤ببيع

إٔب  أزاؿ سبلمة الدراىم بتسليمو: أم ،أسلم الثمن فيو كٮبزتو للسلب: أسلم ُب كذا أم: كمعُب قولنا

                                      
 ، األسئلة واألجوبة الفقهية(، السلمافٕٗ)ص أنيس الفقهاء(، القونوم، ْْٓ، مادة )سلم( )لسان العربظور، ابن من (ُ)

 (.ّٕٗ/ّ، )ّ، طاصتامع ألحكام القرآن(، ابن العريب، ِْٓ، )صُطاظتطلع (. البعلي، َُّ/ْ)

 (.ِْٗكُُْ، )صِ، طمعجم لغة الفقهاءقلعجي،  (ِ)

 (.َٖ/ُ) أنيس الفقهاءالقونوم،  (ّ)
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 .(ُ)ا٤بالس
ي بو ٤با فيو من ك٠بي  ،من آجبلن كُب ا٤بث اسم لعقد يوجب ا٤بلك ُب الثمن عاجبلن : وتعرفو اضتنفية أبنو
 .(ِ)كجوب تقدٙب الثمن

أجل إٔب  بعْب حاضرة أك ما ىو ُب حكمها ة"بيع معلـو ُب الذمة ابلصا: وتعرفو اظتالكية أبنو
"  .(ّ)معلـو

 .(ْ)لعوضْباغّب متماثل  ةكال مناع غّب عْبو بالسلم عقد معاكضة يوجب عمارة ذمة : كقاؿ ابن عرفو
 .(ٓ)أجلإٔب  ُب عوض موصوؼ ُب الذمة احاضرن  اأف يسلم عوضن : وتعرفو الشافعية بـ

 .(ٔ) بلاظ السلف أك السلمموصوؼ ُب الذمة  بيع اكأيضن 
 .(ٕ)أجل إٔب  بيع موصوؼ ُب الذمة: وتعرفو اضتنابلة أبنو

مقبوض  ،متعلق بعقد "بثمن" ،أم ا٤بوصوؼ "مؤجل" ،لتزاـلئللزاـ كاال كصف يصّب بو ا٤بكلف أىبلن 
 .(ٖ)ٗبجلس العقد الثمن ذلك

 : التعريف اظتختار
كما ترتب   ،٥بذه الشركط اكلذا اختلات أنظارىم ُب تعرياو تبعن ، اإف الاقهاء اعتربكا ُب السلم شركطن 

 .على ذلك اختبلفهم ُب بعض أحكامو
ىو )بيع آجل بعاجل( ا٤بعُب االصطبلحي ك  يشمل عقد السَّلىمفنرل أف عبارات الاقهاء ُب تعرياهم ل

 .م اشَبطوا قبض رأس ا٤باؿ ُب ٦بلس العقد كأتجيل ا٤بسلم فيوهنأا٢بناية تعريف على ظ كيبلح

                                      
 (.َٖ/ُ) أنيس الفقهاءالقونوم،  (ُ)
 (.ُْ/ِ، )االختيار لتعليل اظتختارابن مودكد،  (ِ)
 .ّّٕ/ُالكايف ، ابن قدامة، ِٖٓ/ْ، ُ، طالتاج واإلكليل، ا٤بواؽ، ٖٗ/ِ الفواكو الدواينالناركام،  (ّ)
 .َِِ/ٓ شرح اطترشي، ا٣برشي، ُِٗ، صػشرح حدود ابن تعرفةابن عرفة،  (ْ)
 .ْٗ/ُّ، جملاوعكم، االنو  (ٓ)
 .ُِٖ/ْ، هناية احملتاجالرملي،  (ٔ)
 .ِٖٖ/ّكشاف القناع، البهوٌب،  (ٕ)
 .ٕٖ/ِ، شرح منتهى اإلراداتالبهوٌب،  (ٖ)
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بل ، فنبلحظ أهنم ٓب يشَبطوا التسليم ُب ٦بلس العقد :ىذه التعرياات عند ا٤بالكيةإٔب  كلو نظران
ومْب إال أف قو٥بم ُب حكمها يدؿ على أهنم اعتربكا التأجيل القريب كأف يؤجل الي، أجازكا أتجيلو

 .حكمو ىكالثبلثة بناء على أف ما قارب الشيء يعط
كٓب يشَبطوا  ،ككذلك موجبلن  فيبلحظ أهنم يركف أف السلم ٯبوز حاال   :أما ُب تعريف الشافعية للسلم

 .التأجيل ُب السلم
 .أهنم اشَبطوا أتجيل ا٤بسلم فيو :كيبلحظ ُب تعريف ا٢بنابلة للسلم

بيع شيء : أبنو عقد السَّلىمتعريف  -كهللا أعلم-كٔب كبناء عليو فاأل ،التعرياات السابقةإٔب  كابلرجوع
كيسلم الشيء ا٤بباع ، يسدد الثمن ُب ٦بلس العقد، بثمن مقبوض، مؤجل التسليم، موصوؼ ابلذمة

 .بعد أجل
 .كهللا أعلم، كخلوه من النقص ،عقد السَّلىملشمولو على عناصر  ؛ما ذىب إليو ا٢بناية كا٢بنابلةكىو 
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 .تعقد الس ل ممشروتعية : اظتطلب الثاين
 .ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع كالقياس عقد السَّلىمثبت مشركعية 

 : أدلة مشروتعية السلم
 :الكتاب: أواًل 

 .(ُ) ﴾مئ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : فقولو تعأب
ٍب ، أجل مسمى قد أحلو هللا ُب كتابو كأذف فيوإٔب  "أشهد أف السلف ا٤بضموف: قاؿ ابن عباس هنع هللا يضر

 .(ِ)قرأ ىذه اآلية"
"الدين ىو : قاؿ ابن العريب، كالسلم نوع من الديوف، أهنا أابحت الدين: ككجو الداللة ُب اآلية الكرٲبة

فإف العْب عند العرب ما  ، كاآلخر ُب الذمة نسيئة، ال معاملة كاف أحد العوضْب فيها نقدن عبارة عن ك
 .(ّ)"اكالدين ما كاف غائبن  اكاف حاضرن 

إذ ا٤بسلم فيو اثبت ُب  ؛كمشلت السلم ابعتباره من أفرادىا، ا٤بداينات بعمومها لًٌ فدلت اآلية على حً 
 .(ْ)أجلوإٔب  ذمة ا٤بسلم إليو

 : من السنة تعقد الس ل ممشروتعية  أدلة: ااثنيً 
 : نذكر اثنْب منها، ُب السنة كردت أحاديث كثّبة ُب مشركعية السلم

عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قدـ ا٤بدينة كالناس  ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أخرج البخارم كمسلم
 ،من أسلف ُب شيء»: كالسبلـفقاؿ عليو الصبلة ، السنتْب كالثبلثك  يسلاوف ُب التمر السنة
 .(ٓ)«أجل معلـوإٔب  معلـو كزفو  فليسلف ُب كيل معلوـو 

                                      
 .ِِٖ: آية سورة البقرة (ُ)
جو (، كأخر ُّٖ/ُ، كتاب البيوع، )مسندهأثر ابن عباس: أشهد أف السلف ا٤بضموف إٔب أجل مسمى. أخرجو الشافعي ُب  (ِ)

 (.َُّّ(، رقم )ُّْ/ِ، كتاب التاسّب، ابب بسمميحرلا نمحرلا هللا  من سورة البقرة، )اظتستدركجو ا٢باكم ُب كأخر 
 (.ِْٕ/ُ، )حكام القرآنابن العريب، أ (ّ)
 (.ُْٗ/ِٓا٤بوسوعة الاقهية الكويتية ) (ْ)
، )صحيحوأخرجو البخارم ُب  (ٓ) (، كأخرجو مسلم ُب َِِْ)(، رقم ٖٓ/ّ، كتاب السلم، ابب السلم ُب كزف معلـو

 .(َُْٔرقم ) (ُِِٕ/ّابب السلم، )ة، ، كتاب ا٤بساقاصحيحو
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ألسباب  اكأمرىم ابلتقيد بشركط ٧بدكدة قطعن ، فأقرىم عليو، ملسو هيلع هللا ىلص رأل الناس يتعاملوف ابلسلم فالرسوؿ
 (ُ)ا٣بصاـ كا٤بنازعة

كنا نصيب ا٤بغاٖب مع ) كَبأيب أبن  بزل كعبد هللاأكأخرج البخارم كأٞبد عن عبد الرٞبن بن 
جل أإٔب  فنسلاهم ُب ا٢بنطة كالشعّب كالزيت، نباط الشاـأنباط من أتينا فكاف أي، رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ِ)٥بم عن ذلك(أما كنا نس: قاال؟  يكن ٥بم زرعك ٓبأ، كاف ٥بم زرعأ: قلت: قاؿ .مسمى
كينَّا نيٍسًلفي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو »: مذمكُب ركاية ألٞبد كأصحاب السنن إال الَب 

كالصحابة رضواف  (ّ)«نراه عندىم كما ،كىالتٍَّمرً ، كىالزَّبًيبً ، كىالشًَّعّبً ، كىعيمىرى ُب ا٢بًٍنطىةً ، كىأىيب بىٍكرو ، كىسىلَّمى 
فهذا تقرير منو على ، كٓب ينكر عليهم ذلك، عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لسَّلىم ُبكانوا يتعاملوف اب   عليهمهللا

 .جواز ذلك
 .كعلى الشركط ا٤بعتربة فيو ،فدؿ ا٢بديثاف الشريااف على إابحة السلم

 : دليل مشروتعية السلم من اإلرتاع: ااثلثً 
 .(ْ)فقد أٝبع العلماء على جواز السلم 

 .(ٓ)علم على أف السلم جائز""أٝبع كل من ٫باظ عنو من أىل ال: رقاؿ ابن ا٤بنذً 
"أٝبع العلماء أنو ال ٯبوز السلم إال ُب كيل معلـو أك كزف معلـو فيما : اؿ رٞبو هللاكقاؿ اإلماـ ابن بطَّ 

كأٝبعوا ، معلـو ما ال يكاؿ كال يوزف فبل بد فيو من عددو السَّلىم فيكأٝبعوا أنو إف كاف ، يكاؿ أك يوزف

                                      
 .ِِٓصتعقد الس ل م واالستصناع يف الفقة االسالمي، حيلي، ( الز ُ)
 (.َِٓٗرقم )(، ٔ/ٖ)، معلـو أجل، كتاب السلم، ابب السلم إٔب صحيحوُب البخارم  ( أخرجوِ)
، همسند(، أخرجو أٞبد ُب ِِِْرقم )(، ٖٓ/ّ)، السلم، ابب السلم ُب كزف معلـوكتاب و، صحيحأخرجو البخارم ُب ( ّ)

 (.ُُِِٗرقم ) (ْٕٔ/ّ)مسند الكوفيْب، ابب بقية حديث عبد هللا بن أيب أكَب، 
 (.ٔٗ، )صاختالف الفقهاء، ( كالبن جرير الطربمَِِ/ٓ) بدائع الصنائع الكاسا٘ب، (ْ)
. (َِّ/ْ) األسئلة واألجوبة الفقهيةلسلماف، (. إَِ/ْ) اظتغين، بن قدامة. ا(ٓٗ/ُّ) اجملاوع شرح اظتهذبالنوكم،  (ٓ)

 ،( ألف ا٤بثمن ُب البيع أحد عوضي العقد فجاز أف يثبت ُب الذمة كالثمنَّْ/ُ) منار السبيل. ابن ضوايف، (َِّ/ْ)
سهم كعليها، لتكمل كقد تعوزىم كألف ابلناس حاجة إليو؛ ألف أرابب الزركع كالثمار كالتجارات ٰبتاجوف إٔب الناقة على أنا

 الناقة فجوز ٥بم السلم، لّبتاقوا كيرتاق ا٤بسلم ابالسَبخاص.
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 .(ُ)٤بسلم فيو"أنو ال بد من معرفة صاة الشيء ا
كاتاقوا على أف السلم جائز ُب ا٤بكيبلت كا٤بوزكانت كا٤بزركعات الٍب : وقال الفقيو )الوزير( ابن ىبًنة

 .(ِ)يصاها الوصف
ىا كا١بوز كالبيض جائز إال ُب ركاية عن داحأا٤بعدكدات الٍب ال تتااكت  السَّلىم ُبكاتاقوا على أف 

 .(ّ)أٞبد
 .(ْ)من البيوع ا١بائزة ابالتااؽكالسلم بيع : كقاؿ القرطيب

 .فمن خبلؿ األقواؿ السابقة يتبْب أف السلم جائز ُب أربعة أشياء
 .ا٤بذركعات، ك ا٤بعدكدات، ك انتك ز ا٤بو ، ك كيبلتا٤ب

  .ك٫بوٮبا ..كأرز رٌو كا٢ببوب من بػي : فا٤بكيبلت
 .ك٫بوىا ..ضبط ابلوزف كالثمار كالزيوتىي كل ما يي : انتزك كا٤بو 

، كا٤بصنوعات، كاآلالت، ي كل سلعة تضبط ابلعدد مع التساكم كالسياراتى: كا٤بعدكدات
 .ك٫بو ذلك ..كا١بوز، كا٢بيواانت

 .ك٫بو ذلك ..كاألقمشة كاألراضي: كا٤بذركعات
: من القياس تعقد الس ل مدليل مشروتعية : ارابعً   

 : ْبلو على قول ىل ىو موافق للقياس أك ٨بالفه  ،عقد السَّلىمختلف أىل العلم ُب ا
جائز  كىو أف السلم عقده  ،١بمهور الاقهاء من ا٢بناية كالشافعية كا٤بالكية كا٢بنابلة: القول األول

 .(ٓ)على خبلؼ القياس

                                      
 (.ّٓٔ/ٔ، )شرح صحيح البخاري، ن بطاؿاب (ُ)
 .ِط (َُٖ/ّ) اإلحكام شرح أصول األحكام. كابن قاسم، (َْٗ/ُ)، ُط، اختالف األئاة العلااءبن ىبّبة، ا (ِ)
 (.َْٗ/ُ) العلااءختالف األئاة ابن ىبّبة، ا (ّ)
 (.ّٕٗ/ّ) صتامع ألحكام القرانالقرطيب، ا (ْ)
، ُِِ، ُِٖ/ِ، ، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌبّٖٓ/ٔ ، اظتغينابن قدامة، َُِ/ٓ ، بدائع الصنائعالكاسا٘ب (ٓ)

 .ُِْ/ٓ، شرح اطترشيا٣برشي، 
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يمكعلى ىذا قاؿ ابن  ككجب ا٤بصّب إليو ابلنص ، ىو بيع ا٤بعدـك إذ، كىو على خبلؼ القياس": ٪بي
  .(ُ)"كاإلٝباع للحاجة

كُب االستحساف جاز ": كقاؿ الكاسا٘ب، (ِ)"جوازه ألنو بيع معدـككالقياس أيىب ": كقاؿ السرخسي
قاؿ الشيخ ، ك (ّ)"منهم على جواز ترؾ القياس اكاف إٝباعن ف ،الناس تعاملوه ُب سائر األمصارألف 

 .(ْ)ز للحاجة"وًٌ "السلم عقد غرر جي : زكراي األنصارم
 .(ٓ)بيع ما ليس عند ابئعو" من ةالسلم رخصة مستثنا ف"صرح ُب ا٤بدكنة أب: يللكُب منح ا١ب

كإف كانت مشركعيتو ُب األصل على خبلؼ  عقد السَّلىمأف  : العبلمة ابن خطيب الدىشةكقد بْبَّ 
كُب ، عند ا٢باجة كعدمها افيجوز مطلقن  مستقبل   فقد صار أصبلن ، بيع ا٤بعدـكإٔب  الدليل للحاجة

 .(ٔ)ا٤بعدـك كا٤بوجود كا٢باؿ
كإٔب ذلك  ،كليس فيو ٨بالاة للقواعد الشرعية، قد مشركع على كفق القياسأف السلم ع: القول الثاين

، أنو على كفق القواعدإٔب أيضنا  كذىب ابن حـز، كالعبلمة ابن القيم تيميةذىب شيخ اإلسبلـ ابن 
 .كىو قوؿ كثّب من اققْب ا٤بتأخرين، كإف كاف ال يقوؿ ابلقياس

خبلؼ القياس فقو٥بم ىذا من جنس حديث النيب صلى هللا السلم على : كأما قو٥بم: قاؿ ابن تيمية 
كإ٭با ىو   ،كرخص ُب السلم كىذا ٓب يرد ُب ا٢بديث (ٕ)تبع ما ليس عندؾ( )ال: عليو كسلم أنو قاؿ

 (ٖ))للقياس اكبلـ الاقهاء أبف السلم بيع اإلنساف ما ليس عنده فيكوف ٨بالان 

                                      
 .ِٕ، ُٕ/ٔ، البحر الرائقابن ٪بيم،  (ُ)
 .ُِْ/ُِ، اظتبسوطالسرخسي،  (ِ)
 .َِٗ/ٓ، بدائع الصنائعالكاسا٘ب،  (ّ)
 .ِِِ/ِ، أسىن اظتطالباألنصارم،  (ْ)
 .ِ/ّ، ، منح اصتليلعليش (ٓ)
 .ِّٗ/ُ، من قواتعد العالئي وكالم األسنويابن خطيب الدىشة، ٨بتصر  (ٔ)
رقم (، ِٕٓ/ّ، )ـعن حكيم بن حزا، ابب ما جاء ُب كراىية بيع ما ليس عندؾكتاب البيوع، ،السننُب  أخرجو الَبمذم (ٕ)

 (.ُُِّٓ، رقم )(ِٔ/ِْ)، عن النيب حكيم بن حزاـمسند ا٤بكيْب، مسند ، اظتسنداإلماـ أٞبد ُب  أخرجو(، ُِِّ)
 .ُّ، صتعقد الس ل م يف الشريعة االسالمية، ٞباد، ُٓٗ-ُْٗ/ِٓ، ا٤بوسوعة الاقهية ُٗ/ِ، إتعالم اظتوقعٌنابن القيم،  (ٖ)

 .ُّص
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معينو ليست  اإما أف يراد بو بيع اإلنساف عينن ، بيع ما ليس عنده كهنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص حكيم بن حزاـ عن
كلو كاف ُب الذمة  أك بيعو ٤با ال قدرة لو على تسليمو حٌب ،فيكوف ابع ملك غّبه قبل شرائو منو، لو
حٌب يكوف أحدٮبا مستثُب عن اآلخر ، ة بينهما أصبلن قفبل توجد أية عبل –معينو  اعينن  أم ليس –

 .(ُ)ا٢باؿٌ  كىذا ُب السلم
فأم فرؽ بْب كوف أحد  ،كىو كاالبتياع بثمن مؤجل ،فإنو دين من الديوف :فأما السلم ا٤بؤجل

 ٻ ٻ ٱ﴿ : تعأب قاؿكقد ، ُب الذمة ُب الذمة ككوف العوض اآلخر مؤجبلن  العوضْب مؤجبلن 

أشهد أف السلف ا٤بضموف ُب الذمة : قاؿ ابن عباس .(ِ) ﴾مئ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .(ّ)حبلؿ ُب كتاب هللا كقرأ ىذه اآلية
فإنو بيع مضموف ُب الذمة موصوؼ مقدكر على ، على خبلفو فإابحة ىذا على كفق القياس ال

 .(ْ)كىو كا٤بعاكضة على ا٤بنافع ُب اإلجارة ، ر كا١بهالةكلو شركط ٙباظو من الغر ، اتسليمو غالبن 
ألنو من شركط األصل  ؛للقياس يقضي بعدـ قياس غّبه عليو توأف القوؿ ٗبخالا :كٜبرة ىذا ا٣ببلؼ

ال يكوف على خبلؼ ف كأ، بو على سنن القياس الذم تقاس عليو أف ال يكوف حكم األصل معدكالن 
 .(ٓ)قاعدة مستقرة ُب الشرع

كأنو مستثُب من بيع ، القياس فقعلى ك  أف السلم عقد مشركع ،الراجح ىو القوؿ الثا٘بك : جيحالَب 
كهللا تعأب ، اٯبوز القياس عليو كليس فرعن  صبلن أكالسلم ثبت  ،كمل الوجوه كأعد٥باأا٤بعدـك كعلى 

 .أعلم
  

                                      
 .ِٗٓ/َِ غتاوع الفتاوى تقدـ ٚبرٯبو، ابن تيمية، (ُ)
 .ِِٖسورة البقرة: آية  (ِ)
 .ُٕ/ٕ، شرح فتح القديرابن ا٥بماـ،  (ّ)
 .ُٓٗ/ِٓ، اظتوسوتعة الفقهية، ُٗ/ِ، إتعالم اظتوقعٌنابن القيم،  (ْ)
تدريب، ، البنك اإلسبلمي للتنمية، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالاإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلمعمر،  (ٓ)

 .ُٖصػ
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 .تعقد الس ل ماضتكاة من مشروتعية : اظتطلب الثالث
ية ٤بختلف النشاطات ئتمانا٢باجات لتوفّب التسهيبلت اال اتدعو إليه الٍب ن العقودم عقد السَّلىمإف 
 ،إابحتو لَبفع ا٢برج عن الناس ةكمن ىنا جاءت حكم ،ية الزراعية كالصناعية كالتجاريةقتصاداال

، اؿا٤ب رأسمتوسطة ا٤بدل سيستايد من تعجيل  ٛبويبلت مسبقة مو٠بية قصّبة أكإٔب  فا٤بنتج اتاج
يكوف قد تعاقد عليها  االبضاعة أك ا٤بنتج سيستايد من رخص ٜبنها مقدمن إٔب  الذم ٰبتاجكالدائن 

 .الستهبلكها أك ٘بارتو أك صناعتو
فمن ٓب يكن لديو السيولة  ،للمتعاقدين ةحيث ٰبقق منافع ٝب ؛إذف فا٢بكمة من بيع السلم كاضحة

فيتمكن من أف  ،ف تسويقها كتصرياهاكيريد ضما ،النقدية كعنده القدرة على اإلنتاج بكميات كبّبة
كابلتإب فهو ، ا٤بشَبم ا٤بموؿ لوإٔب  ٰبصل على السيولة النقدية كيسلم البضاعة أك اصوؿ ُب آجالو

كناس الشيء ابلنسبة للمشَبم فإنو يستايد  ،يضمن اإلنتاج كيضمن التسويق كيستايد من السيولة
كابلتإب فإنو ، يعيد بيعها ٗبا ٰبقق لو من أرابح من شراء سلع سليمة أبسعار معقولة ٲبكن لو أف

 .يكوف قد استثمر األمواؿ مرتْب
الة ُب ا١بمع بْب عنصرين أساسْب من عوامل اإلنتاج كٮبا ا٤باؿ كالعمل كهبذا يتبْب أف السلم كسيلة فعَّ 

لذين كىو كايل إبطبلؽ نشاط القادرين على اإلنتاج ا، عليها ُب تقسيم ا٤بكاسب بطريقة مَباضو 
 .(ُ)يعوقهم عنو عدـ القدرة ا٤بالية

 
  

                                      
ٕبث مقدـ إٔب ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤بالية، ، السلم بديل القرض الربوي لتاويل اظتشروتعات الصغًنةالسعيد، ( ُ)

 .ٔص  ـَُِْالسوداف، 
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 صحتو وشروط   تعقد الس ل م أركان  : اظتبحث الثالث
 : أن أركان السلم ثالثةإىل  ذىب رتهور الفقهاء

ىذه األلف دينار أسلاتك أك أسلمتك : )كىي اإلٯباب كالقبوؿ( كأف يقوؿ صاحب ا٤باؿ الصيغة/ُ
 .ك٫بو ذلك، أك استسلمت، أك استلات، قبلت: سلم إليوفيقوؿ ا٤ب ،ُب ألف ثوب صاتها كذا مثبلن 

 .(ُ)كيشَبط فيها ما يشَبط ُب الصيغة ُب البيع من اٙباد اجمللس كموافقة اإلٯباب للقبوؿ ك٫بو ذلك
ا٤بشَبم الذم يسلف مالو مقابل السلعة الٍب يرغب : م إليو( أمكا٤بسلى ، م)كٮبا ا٤بسلً  العاقدان/ ِ
 .مكيسمى ا٤بسلً ، هبا
فيو ما يشَبط ُب البائع  كيشَبطي  ،م إليويسمى ا٤بسلى ، بائع الذم يستسلف ا٤باؿ ليقدـ السلعة ٗبقابلوكال

 .ار ك٫بو ذلكيمن العقل كالبلوغ كاالخت، كا٤بشَبم ُب عقد البيع
ألف البيع يشَبط ، بينما ال يصح بيعو كما علمناه ،كيستثُب شرط البصر فإف األعمى يصح السلم منو

فيمكن معرفة صااتو ابلسماع ، كُب السلم ا٤ببيع موصوؼ ُب الذمة، بيع من ا٤بتعاقدينفيو رؤية ا٤ب
 .(ِ)تحقق من كجود الصاات ا٤بشركطةيكعند القبض يوكل من يقـو بذلك ل

 واظتسلم فيو(، رأس اظتال: / احملل )وىو شيئان4
 فيو الاقهاء شرطْبالبائع كيشَبط إٔب  االثمن الذم يدفعو ا٤بشَبم سلان : فهو أما رأس اظتال : 

 .اأف يكوف معلومن  -ُ
كذلك ألنو بدؿ ُب عقد  (ّ)الاقهاء ُب أف يشَبط ُب رأس ا٤باؿ أف يكوف معلومن ا ال خبلؼ بْب
كرأس ا٤باؿ إما أف يوصف ُب الذمة ، كسائر عقود ا٤بعاكضات  افبل بد من كونو معلومن ، معاكضة مالية

ٍب يقع العقد  امشاىدن  اكاف يكوف حاضرن ،  عند العقد انن كإما أف يكوف معي، عْب ُب ٦بلس العقدٍب يي 

                                      
ظتوسوتعة (، اُّْ/ِ) مغين احملتاج(، الشربيِب، ِ/ّ) شرح منح اصتليل(، عليش، َُِ/ٓ)بدائع الصنائع لكاسا٘ب، ( اُ)

 (.ُٔٗ/ِٓ) كويتيةالفقهية ال
 (.ُٔٗ/ِٓ) اظتوسوتعة الفقهية الكويتية(، ََِ/ّ) حاشية الدسوقي(، الدسوقي، ِِٓ/ْ) ظتغينابن قدامة، ا (ِ)
، (، ابن قدامةِْٕ)ص القوانٌن الفقهية(، أيب جزم، َّٕ/ُ) اظتهذب(، النوكم، َِٔ/ْ) رد اظتختارابن عابدين،  (ّ)

 (.َُِ/ِٓ) (، اظتوسوتعة الفقهية الكويتيةُِْ-ُِّ/ِ) البأسىن اظتط(، األنصارم، َّّ/ْ)اظتغين 
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على  ،(ُ)على جنسو كنوعو كقدره كصاتو عقد السَّلىمفيجب أف ينص ُب  افإف كاف موصوفن  وعلى عينً 
 .كجب تعيْب رأس ا٤باؿ ُب ٦بلس العقد كتسليمو إليو كفاء ابلعقد ،فإف قبل الطرؼ اآلخر ،ىذا
 : أف يسلم ُب ٦بلس العقد -ِ
من شركط صحة السلم تسليم رأس مالو  فأإٔب  ب ٝبهور الاقهاء من )ا٢بناية كالشافعية كا٢بنابلة(ذى

 .(ِ)فلو تارقا قبلو بطل العقد ،ُب ٦بلس العقد
٦بلس  السَّلىم ُببينما خالف ا٤بالكية ُب ا٤بشهور عندىم ٝبهور الاقهاء ُب اشَباط تعجيل رأس ماؿ 

 .(ّ)مْب كالثبلثة بشرط كبغّب شرطه اليو كقالوا ٯبوز أتخّبي ، العقد
 : كاستدؿ ا١بمهور ٗبا يلي

فاي كيل  ،"من أسلف ُب شيء: عنهما أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ حديث ابن عباس رضي هللا: أواًل 
"إٔب  معلـو ككزف معلـو  .(ْ)أجل معلـو

عطاء رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىو اإلأف التسليف ُب اللغة الٍب خاطبنا هبا : ىو: كجو االستدالؿ من ا٢بديث
حٌب يعطيو ما أسلاو  وفيكوف معُب كبلمو عليو الصبلة كالسبلـ "فليعط" ألنو ال يقع اسم السلف في

ا أبف دن عبل كا افإف ٓب يدفع إليو رأس ا٤باؿ فإنو يكوف غّب مسلف شيئن  ،قبل أف ياارؽ من أسلاو
 .يسلف

كىو منهي عنو ، نسيئو بنسيئة: أم ،عن كالئ بكالئ ا٤باؿ يكوف افَباقن إف افَبقا قبل قبض رأس ا: ااثنيً 
 .(ٓ)ابالٝباع

                                      
، اظتغين ، ابن قدامةِْٕ، صالقوانٌن الفقهية(، ايب جزم، َّٕ/ُ) اظتهذب(، النوكم، َِٔ/ْ) رد اظتختارابن عابدين،  (ُ)

 (.َُِ/ِٓ) اظتوسوتعة الفقهية الكويتية(، ُِْ-ُِّ/ِ) ، اسىن اظتطالب( األنصارمَّّ/ْ)
مغين احملتاج (، الشربِب، َّٕ/ُ) اظتهذب(، النوكم، ٓٗ/ّ)األم (، الشافعي، َِِ/ٓ) ، بدائع الصنائعالكاسا٘ب (ِ)

 (.َِِ/ِٓ) اظتوسوتعة الفقهية الكويتية(، ِّٖ/ْ) ، اظتغين(، ابن قدامةَِِ/ِ) ، شرح منتهى(، البهوٌبَُِ/ِ)
مواىب ، ا٢بطاب، ُٔٓ، صػات اظتاهدات، اظتقدم(، ابن رشدَِِ/ٓ، )شرح اطترشي تعلى ؼتتصر خليلا٣برشي،  (ّ)

 (.ُْٓ/ْ) اصتليل
 .ُٕمتاق عليو كقد سبق ٚبرٯبو، ص  (ْ)
(، الزرقا٘ب، َُٕ/َُ) ، تكالة اجملاوع للسبكي(، النوكمِٓٓ/ٓ) ، نيل األوطار(، الشوكا٘بْٓ/ٓ) اظتغينابن قدامة،  (ٓ)

 (.َٔٔ-ِٖٔ/ِ، )ُ، ابب جامع بْب الثمر، طظتوطأا
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كي ال ،  بض العوض اآلخر كىو الثمنقفجرب ذلك بتعجيل ، احتمل للحاجة اإف ُب السلم غررن : ااثلثً 
 .(ُ)يعظم الغرر ُب الطرفْب

بلف  يفإذا أتخر البد ،ادىاقٗبجرد انع ىا عليهاإف الغاية الشرعية ا٤بقصودة ُب العقود ترتب آاثرً : ارابعً 
كمن ىنا قاؿ شيخ اإلسبلـ  ،٢بكمو األصلي مقتضاه كغايتو اكاف العقد عدٙب الاائدة للطرفْب خبلفن 

بغّب فإف ذلك منع منو لئبل تبقى ذمة كل منهما مشغولة : عن أتخّب رأس ا٤باؿ ُب السلم يةابن تيم
بل ، أصبلن  العقود القبض فهو عقد ٓب ٰبصل بو مقصوده كا٤بقصود من  ،فائدة حصلت ال لو كال لآلخر

 .(ِ)ببل فائدة" التزاـىو 
إذا اشتملت ا٤بعاملة ، ك كحسم مادة الاساد كالاًب، إف مطلوب الشارع صبلح ذات البْب: اخامسً 

 ،لكثرة ا٣بصومات كالعداكات افكاف ذلك سببن ، توجهت ا٤بطالبة من ا١بهتْب، على شغل الذمتْب
 .(ّ)ذلك ابشَباط تعجيل قبض رأس ا٤باؿإٔب  ما ياضيفمنع الشرع 

ط لبقاء صحة السلم تسليم الثمن َب ش"ي: ٦بلة األحكاـ العدلية ما نصو( من ّٕٖكقد جاء ُب "ـ" )
 .(ْ)فإذا تارؽ العاقداف قبل تسليم رأس ماؿ السلم اناسخ العقد" ،ُب ٦بلس العقد

اليومْب كالثبلثة( فقد اعتربكا القاعدة ، أس ا٤باؿكأما ا٤بالكية )فهم من رأكا جواز أتخّب تسليم ر 
ألنو ُب  ؛عنو ام اعتربكا ىذا التأخّب اليسّب معاون حيث إهن"ما قارب الشيء يعطيو حكمو" : الاقهية

من ىنا قاؿ القاضي عبد الوىاب البغدادم ُب كتابو )اإلشراؼ( ُب تعليل جواز ، ك (ٓ)حكم التعجيل
 .(ٔ)لتأخّب للتشاغل ابلقبض" "فأشبو ا: ذلك التأخّب اليسّب

كما ،  )كعند مالك إف أتخر قبض رأس ا٤باؿ يومْب كثبلثة بغّب شرط ُب العقد جاز: وقال ابن بطال
 .(ٕ)لو كاف لرجل على رجل دين جاز أف يؤخر اليـو كاليومْب على كجو الرفق(

                                      
 (.َِّ/ِٓاقهية الكويتية )ا٤بوسوعة ال (ُ)
 (.ِّٓ، )صػنظرية العقدابن تيمية،  (ِ)

 (.َِٗ/ّ، )، الفروقالقواُب (ّ)
 .ْٕ/٦ُبلة األحكاـ العدلية  (ْ)
 (.ُّٕ)ص يضاح اظتسالك(، إُْٓ/ْ) مواىب اصتليلا٢بطاب،  (ٓ)
 (.َِٖ/ُ) ، اإلشراف تعلى مسائل اطتالفالقاضي عبد الوىاب (ٔ)
 (.ّٓٔ/ٔ، )يح البخاريشرح صحابن بطاؿ،  (ٕ)
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أك  اأس ا٤باؿ عينن كاف ر ،  تااؽفذلك ال ٯبوز اب، وؽ الثبلث بشرط)كأما أتخّبه ف: وقال ابن رشد
فعلى : ااختلف فيو إف كاف عينن ، ك افإف أتخر فوؽ الثبلث بغّب شرط ٓب ياسخ إف كاف عرضن  ،اعرضن 

أف  ياسخ إال ذىب إليو ابن حبيب أنو ال على ما، ك ياسد بذلك كياسخ، ماُب )ا٤بدكنة( من السلم
 .(ُ)يتأخر فوؽ الثبلث بشرط(

خّبه عن أت ٯبوز كال ،الذم اشَبط رأس ا٤باؿ ُب ٦بلس العقدىو رأم ا١بمهور  -كهللا اعلم-كالراجح 
كإ٭با منشأ  ،فاألصل التعجيل ،حقيقة ما ذىب إليو ا٤بالكية أف تعجيل رأس ا٤باؿ عزٲبةك ، ذلك

بل أيخذ حكم ، اىو أف ا٤بالكية اعتربكا التأخّب ٤بدة ال تزيد على ثبلثة أايـ ال يعد أتخّبن  ،ا٣ببلؼ
كىو غّب ، أنو ابتداء الدين ابلدينإٔب  بينما نظر ا١بمهور ،ابلقبض ا٢بكميالتعجيل كىو ما يسمى 

 .ليو ا٤بالكية فبل دليل قوم يؤيدهإما ذىب ك ، مشركع
ا٤بشَبم مقابل رأس إٔب  الذم تعهد البائع بتأديتو ،كىو الشيء ا٤ببيع ٧بل العقد: وأما اظتسلم فيو** 

 : كيشَبط فيو ،اماؿ السلم ا٤بدفوع سلان 
  :يف الذمة اموصوفً  ان يكون دينً أ -8

كأنو ال يصح  ،ُب ذمة ا٤بسلم إليو اا موصوفن م فيو دينن ال خبلؼ بْب الاقهاء ُب اشَباط كوف ا٤بسلى 
 .(ِ)بذاتو امعينن  االسلم إذا جعل ا٤بسلم فيو شيئن 

كمقتضاه  ،ىو موضوع لبيع شيء ُب الذمة بثمن معجل إذ ؛ذلك مناقض للغرض ا٤بقصود منو ألف
ا تعلق حق فإف كاف ا٤بسلم فيو معينن  .ك٧بلو ذمة ا٤بسلم إليو، ُب ذمة ا٤بسلم إليو اوت ا٤بسلم فيو دينن ثب

كمن ىنا كاف تعيْب ، ال ذمة ا٤بسلم إليو، ذلك الشيء ا٤بعْب لتزاـككاف ٧بل اال، رب السلم بذاتو
إذ  ؛عل السلم من عقود الغررذلك فإف ىذا التعيْب ٯبإٔب  ابإلضافة، ك ٤بقتضى العقد اا٤بسلم فيو ٨بالان 

من  حيث إف، ينشأ عنو غرر عدـ القدرة على تنايذ العقد فبل يدرم أيتم ىذا العقد أـ يناسخ
 .(ّ)اتمل أف يهلك ذلك الشيء ا٤بعْب قبل حلوؿ كقت أدائو فيستحيل تنايذه

                                      
 (.ّ/ّكْ/ّ) منح اصتليل(، عليش، ُٔٓ)صػ  ، اظتقدمات اظتاهداتابن رشد (ُ)
 مواىب اصتليل(، ا٢بطاب، ِْٕ)صػ القوانٌن الفقهية(، الكليب، ُِٗ/ٔ) اعتداية مع فتح القدير والعنايةالبابرٌب،  (ِ)

 (.ُّٖ/ْ) هناية احملتاج(، الرملي، ٔ/ْ) البٌنروضة الط(، النوكم، َِّ/ِ) بداية اجملتهد(، ابن رشد، ّْٓ/ْ)
 مواىب اصتليل(، ا٢بطاب، ِْٕ)صػ القوانٌن الفقهية(، الكليب، ُِٗ/ٔ) اعتداية مع فتح القدير والعنايةالبابرٌب،  (ّ)

 (.ُّٖ/ْ) هناية احملتاج(، الرملي، ٔ/ْ) روضة الطالبٌن(، النوكم، َِّ/ِ) بداية اجملتهد(، ابن رشد، ّْٓ/ْ)
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و لىم فيسا٤بال خبلؼ بْب الاقهاء ُب أنو يشَبط لصحة السلم أف يكوف : اأن يكون معلومً  -7
ألنو بدؿ ُب  ؛ا٤بنازعة بْب ا٤بتعاقدين عند تسليموإٔب  ٗبا يرفع ا١بهالة عنو كيسد األبواب امبينن  امعلومن 

 .(ُ)ا كما ىو الشأف ُب سائر عقود ا٤ببادالت ا٤باليةفيشَبط فيو أف يكوف معلومن ، عقد معاكضة مالية
العلم ٗبقداره كأكصافو الٍب ٛبيزه عن إٔب  يؤدمٗبا  اكأف يكوف موصوفن ": قاؿ الشيخ سيد سابق رٞبو هللا

 .(ِ)"غّبه كي ينتاي الغرر كينقطع النزاع
 :)إىل أجل معلوم( أن يكون مؤجاًل  -4

فبل  اشَبط ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية كا٤بالكية كا٢بنابلة لصحة السلم أف يكوف ا٤بسلم فيو موجبلن 
 .يصح السلم ا٢باؿ

أجل إٔب  من أسلف فليسلف ُب كيل معلـو ككزف معلـو" :ملسو هيلع هللا ىلص قولو: كحجتهم ُب اشَباط األجل
 .(ّ)"معلـو

فيكوف األجل من ٝبلة شركط ، فأمر عليو الصبلة كالسبلـ ابألجل ُب السلم كأمره يقتضي الوجوب
 .صحة السلم فبل يصح بدكنو

لى صحة كوف ا٤بسلم فيو كحجتهم ع ،كما ىو جائز مؤجبلن   جواز السلم ا٢باؿًٌ إٔب  كذىب الشافعية
 .(ْ)القياس األكلوم على السلم ا٤بؤجل، حاال  

 .أكٔب" ،كىو عن الغرر أبعد ،فؤلف ٯبوز حاال  ، "ألنو إذا جاز مؤجبلن : كقاؿ الشّبازم
كيعجز عند ، إذ رٗبا يقدر ا٤بسلم إليو على تسليمو ُب ا٢باؿ ؛من الغرر كمرادىم أف ُب األجل ضرابن 

 .ألنو أبعد عن الغرر، اب١بواز فهو حاال   جاز السلم مؤجبلن فإذا  .حلوؿ األجل
شرط لصحة  ية األجل الذم يوُب فيو ا٤بسلمألف معلوم ؛الاقهاء عليو امتاقن  اكأما كوف األجل معلومن 

 ."أجل معلـوإٔب  من أسلف فليسلف ُب كيل معلـو ككزف معلـو" :لقولو ملسو هيلع هللا ىلص، السلم

                                      
(، ابن رشد، ُِّ/ٓ) ، شرح اطترشي(، ا٣برشئُِ/ِ) شرح منتهى اإلرادات(، البهوٌب، َِٕ/ٓ) البدائعالكاسا٘ب،  (ُ)

 (.َُّ/ْ) اظتغين(، ابن قدامة، َِّ/ِ) بداية اجملتهد
 (.ُِْ/ّ) فقو السنةالسيد سابق،  (ِ)
 .ُٕمتاق عليو كقد سبق ٚبرٯبو، ص (ّ)
روضة (، النوكم، ِِٔ/ٗ) فتح العزيز(، الرافعي، ُِْ/ِ) أسىن اظتطالب، األنصارم، (ُٖٓ/ْ) ، هناية احملتاجالرملي (ْ)

 .َّْ/ُ، ظتهذب(، إ/ْ) الطالبٌن
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 :تعلى التسليم تعند ػتلو اأن يكون مقدورً  -3
كىذا شرط متاق عليو  ،كمقتضى ىذا الشرط أف يكوف ا٤بسلم فيو ٩با يغلب كجوده عند حلوؿ األجل

فبل بد أف يكوف ، و كاجب التسليم عند األجلفي ا٤بسلىمف كذلك أل ،(ُ)لصحة السلم بْب الاقهاء
 .كإال كاف من الغرر ا٤بمنوع، عليو حينذاؾ اتسليمو مقدكرن 

 :يٌن مكان القبضتع -5
فقاؿ أٞبد ، يااء ا٤بسلم فيو لصحة السلم على أقواؿاإلتعيْب مكاف  اختلف الاقهاء ُب اشَباط

ألنو ليس فيو ذكر كلو   ؛ٕبديث ابن عباس استدالالن ، فالسلم جائز مكاانن  عْبٓب ي إف :(ِ)كإسحاؽ
 .اسد السلم ألعلمهم بذلك عليو السبلـكاف ذلك يي 
فإف اختلاا ، كيقبضو ُب ا٤بكاف الذم كاف فيو السلم، يذكر ا٤بوضع جاز السلم ف ٓبإ: (ّ)كقاؿ مالك

 .ُب ا٤بوضع فالقوؿ قوؿ البائع
 .إذا ٓب يكن للمسلم فيو ٞبل كمؤنة يااءاإليشَبط بياف مكاف  ال :(ْ)قاؿ الثورم كأبو حنياةك 

م فيو إذا كاف موضع فيشَبط لصحة السلم بياف مكاف تسليم ا٤بسل :تاصيلفايو أما قوؿ الشافعية 
أما السلم ، و موجبلن لىم فيا٤بسكىذا إذا كاف  ،أك كاف ٢بملو مؤنة ،العقد ال يصح للتسليم كالصحراء

 .(ٓ)فبل يشَبط فيو تعيْب مكاف الوفاء كيتعْب موضع العقد لتسليم ،ا٢باؿ فهو ٩با يصح عندىم
أف يكوف : لسلم يصح بستة شركطعلى أف ا –عدا ابن ا٤بسيب  ما –كقد اتاق األئمة : قال النووي

كتسمية  ،ر رأس ا٤باؿاكمعرفة مقد، كأبجل معلـو ،كبصاة معلومة كبقدر معلـو، ُب جنس معلـو
  .(ٔ)مكاف التسليم إذا كاف ٢بملو مؤكنة

                                      
روضة (، النوكم، ِِٔ/ٗ) فتح العزيز(، الرافعي، ُِْ/ِ) أسىن اظتطالب(، األنصارم، ُٖٓ/ْ) ، هناية احملتاجالرملي (ُ)

 (.ٕ/ْ) الطالبٌن
 (.ّّّ/ْ) اظتغين(، ابن قدامة، ُِِ/ِ) منتهى اإلرادات(، البهوٌب، شرح ِِٗ/ّ) كشاف القناعالبهوٌب،  (ِ)
 (.ِٗٗ/ْ) اظتنتقى(، الباجي، ِِٗ/ِ) ، بداية اجملتهد(، ابن رشدّٓٔ/ٔ) ، شرح صحيح البخاريابن بطاؿ (ّ)
 .ُِّ/ٓ ،بدائع الصنائع، الكاسا٘ب، َِٕ/ْ، رد احملتار(، َِٕ/ْ) حاشية ابن تعابدينابن عابدين،  (ْ)
 (.َّٕ/ُ) ، اظتهذب( الشّبازمُِٓ/ٗ)فتح العزيز (، الرافعي، ُّ، ُِ/ْ) ، روضة الطالبٌنلنوكما (ٓ)
 (.ٓٗ/ُّ) اجملاوع شرح اظتهذبالنوكم،  (ٔ)
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 الراب وحكاة حترديو وأىم الفروق بينو وبٌن السلم: اظتبحث الرابع
مع  ؛ ألف العدالة تتناَب أك ال ٘بتمعتغبلؿسحىرَـّ اإلسبلـ كل معاملة مالية تقـو على اال

كالراب من صور ، ألف أحدٮبا قوم ٲبلي إرادتو على الضعيف ؛كٰبل ٧بلها الظلم، ستغبلؿاال
م قتصادكالسبب ا٤بباشر ىو االحتبلؿ اال، كلقد عم ىذا الببلء الببلد اإلسبلمية كلها، ستغبلؿاال

كمنها الراب الذم حرص من خبللو ، ببلد ا٤بسلمْب كالذم نشر ا٤بوبقات ُب، بنشر ا٥بيمنة كالاساد
 .م اإلسبلميقتصادعلى تاويض اال
 : تعريف الراب يف اللغة واالصطالح: اظتطلب األول

 : (ُ)الفرع األول تعريف الراب يف اللغة
 ا لقراءة قولوعن بتكذلك ، أك مصدر معناه الزايدة، ركىو اسم مقصور على األٍشه، النمو كالغلو كالزايدة

 .(ِ) ﴾ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :تعأب
زاد : كيقاؿ راب ا٤باؿ، كأربيو، زاد ك٭با كرابن  اكراب الشيء يربو ربون ، يب كرأب ٗبعُب زادر من ، الزايدة: كالراب

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ﴿ : كُب التنزيل العزيز يقوؿ هللا عز كجل، كعبل كارتاع

أك عظمت كانتاخت ٤با يتداخلها من  ،تأم زادت ك٭ب ،(ّ) ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 .(ْ)ا٤باء كالنبات

ابلنسبة لؤلمة  كأكفر ماالن  اأم أكثر عددن ،(ٓ) ﴾ې ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ﴿ : كيقوؿ هللا عز كجل
 .(ٔ) ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: يقوؿ هللا عز كجل، ك األخرل

                                      
، الايومي، َّٓ، ص ُ، جاظتعجم الوسيطكآخركف،  لزايتبراىيم اإ، ُِٕ، صٓ، مادة راب، جلسان العرب( ابن منظور، ُ)

 .ِِّ-ُِّص ؼتتار الصحاح، ، الرازم، ّّّ، ص نًناظتصباح اظت
 .ّٗ : آيةسورة الروم( ِ)
 .ٓ: آيةسورة اضتج( ّ)
 .ُٖٓ، صٓ، جاصتامع ألحكام القرآن( القرطيب، ْ)
 ، ج ص.صتامع ألحكام القرآنالقرطيب، ا، ِٗ: آيةسورة النحل( ٓ)
 .ِٕٔ: آية سورة البقرة( ٔ)
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 .(ُ)ر ثواهبا ابلتضعيف ُب اآلخرةككثَّ ، أم ينميها ُب الدنيا ابلربكة
 :تعريف الراب يف اصطالح الفقهاء: الفرع الثاين

 : أكجزىا فيما يلي، كا٤بعُب متباينة العبارة لرابل اتتعريا قل عن األئمة األربعةني 
)ىو فضل : فقالوا راب الاضل ،فرؽ ا٢بناية ُب التعريف بْب راب الاضل كراب النسيئة: ا٤بذىب ا٢بناي

)فضل : أما راب النسيئة فهوك  ،(ىو الكيل أك الوزف عند اٙباد ا١بنس، ك عْب ماؿ على ا٤بعيار الشرعي
كيلْب كا٤بوزكنْب عند اختبلؼ ا١بنس أك ُب غّب ا٢بلوؿ على األجل كفضل العْب على الدين ُب ا٤ب

 .(ِ)(ا٤بكيلْب أك ا٤بوزكنْب عند اٙباد ا١بنس
 .منو من جنسو ألجل" "ىو بيع ربوم أبكثرى : (ّ)كُب ا٤بذىب ا٤بالكي

"ىو عقد على عوض ٨بصوص غّب معلـو التماثل ُب معيار الشرع حالة : (ْ)كُب ا٤بذىب الشافعي
 .ْب أك أحدٮبا"أك مع أتخّب البدل، حالة العقد

 ."ىو الزايدة ُب أشياء ٨بصوصة": (ٓ)كُب ا٤بذىب ا٢بنبلي
 : ص من ىذه التعرياات إٔبل٬ب

 .الصلة بْب ا٤بعُب اللغوم كا٤بعُب الشرعي صلة متينة فكبلٮبا يدكر حوؿ الزايدةأف 
كالطعم   على أف ما اجتمع فيو الكيل أك الوزفْب٪بد أف الاقهاء متاق، ب ا٤بختلاةكُب ضوء ا٤بذاى

 .من جنس كاحد ٯبرم فيو الراب
 

                                      
 .َُّص ِجصتامع ألحكام القرآن، ( القرطيب، اُ)
، الاضل: من النقص كفضل ُب دينو: فضلو هللا ُب الثواب كفضلو ُب ا٤بنزلة ُب ِٓ/صِ، جُ، طحتفو الفقهاءالسمرقندم،  (ِ)

، ُُالدنيا كاآلخره، نسأ الشيء: نسأ: ابعو بتأخّب، كاالسم النسيئة، كبعتو بنسيئة أم أبخرة، ابن منظور لساف العرب، ج
نس: ىو اختبلؼ نوع السلعة كمن يبيع قنطارنا من القمح بقنطارين من الشعّب، كا٤بقصود ، كا٤بقصود ابختبلؼ ا١بِٔٓص

، فيها يتحقق راب  ابٙباد ا١بنس: ىو اٙباد نوع البضاعة كمن يبيع جبلبيب تركية مؤجلة ٔببلبيب تركية موصوفة ُب الذمة حاال 
 النسيئة الٙباد الصنف ككوهنا غّب مكيلو كال موزكنة.

 .ُِّص ِ، جحاشية العدوي، ( العدكمّ)
 .ُِص ِجمغين احملتاج، ( الشربيِب، ْ)
 .َُٔص ِ، جالروض اظتربع( البهوٌب، ٓ)
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 : من أدلة حترمي الراب: اظتطلب الثاين
 .كا٤بعقوؿ، كإٝباع الاقهاء، كالسنة الشرياة، ثبتت حرمة الراب ُب القرآف الكرٙب

 يف القرآن الكرمي: أواًل 
، البقرة كالباقي مدنية كىي سورة، سورة الرـك: إحداىا مكية كىي ؛فقد كرد ذكر الراب ُب أربع سور

من قاؿ بتدرج  (ُ)فمنهم، قد تباين موقف العلماء من ىذه اآلايت، ك كسورة النساء، كسورة آؿ عمراف
، من القرآفأيضنا  كما حدث ابلنسبة لتحرٙب ا٣بمر ُب ا٤بواضع األربعة،  ٙبرٙب الراب على أربع مراحل

، من حيث النهي عن أكلو، من قاؿ أبف ٙبرٙب الراب جاء على ٫بو مغاير لتحرٙب ا٣بمر (ِ)كمنهم
 .ا كهنائي  كاف ابت  ،  كعندما كجو ا٣بطاب للمؤمنْب

﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ﮸ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷): أما آية الرـك كىي قوؿ هللا عػز كجػل

ػػتيمٍ قػػراءة ا١بمهػػور اب٤بػػد . ف[ّٗ: ]الػػرـك ( ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  جئػػتم أك : فػػا٤بعُب آتػىيػٍ
كىيػػػأت األذىػػػػاف ، يػػػػة الػػػرـك مػػػن ابب التػػػػدرج ُب التشػػػريعمػػػن قػػػاؿ بتػػػػدرج التحػػػرٙب اعتػػػرب آ. فتعػػػاطيتم

ا٢ببلؿ كا٢بػراـ  –من ٓب يقل ابلتدريج اعتربىا مبنية لنوعي الراب ، ك كالناوس لتلقي حكم التحرٙب كتنايذه
كال ، للعػػدكؿ عػػن الػػراب مػػع النػػاس افيهػػا حث ػػ أف يبلحػػظ، ك (ّ)ىػػو أف هتػػدم تريػػد أكثػػر منػػو: فػػا٢ببلؿ –

كلكػن ، كُب كليهمػا معػُب النمػاء، ا٤بقابلة بػْب الزكػاة كالػرابأيضنا  كيبلحظ ُب اآلية، اءسيما إذا كانوا فقر 
فنػزؿ التحػرٙب ُب ، ُب العهد ا٤بد٘ب إال من ا٤بعلـو أف الراب ٓب ٰبـر، ك ٭باء خبيث: كالراب، ٭باء طيب: الزكاة

ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ): سورة آؿ عمراف بقوؿ هللا عز كجػل

 .(ْ) (ۈئ ۈئ
ڌ ڌ ڎ ڎ : ذلك كرد ُب سورة البقرة ختاـ ىذا التشريع بقوؿ هللا عز كجل كبعد

                                      
روائع . الصابو٘ب، ََِص  ّ، جمصادر اضتق يف الفقة االسالمي. السنهورم، َٔص ّ، جّ، طتفسًن اظتراغيا٤براغي، ( ُ)

 .ّ، طالبيان يف تفسًن آايت األحكام
جامع البيان تعن أتويل آايت القرآن، . الطربم، َُّ-ََّ، صٓ، جُطظتنثور يف التفسًن اظتأثور، الدر االسيوطي، ( ِ)

. ِِٕ، صْ، جفتح القدير. الشوكا٘ب، ِٔ، صُْ، جصتامع ألحكام القرآن. القرطيب، إْ، صُِ، جّط
 .َٓ، صّ، جروح اظتعايناأللوسي، 

 .َُّص ٓ، جتفسًن الدر اظتنثور، لسيوطيا( ّ)
 .َُّ: اآلية آل تعارانسورة ( ْ)
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڈڈ

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

﮺      ﮻﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﯁  ﮾  ﮿ ﯀ ﮽  بينت ، (ُ) ﮼
 .٢بربيهما ا تعأب كلرسولو كمستحق   اكاعتربتو عدك  ، ىذه اآلايت سوء ا٤بنقلب ٤بن يتعامل ابلراب

ككرد ذـ الراب كٙبرٲبو كالتشنيع على فاعليو فيها ، كأما السورة الرابعة الٍب أشارت إليها فهي سورة النساء
(ائ ائ ەئ ەئ وئ ىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ): بقوؿ هللا عز كجل

(ِ). 
 : السنة اظتشرفة: ااثنيً 

 : ك٩با جاء ُب السنة ا٤بشرفة ما يلي، ٤بوبقات ا٤بهلكاتفقد بينت أف جرٲبة الراب من الكبائر كا 
 عن عبد هللا ، ما كرد عن علقمة قلت: قاؿ، آكل الراب كموكلو "لعن رسوؿ هللا: أنو قاؿ :

 .(ّ)ككاتبو كشاىديو؟ قاؿ إ٭با ٫بدث ٗبا ٠بعنا"
 عبد هللاعن : كعن ىزيل  كا٤بوصولة، ةكالواصل، مشةو ستكا٤ب، الوامشة "ٍب لعن رسوؿ هللا: قاؿ ،

 .(ْ)كالل لو"، كالل، كموكلو، كآكل الراب
  لعن آكل الراب  "أف رسوؿ هللا: بلاظ من حديث جابر –رٞبو هللا تعأب  –خرج مسلم أك

 .(ٓ)ىم سواء": كقاؿ، كموكلو كشاىديو
 لعن آكل الراب كموكلو كشاىديو ككاتبو" "أف النيب: كعن ابن مسعود(ٔ). 

  

                                      
، القرطيب: "اآلايت الثبلثة تضمنت أحكاـ الراب كجواز عقود ا٤ببايعات، كالوعيد ٤بن ِٕٗ-ِٕٔ: اآلايت من سورة البقرة( ُ)

 .ِٖٗ، صّ، جصتامع ألحكام القرآناستحل الراب كأصر على فعلو". ا
 .ُُٔ: اآلية سورة النساء( ِ)
 (.ُٕٗٓ، رقم ا٢بديث )ُُِٖ، صّاة، ابب لعن أكل الراب كموكلو، جكتاب ا٤بساقصحيحوأخرجو مسلم ُب ( ّ)
 ( صحيح.ُِْٔ، رقم )ُْٗ، صٔاجملتىب، كتاب الطبلؽ، ابب إحبلؿ ا٤بطلقة، ج – سننو أخرجو النسائي ُب( ْ)
بل س(، الصنعا٘ب، ُٖٗٓ، رقم ا٢بديث )ُُِٗ، صّكتاب ا٤بساقاة، ابب لعن آكل الراب، جصحيحو،  أخرجو مسلم ُب( ٓ)

 (.ُٖٕ، رقم )ِْٖ، صّ، جٕ، كتاب البيوع، ابب الراب، طالسالم
 (.ُِِّ، رقم )َّْ، ص ِللجامع الصحيح، كتاب البيوع، ابب ماجاء ُب الراب، ج سننوأخرجو الَبمذم ُب  (ٔ)
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  :اإلرتاع: ااثلثً 
 ،الواردة ُب ا٢بديث -عند اٙباد ا١بنس-الراب ُب األصناؼ الستة  ٙبرٙب ا٤بسلموف على (ُ)الاقهاء اتاق

فجمهور الاقهاء من ا٤بذاىب  ،كاختلاوا ُب األصناؼ الٍب ٓب ينص عليها ا٢بديث النبوم الشريف
 ،كانت العلة كاحدة  غّبىا إذاإٔب  بل يتعداىا ؛األربعة على أف التحرٙب ال يقف عند األصناؼ الستة

فما يتبعها ُب ، ا لعلة الرابصناؼ تبعن األ ُب اختلاوا، ك (ِ)فالتحرٙب ليس لذات األصناؼ بل للعلة فيها 
 .العلة يلحق هبا

 : اظتعقول: ارابعً 
٩با يدؿ  ،جاء ا٢بث على الزكاة أك الصدقة أك اإلنااؽ ُب اآلايت الٍب كرد فيها النهي عن الراب .ُ

كلكن ال يعِب ىذا قصر حرمة الراب على ، اب كعظيم حرمتو مع الاقراءعلى شدة بشاعة الر 
فاقر الشخص كاإليغاؿ معو ، أف الراب معهم أشد بشاعة كأكرب حرمة، بل غاية ما يعنيو، الاقراء

 .ية الراب معولًٌ كلكن غناه ال يعِب حً ، ُب سعر الراب يزيداف ا٢برمة ببل ريب
ابلنظر ، لكانت أمواؿ اليتامى أحق بو من غّبىا، اار جائزن لو كاف الراب مع األغنياء كمع التج .ِ

ڀ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ : لرعاية الشارع لليتيم بقوؿ هللا عز كجل

 ڄڦ ڦ ڄ ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺٺ ٺ ٺ

كمع ، فإقراض ماؿ اليتيم باائدة فيو حاظ كضماف ك٭باء، (ّ) ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 .لربومذلك ال ٯبوز تنميتو ابلتعامل ا

أف يزيد ، ٓب ٯبز الاقهاء للمشَبم إذا ٓب يستطع البائع تسليم ا٤ببيع عند األجل، ُب بيع السلم .ّ
ا عن أمور ككاف عجزه عن التسليم ان٘بن ، احٌب لو كاف البائع غني  ، على البائع مقابل انتظاره
                                      

، ابن مالح ّٕٕ/صٗ، النوكم )اجملموع( جَُّ/ص ِ، ابن رشد )بداية اجملهد(جُُّ/صُالسرخسي )ا٤ببسوط( ج( ُ)
 .ُِٖ/ ص ْا٤ببدع( ج)

: "الذىب ابلذىب كالاضة ابلاضة كالرب ابلرب كالشعّب ابلشعّب كالتمر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن عبادة بن الصامت ( ِ)
ا بيد". أخرجو  ا بيد، فإذا اختلات ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدن ابلتمر كا٤بلح اب٤بلح، مثبلن ٗبثل سواء بسواء يدن

، كتاب السنن. كأخرجو النسائي ُب ُٕٖٓ، رقم ُُُِ، ص ّ، كتاب ا٤بساقاة، ابب الصرؼ، جصحيحومسلم ُب 
 ، لاظو ٫بوه.ِْٔٓ، رقمِٕٓص  ٕالبيوع، ابب بيع الرب ابلرب، ج

 .ُِٓ: اآلية سورة األنعام( ّ)
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ذلك ُب بيع  ا ألجازكافلو كاف الراب بْب ا٤بتبايعْب جائزن ، خارجة عن فقره كضيق ذات يديو
 .(ُ)السلم

 : حكاة حترمي الراب: اظتطلب الثالث
بل إذا تساكل ضرر  ؛ا على ا٤بسلمْب إال غلب ضرره على ناعوإف اإلسبلـ ا٢بنيف ٓب ٰبـر شيئن 

ا كثّبة أف للراب أضرارن ، ك الشيء مع ناعو حرمو الشارع ا٢بكيم؛ ألف درء ا٤بااسد أكٔب من جلب ا٤بنافع
ا١بانب األخبلقي إٔب  فمنها ما يرجع، تشمل سائر نواحي ا٢بياة كىي، تغلب على مناعتو

 .الراب اإلنتاجيإٔب  كمنها ما يرجع، مقتصادا١بانب االإٔب  كمنها ما يرجع ،يجتماعكاال
 : يةجتااتعمضار الراب اطتلقية واال

 يؤدم ٩با، فراد اجملتمعأكالظلم يولد العداكة كالبغضاء بْب ، ظلم صاحب ا٤باؿ ا٤بقرض للمقَبض .ُ
 .ك٣بطورة الراب حرمو هللا تعأب ُب ٝبيع األدايف السماكية، تاكك الركابط بْب اجملتمعإٔب 

ركح التعاكف بْب إٔب  ٩با يسيء، عدـ كجود القرض ا٢بسن بْب أفراد اجملتمعإٔب  إف الراب يؤدم .ِ
قة بْب الناس فتصبح العبل، يةجتماعالركابط كالعبلقات العائلية كاالإٔب  كابلتإب يسيء، أفراده

 .(ِ)كليست عبلقة إنسانية تعاكنية، عبلقة مادية ٕبتة
 : يةقتصادمضار الراب اال

فالاقّب الذم يقع ُب شرؾ ا٤برابْب ال يكاد يتخلص من ، على فقرىم اأنو يزيد فقر الاقراء فقرن 
ٍين طوؿ حياتو خاصة من   بْب طائاةككذلك ٯبعل ا٤باؿ متداكالن ، كرثتوإٔب  كقد ينتقل الدين، الدى

، كطبقة عاملْب كادحْب منتجْب، طبقة أغنياء مرفهْب منعمْب، طبقاتإٔب  كيقسم اجملتمع، اجملتمع
 .كطبقة فقراء ٧بركمْب

 : ية ما يليقتصادكمن أضرار الراب اال
 ككل زايدة ُب ، فكل ا٬بااض لقيمة النقود معناه تضخم، مقتصادالتضخم االإٔب  يؤدم الراب

معدؿ الزايدة اإلنتاجية معناه حقن التضخم ٗبزيد من ا١برعات ا٤بنشطة الاوائد "الراب" عن 

                                      
 بتصرؼ. ِٕٔ، ص اصتامع يف أصول الرابا٤بصرم، ( ُ)
 كما بعدىا. ُِٗ، ص ُ، طالداينتٌن اليهودية واظتسيحيةحترمي الراب يف اإلسالم و لعزيزم، ( اِ)
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% ُب السنة ْأكثر من إٔب  فمعدؿ الزايدة اإلنتاجية ال يصل اليـو ُب الدكؿ الصناعية، للتضخم
ُب حْب ياوؽ مستول الاائدة ىذا ا٤بعدؿ بزايدة قدرىا ُب بعض ، إف ٓب يكن أقل من ىذا ا٤بعدؿ

 .(ُ)% كلذلك كانت الاائدة "الراب" ا٤برتاعة ىي التضخم ذاتوَُإٔب  الدكؿ كأمريكا
 كإ٭با تربح كتستغل، اخلق طبقة مَبفة ال تعمل شيئن إٔب  ؛ ألنو يؤدمستثمارضعاؼ فاعلية االإ، 

تضخم األمواؿ ُب أيدم ىذه الطبقة ا٤بَبفة دكف إٔب  ٩با يؤدم ،كغّبىا يكد كيعطيها جهده
 .(ِ)جهد

 مئات إٔب  فاي عا٤بنا ا٤بعاصر توجد قركض ابلدكالرات تصل، لدكرية ا٤بتكررةية اقتصاداألزمات اال
مليار  َََُالببليْب من الدكالرات بسعر الاائدة "الراب" ا٤برتاع أم إف الاائدة التضخمية على 

ا ٲبكنهم أنو ال ٲبكن للمدينْب أف ٰبققوا عائدن  اكبديهي جد  ، مليار سنواي   ََُإٔب  دكالر تصل
كأشدىا ، كلذلك فعمبلت العآب ا٢بر تتدىور كتنهار، كىذا ىو الواقع ا٤برير ،د ىذا ا٤ببلغمن سدا

كمنذ عدة سنوات تسببت الاائدة ، العملة العا٤بية األساسية ُب العآب اليـو: ا الدكالرُب ذلك سوءن 
 .(ّ)"الراب" ا٤برتاعة ابستمرار ُب جعل الدكالر أسوأ العمبلت

 : فتظهر فيما يلي: راب اإلنتاجيمضار الراب اطتاصة ابل
إذ يضيف ا٤بنتج أك ا٤بستورد الزايدة الظا٤بة النا٘بة عن ، غبلء أسعار السلع الٍب ينتجها ا٤بقَبض .ُ

 .رأس ماؿ السلعة الٍب يشَبيها ا٤بستهلكوفإٔب  القرض
فائض  ىيبقف ،نقص الطلب على السلعة ا٤بنتجة بسبب ارتااع ٜبنها نتيجة إلضافة الزايدة الربوية .ِ

ٚبايض أجور إٔب  إذ قد يؤدم، كىذا الاائض لو عواقبو الوخيمة، من ا٤بنتجات بغّب تصريف
 .العماؿ أك االستغناء عن بعضهم

ٲبنع األغنياء من االشتغاؿ اب٤بكاسب كذلك ألف صاحب ا٤باؿ إذا ٛبكن من ا٢بصوؿ على الزايدة  .ّ
 .(ْ)فيعيش عالة على غّبه، ك صناعةٓب يغامر ُب ٘بارة أ، الربوية بواسطة كضع مالو ُب البنوؾ

                                      
 .ّٗ، صموسوتعة القضااي الفقهية اظتعاصرة واالقتصادي اإلسالميلسالوس، ( اُ)
 .ٓ، صلراب والقرض يف الفقو اإلسالميعبد ا٥بادم، ا( ِ)
 .ّٗ، صموسوتعة القضااي الفقهية اظتعاصرة واالقتصاد اإلسالميلسالوس، ( اّ)
 ، بتصرؼ.ِٕٓص  ُ، جاظتوافقات الشاطيب، (ْ)
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 (ُ) الراب كالسَّلىمأىم الاركؽ بْب : اظتطلب الرابع
دكف ، ُب ىذا ا٤بطلب أحاكؿ أف آٌب على أىم الاركقات بعقد ىذه ا٤بقارنة بْب السلم كالراب

حٌب يتسُب للقارئ أخذ فكرة شاملة ك٨بتصرة ، بل سأقتصر على زبدة ا٤بوضوع ؛ا٣بوض ُب التااصيل
كذلك للتسهيل ُب حصرىا  ،ذلك على شكل جدكؿ اكاضعن ، أىم ما ياَبؽ بو السلم عن الراب عن

 : كىو كما يلي، بنقاط ٧بددة
 الراب السلم

، ىو أحد أنواع عقود البيع ا٢ببلؿ: عقد السَّلىم .ُ
، فهو بيع يعجل فيو الثمن كيؤجل فيو ا٤ببيع

كىو عقد مشركع ، مع شركط ٨بصوصة
 .ابالتااؽ

، ىو أحد أنواع عقود البيع ارمة: عقد الراب .ُ
سيئة" كراب راب القركض "راب النَّ : وعافنكىو 
 .ساءكراب نى ، راب الاضل: كىو قسماف: البيوع

٢بكمة جليلة تتمثل ُب الرفق  عقد السَّلىمشرع  .ِ
ُب ااكيج كا٤بااليس من صغار ا٤بنتجْب الذين 

 . للناقة على إنتاجهم عاجبلن ٰبتاجوف ماالن 

التأجيل ُب أحد البدلْب ُب أصناؼ : لرابعلة ا .ِ
كالقوت ، ٰبصرىا الطعم لدل الشافعية، معينة

كالثمنية ُب النقدين ، كاالدخار لدل ا٤بالكية
كالكيل كالوزف لدل ، عند ا٤بالكية كالشافعية

 .ا٢بناية كا٢بنابلة ُب ا٤بشهور عندىم
يعترب السلم البديل الشرعي عما حظر كحـر  .ّ

كىو مستثُب من ٙبرٙب بيع ، من التعامل ابلراب
 .كالنهي عنو، ا٤بعدـك

( للمدين ئابلكال ئبيع الدين ابلدين )الكال .ّ
كٰبصل ، كلغّبه ال ٯبوز عند ٝبهور الاقهاء

الراب إذا ابع السلعة قبل قبضها من صاحبها 
 .الذم اشَباىا منو بزايدة عن ٜبن الشراء

أف يكوف البدالف  عقد السَّلىميشَبط لصحة  .ْ
ا هبما كيدخل ُب ذلك متقومْب منتاعن مالْب 

كأف ال ٘بتمع فيهما علة راب ، ا٤بنافع ا٤بادية
 .الاضل

ٰبصل الراب عند شراء ا٢بلي بنقود كرقية مؤجلة   .ْ
كلها أك بعضها ألجل ُب ا٤بستقبل ألهنا النقود 

ك٢بصوؿ األجل كىو ، الورقية ال تتعْب ابلتعيْب
 .النسيئة

ا ف معلومن يشَبط ُب رأس ماؿ السلم أف يكو  .ٓ
يقبض ُب ٦بلس  كأف، ٔبنسو كقدره كصاتو

كإ٭با الزايدة ، ليست كل زايدة من الراب حراـ .ٓ
كالزايدة ا٤بشركطة ُب ، ُب أمواؿ ٨بصوصة

                                      
 .َٖ، رسالة ماجستّب، صمقارنة بٌن السلم والراب يف الفقو اإلسالميحكمت عبد الرؤكؼ، ( ُ)
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كقدره ، مثاؿ ذلك قمح بلدمٌ ، العقد
 .اكيكوف جيدن ، ابألرطاؿ

 .أك جرل العرؼ عليها، القرض

يشَبط ُب ا٤بسلم فيو أف يكوف ٩با ينضبط  .ٔ
كمعلـو  ،ا كمؤجبلن كأف يكوف معلومن  ،ابلوصف

 .ا عند أجل التسليماألجل كموصوفن 

 ُب ا٤باؿ الربوم ال يباع ٔبنسو إال متساكاين  .ٔ
ا بغّب كجزافن ، كٯبوز متااضبلن ، الكيل كالوزف

ض ُب ٦بلس العقد  بكلكن يشَبط التقا، جنسو
 .كا٢بنطة ابلشعّب كالدراىم ابلداننّب

، قبل قبضو ال ٯبوز التصرؼ ُب ا٤بسلم فيو .ٕ
 .ببيعو أك استبدالو من ا٤بسلم إليو أك غّب ذلك

كينسف أم نظاـ ، الراب يدمر قيمة النقود .ٕ
فالزايدة عن ، نقدم ما دامت تزيد كل يـو

ا٬بااض قيمة إٔب  معدؿ اإلنتاجية يؤدم
 .النقود

، إذا تعذر تسليم ا٤بسلم فيو عند حلوؿ األجل .ٖ
ا٤بسلم نتظار اب ؛فإنو يثبت ا٣بيار للمسلم فيو

إليو حٌب يستطيع ٙبصيلو أك فسخ العقد 
 .كاسَبداد رأس ا٤باؿ

من القواعد الربوية "انظر٘ب أزدؾ" كالٍب تقتضي  .ٖ
تكبد ا٤بدين زايدة على الدين ما ٓب يستطع 

 .الوفاء ُب األجل ادد
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 من بيع اظتعدوم تعقد الس ل محكاة استثناء : اظتبحث اطتامس
 : تعريف بيع اظتعدوم

 : اكفيما يلي بياف معُب ا٤بعدـك لغة كاصطبلحن ، تعريف البيعتقدـ 
 يف اللغة: أواًل 

، يدؿ على فقداف الشيء كذىابو كالداؿ كا٤بيم أصل كاحده  ْبكالع، من الاعل عىًدـ: لغة ا٤بعدـك
ّب ا٤باقود كغ: كا٤بعدـك، أك فقداانن  افقدتو أفقده فقدن : أىٍعدىميو عىًدٍمتي فبلانن ، ك كمن ذلك العىدىـ

 .(ُ)ا٤بوجود
 : يف االصطالح: ااثنيً 

من الوجوه ال  ما ليس لو ثبوت بوجوو : كا٤بعدـك ا٤بطلق، (ِ)ما يقابل ا٤بوجود: اا٤بعدـك اصطبلحن 
 .(ّ)اكال خارجن  اذىنن 

كإ٭با يبحثوف ما ىو ، ا كال حس  كالاقهاء ال يبحثوف ا٤بعدـك ا٤بطلق الذم ليس لو كجود عقبلن 
 .غّب موجود بعينو ُب الواقع اسوس كونوكل، ككصاوموجود ُب العقل اب٠بو 

 : واظتعدوم قساان
 .كىو الذم ليس لو صورة أك كجود ُب ا٣بارج: ا٤بعدـك حقيقة .ُ
 .(ْ)كإف كانت لو صورة ككجود ُب ا٣بارج ،كىو الذم حكم الشرع بعدمو: اا٤بعدـك حكمن  .ِ

كما ىي لغرض ، او غّب مباحة شرعن كىو ما كانت مناعت: اا٤بعدـك شرعن أيضنا  كيسمى القسم الثا٘ب
 .(ٓ)اكا٤بعدكمة حس    افتلك ا٤بناعة ارمة شرعن ، ٧بـر ال يصلح لغّبه

                                      
، لسان العرب، كابن منظور، ّْ، صِ، جاحملكم واحمليط األتعظم، كابن سيده، ِْٖ، ْجكتاب العٌن، لاراىيدم، ( اُ)

، القاموس احمليط، كالاّبكزأابدم، ٖٖٓ، صِ، ججم الوسيطاظتع، كمصطاى كآخركف، ِّٗ، صُِمادة عدـ، ج
 .ُْٔٔص

 .ُِٓ، صّ، جُ، طدستور العلااءاألٞبد نكرم، ( ِ)

 .ُِٓ، صّ، جدستور العلااءاألٞبد نكرم، ( ّ)

 .ُُٖٖ-ُُٕٖ، صاظتوسوتعة الفقهية اظتيسرةقلعو جي، دمحم ركاس، ( ْ)

 .ّْ، صّ، جظتطالب يف شرح روضة الطالبأسىن ا، كاألنصارم، َِ، صْجالوسيط، الغزإب، ( ٓ)
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 ؛ كىو ا٤بتصل اتصاالن اا٤بعدـك حقيقة ا٤بعدـك عرفن إٔب  أف بعض فقهاء ا٢بناية يضيف كيبلحظ
فاللنب ، األهنا معدكمة عرفن فبيع ىذه األشياء حاؿ اتصا٥با ابطل؛ ، بغّبه كاللنب ُب الضرع ك٫بوه اقي  خلٍ 

؛ ألنو ال يعلم ىل انتااخ الضرع لوجود لنب فيو أك ريح أك دـ كال سيما أف اللنب ، ُب الضرع معدـك
 .(ُ)فلو جاز البيع فيو الختلط ملك البائع ٗبلك ا٤بشَبم، ابلتتابع افشيئن  اٰبصل شيئن 

عن ٦بلس  اأك كاف غائبن  ،واقعفمن ىنا يظهر أف بيع ا٤بعدـك ىو بيع ما كاف غّب موجود ُب ال
 .(ِ)ُب الذمة االعقد كموصوفن 

 : حكاة التشريع يف منع بيع اظتعدوم: ااثلثً 
 .وأنواعك  معُب الغرر البد من الوقوؼ على٤بعرفة حكمة التشريع ُب منع بيع ا٤بعدـك  

  اصطبلحنا:ك  تعريف الغرر لغةن 
: اغرتو الدنيا غركرن ، ك ى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الغرركهن): جاء ُب ا٤بصباح ،ا٣بطر كا٣بديعة: (ّ)الغرر لغة

 .خدعتو بزينتها(
 ،اأيضن  لو ظاىر كيقاؿ للمخدكع ىو ما: قاؿ القاضي عياض ،فائدة أصل الغرر لغة: )كُب الاركؽ

 .ا٤بؤمن غر كرٙب()كمنو قوؿ ملسو هيلع هللا ىلص 
كما غرؾ  ،غافل عنها ،أم جاىل ابألمور ،كسرةر ابلكغً  ،الاضل: رة ابلكسرةالغً ) :كُب ا٤بصباح

 .ظننت األمن فلم ٙباظ( ،أت عليو كاغَبرت بوأم كيف اجَب ، بابلف
ها بكنهكتدخل فيو البيوع الٍب ال ٰبيط  ،كالئقة ةكاف على غّب عهد بيع الغرر ما: كقاؿ األزىرم

 .ةثقإ٭با ىو ٞبلها على غّب  ،كمنو التعزيز ابلناس ُب القتاؿ ،فا٤بتبايعا
  

                                      
 .ُٔٓ، صُ، جدرر اضتكام شرح غتلة األحكام، كحيدر، َٔٓ-ٗٓٓ، صْ، جحاشية بن تعابدينابن عابدين، ( ُ)

 .َْْ، ص معجم لغة الفقهاء، كقلعو جي، كقنييب، ُّٖص ٓ، جبدائع الصنائعلكاسا٘ب، ( اِ)
 .ِِٔ، صُ، جاظتهذب، ِٔٔ/صّ، جالفروق ، مادة غر، القراُب،ْٓٓ/صِ، جظتصباح اظتنًن( اْ)
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 : (8)الغرر يف االصطالح 
 : عند ا٢بناية

 .ٗبنزلو الشك ـالغرر ىو ا٣بطر الذم استول فيو طرؼ الوجود كالعد: عرفو الكاسا٘ب ا٢بناي بقولو
 .ومطول عنك علما  :كعند البابرٌب

  .توقبعليك عاكخايت  بتوما انطوت عنك مغ: كُب شرح الكااية
ـ ال كالطّب ُب ا٥بواء أحصلت صاتو : ـ الأال يدرل ىل ٰبصل  ما: كأما ا٤بالكية فقد عرفوه بقو٥بم

 .كالسمك ُب ا٤باء
 .ر ما تردد بْب السبلمة كالعطببيع الغر : رم  قاؿ ا٤بازً 

كٯبوز أف  ،كل عقد عقد على ما ٯبوز أف يتم: الشيخ أبو علي لواحقيقة الغرر كما ق :كعند الشافعية
 .ما انطوت أمره كخايت عاقبتو :لكقي، مأخوذ من الغرر كىو السَب ،ال يتم

ىو ، ك (غلبها أجرٮباأأك ما تردد بْب أمرين  ،كعرفو العنقرم من ا٢بنابلة أبنو )ما انطوت عنا عاقبتو
 .يتاق مع الشافعية

ا فإذا كاف البائع عاجزن  ،ادكمن عا أك مال يقدر على تسليمو سواء كاف موجودن  كعرفو ابن القيم أبنو ما
 .فإنو ال يباع إال بوكس ،و غرر ك٨باطرة كقمارعن تسليم ا٤ببيع فه

فكل  ،إف اختلات ألااظها، ك أف تعرياات الاقهاء لو متقاربة ُب ا٤بعُب يتضح ٩با تقدـ ُب تعريف الغرر
 .التعرياات اتاقت على ا٣بطر فيو للجهالة بعاقبتو

 : (7)والغرر تعند الفقهاء ثالثة أنواع
 : النوع األكؿ

كبو يكوف العقد ، ىو الغرر الكثّب الااحش الذم ال يغتار كجوده ُب العقودك : اغرر ٩بتنع إٝباعن  
                                      

حاشية ، ٓٓ/صّج حاشية الدسوقي، ِِٔ/صّج الفروق، َٓ/صٔج شرح العناية، ُّٔ/صٓج بدائع الصنائع (ُ)
، ّٔ/صِ، جالروض اظتربع، حاشية العنقرم، ِِٔ/صُج ظتهذب، آٖ/صّج روضة الطالبٌن، ٗٔ/صّج العدوي

 .ِٖ/صِج إتعالم اظتوقعٌن

 م ٩با اشتهر عند فقهاء ا٤بالكية.كىذا التقسي( ِ)
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 (ُ)كا٤ببلمسة  كبيع ما هنى عنو النيب ، كالطّب ُب ا٥بواء، بيع السمك ُب ا٤باء: كمن أمثلتو، ابطبلن 
 .(ّ)كا٤ببلقيح كا٤بضامْب كغّبىا (ِ)كا٤بنابذة

"كاب١بملة : يقوؿ ابن رشد .ف البيع ابطبلن على الغرر الكثّب الااحش كا فإف كاف البيع مشتمبلن 
 .(ْ)كأف القليل ٯبوز، فالاقهاء متاقوف على أف الغرر الكثّب ُب ا٤ببيعات ال ٯبوز

ر كجوده ُب اتقكالذم ي، أف الناس التسامح فيوكىو ما من ش: اغرر جائز إٝباعن : النوع الثا٘ب
فإنك ، كبيع الدار مع ا١بهل أبساسها،  كىو الغرر اليسّب، فبل تبطل بو للحاجة كالضركرة، العقود

إٔب  كا٢باجة تدعو، ؛ فاألساس تبع للظاىر من الدارتوتشَبم من غّب معرفة عمقو أك عرضو أك متان
 .(ٓ)كألنو ال ٲبكن رؤيتو، ذلك

 ىل ٰبلق ابلغرر الكثّب أـ اليسّب؟: كقد اختلاوا فيو: كىو الغرر ا٤بتوسط: النوع الثالث
كذلك كبيع الغائب على ، كال٬بااضو عن الكثّب أ٢بق ابليسّب،  أ٢بق ابلكثّبفبلرتااعو عن اليسّب

 .(ٔ)كغّب ذلك، كالبيع من غّب ذكر الثمن، الصاة
 
 

                                      
، اظتدونة الكربىا٤ببلمسة: أف يلمس الرجل الثوب، كال ينظر إليو كال يتأمل فيو، أك يبتاعو ليبلن كال ينظر ما فيو، مالك، ( ُ)

، ِ، كالثعليب، التلقْب ُب الاقو ا٤بالكي، جّّٔ، صالكايف يف فقو أىل اظتدينة، القرطيب، َِٔ-َِٓ، صَُج
 .ِّٖص

ا٤بنابذة: أف ينبذ الرجل إٔب الرجل ثوبو، كينبذ اآلخر إليو ثوبو، من غّب أتمل فيهما، فيقوؿ كل كاحد منهما: ىذا هبذا، ( ِ)
، ْٗٓ، صٔفقهاء األمصار، ج االستذكار اصتامع ظتذاىب، كابن عبد الرب، َِٔ، صَُ، جاظتدونة الكربىمالك، 

 .ِّٖ، صِ، جلتلقٌنكالثعليب، ا

، ٓجحاشية اطترشي، ، كا٣برشي، َٔ، صّ، جالشرح الكبًن، كالدردير، َٔ، صّ، جشية الدسوقيحاالدسوقي، ( ّ)
 .ُٓٗ، صِ، جحاشية العدوي، كالعدكم، ٕٓص

 .ُُٔ، صِج، بداية اجملتهد، ابن رشد( ْ)

، ٓ، جحاشية اطترشي، كا٣برشي، َٔ، صّ، جحاشية الدسوقي، كالدسوقي، َٔ، صّجالشرح الكبًن، الدردير، ( ٓ)
على صحيح  شرح النووي، كالنوكم، ُٓٗ، صِ، جحاشية العدوي، كالعدكم، ّٗ، صٓجالذخًنة، . كالقراُب، ٕٓص

 .ُٔٓ، صَُمسلم، ج

 .ٗٔ، صٓ، جحاشية اطترشي، كا٣برشي، ّٗ، صٓ، جالذخًنةالقراُب، ( ٔ)
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ضة ٗبا قكىي علة منت، دعول ابطلة امعدكمن إف علة منع بيع ا٤بعدـك ٦برد كونو : ابن القيميقوؿ 
 : يلي
كىي معدكمة ، فهي بيع منافع كاإلجارة مثبلن ،  العاـكىو نوع من أنواع البيع اب٤بعُب : بيع ا٤بنافع .ُ

كال ٲبكن ، فتجوز ا٤بعاكضة عليها؛ ألف ا٤بنافع ال ٲبكن العقد عليها ُب حاؿ كجودىا، عند التعاقد
 .إال ُب حاؿ عدمها

فيجوز  :أما ُب حاؿ الوجود ؛ٲبكن إيراد العقد عليها ُب حاؿ الوجود كحاؿ العدـ: بيع األعياف .ِ
 .إذا ٙبققت الشركط األخرلالعقد عليها 

 : كُب حاؿ العدـ ٥با حالتاف
 .معدـك هنى الشارع عن بيعو حٌب يوجد: األكٔب
 .٤با كجد إذا دعت ا٢باجة إليو از الشارع بيع ما ٓب يوجد منو تبعن ما جوَّ : الثانية

كجاءت ابلنهي  ،جاءت السنة ابلنهي عن بيع بعض األشياء الٍب ىي معدكمة: كتوضيح ذلك
بل الذم كردت  ؛كال الوجود ـفليست العلة ُب ا٤بنع ال العد، ةيع بعض األشياء الٍب ىي موجودعن ب

كبيع ،  اأك معدكمن  اكىو ما ال يقدر على تسليمة سواء أكاف موجودن ، بو السنة ىو النهي عن الغرر
 .(ُ)عنو للغرر ال للعدـ يفا٤بعدـك الذم ىو غرر هني ، البعّب الشارد

بل كال عن أحد ، "ليس ُب كتاب هللا كال سنة رسوؿ هللا: ىذا التعليل بقولو كقد ذكر ابن تيمية
ال لكونو  اعن بيعو ا٤بعدـك الذم ىو غرر لكونو غررن  يفالذم هني ، من الصحابة أف بيع ا٤بعدـك ال ٯبوز

كالغرر ما ال يقدر على تسليمو ، فقد ٰبمل كقد ال ٰبمل، كما إذا ابع ما ٰبمل ا٢بيواف،  امعدكمن 
 .(ِ)"اأك معدكمن  اواء أكاف موجودن س

 اىو أف ا٤بعدـك قد يكوف موجودن : على أف علة منع بيع ا٤بعدـك ليست العدـأيضنا  كمن األدلة
كإف ، فالقياس أيىب بيع ا٤بعدـك كلكن الشارع رخص ُب السلم، كما ُب السلم كاالستصناع،  احكمن 

 .(ّ)ابلتعامل لئلٝباع الثابت، جاز استحساانن  ااستصنع اإلنساف شيئن 
                                      

 .ِٖ، ِٓ، صِ، جإتعالم اظتوقعٌنبن القيم، ( اُ)

 .ّْٓ-ِْٓ، صَِ، جغتاوع الفتاوىابن تيمية، ( ِ)

تبيٌن اضتقائق شرح  ، الزيلعي، ُُْ، صٕ، جشرح فتح القدير، كابن ا٥بماـ، ٖٕ، صّ، جاعتداية شرح البدايةا٤برغينا٘ب، ( ّ)
= 
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كذلك النتااء الغرر الذم ، منهما بيع معدـك فيجوز بيع السلم كاالستصناع ابلرغم من أف كبل  
 .مثل ىذه البيوعإٔب  كحاجة الناس، كللقدرة على التسليم، ا٤بنازعةإٔب  ياضي

بعض األشياء ا٤بعدكمة  بيع كالٍب جاءت بتحرٙب ،كبتتبع النصوص السابقة من السنة النبوية
أجد أف ا٤بعُب ُب ٝبيع ىذه ا٤بذكورات ىو ، بعض األشياء ا٤بوجودة بيع كالنصوص الٍب جاءت بتحرٙب
 .الغرر كليس العدـ كال الوجود

، أك عدـ ا٤بلك ك٫بو ذلك، أك عدـ القدرة على التسليم، أك ا١بهالة، كالغرر قد تكوف علتو العدـ
فإف البيع ُب ىذه  ايسبب الغرر أك كاف يسّبن  كإف ٓب، منع البيعإٔب  فالعدـ قد يسبب الغرر فيؤدم

كا٤بقصود ابلغرر الذم ىو علة ، كابلتإب فإف الغرر ىو علة منع بيع ا٤بعدـك كليس العدـ، ا٢بالة ال ٲبنع
 .كىو النوع األكؿ من أنواع الغرر الٍب سبق بياهنا، منع بيع ا٤بعدـك ىو الغرر الكثّب الااحش

كٰبكم ، للمعدـك اقسامن أفإف ابن القيم يذكر ، ل ٤بنع بيع ا٤بعدـكعلى ما سبق من تعلي اكأتكيدن 
 : كمن ىذه األقساـ، ٔبواز بيعها

 .كالسلم،  افهذا ٯبوز بيعو اتااقن : معدـك موصوؼ ُب الذمة .ُ
 : كىو نوعاف، كإف كاف أكثر منو، معدـك تبع للموجود .ِ

فاتاق الناس على جواز ، صبلح ٜبرة كاحدة منها كىو بيع الثمار بعد بدكًٌ ، نوع متاق عليو- أ
 .للموجود اكلكن جاز بيعها تبعن ، كإف كانت بقية أجزاء الثمار معدكمة كقت العقد، بيعها

 : كفيو قوالف، إذا طابت (ُ)كذلك كبيع ا٤بقاثي، نوع ٨بتلف فيو - ب
كٓب ، بعد شيء كما جرت بو العادة كعمل األمة اكأيخذىا ا٤بشَبم شيئن ، ٯبوز بيعها ٝبلة: األكؿ
كىو مذىب مالك كأىل ، ٗبنع ذلك كتاب كال سنة كال إٝباع كال أثر كال قياس صحيح أيت

 .ىذا ىو الراجح، ك (ِ)بن تيميةاكاختيار شيخ اإلسبلـ ، ا٤بدينة كأحد القولْب ُب مذىب أٞبد
                                      

= 
 .ُِّ، صْ، جكنز الدقائق

حاشية ، ا٤بقاثي: ٝبع مقثاة، كا٤براد هبا ما يشمل ا٣بيار كالبطيخ كالقرع كالباذ٪باف كاللات كالبصل كالثـو كالكزبرة، ا٣برشي( ُ)
 .َُٗ، صٓ، جاطترشي

زاد اظتعاد يف ىدى خًن ، كابن القيم، ْْٖ، صِٗ. جغتاوع الفتاوى، كابن تيمية، ُّٕ، صلقوانٌن الفقهيةابن جزرم. ا( ِ)
 .َُٖ-َٖٖ، صٓجالعباد، 
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، اكال عرفن  اكال ينضبط ىذا القوؿ شرعن ، (ُ)ال يباع إال لقطة لقطة حٌب ال يكوف بيع معدـك: الثا٘ب
فهذا ، كيتعذر أف ٰبضر لو من يشَبيو كل مرة، ألنو يتعذر ٛبييز اللقطات ؛اعذر العمل بو غالبن كيت

 .واؿ الناسمفساد أإٔب  غّب مقدكر كال مشركع كيؤدم
، بل يكوف ا٤بشَبم منو على خطر، كال ثقة لبائعو ٕبصولو، معدـك ال يدرل ٰبصل أك ال ٰبصل .ّ

فهو ، مثل بيع ٞبل ما ٙبمل انقتو، ابل لكونو غررن ، ادكمن فهذا الذم منع الشارع بيعو ال لكونو مع
ابلقمار كا٤بخاطرة من  افكاف شبهن ، كال يقدر على تسليمو، كليس ُب ملكو، معدـك عند العقد

 .(ِ)غّب حاجة إليو
ككذلك ، فهو معدـك موصوؼ ُب الذمة، ٯبوز بيعو كالسلم افابن القيم يرل أف ىناؾ معدكمن 

ا٤بنازعة كأكل أمواؿ الناس إٔب  للموجود؛ كذلك النتااء الغرر الذم ياضي ا٤بعدـك الذم ىو تبع
 .ال ٯبوز بيعو كىو ما ينطوم على غرر فاحش اكيرل كذلك أف ىناؾ معدكمن ، ابلباطل

كىذا الغرر قد تكوف علتو ، الغرر وفإف حكمة منع بيع ا٤بعدـك ى ؛لماءكبعد التحليل ألقوؿ الع
 .لقدرة على التسليمالعدـ أك ا١بهالة أك عدـ ا

  

                                      
لفتاوى ا، ِٖ، صّجاألم، ، الشافعي، ِّٔ، صٓ، جالبحر الرائقكىذا قوؿ أيب حنياة كالشافعي كأٞبد. ابن ٪بيم، ( ُ)

 .ُِْ، صّ، جالكربى

 َُٖ-َٖٖ، صٓ، ج، زاد اظتعادابن القيم( ِ)
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 يف الفقة اإلسالمي  عقد الس ل ممسائل تتعلق ب: لسادساظتبحث ا
 : ديكن أن حيدث أحد االحتااالت التالية: خالل مدة األجل: أواًل 

 أم فسخ العقد ابلَباضي كعودة العاقدين، (ُ)ىي ترؾ ا٤ببيع لبائعة بثمنو: اإلقالة: االحتاال األول
 (ٓ)كا٢بنابلة  ،(ْ)كالشافعية ،(ّ)كا٤بالكية ،(ِ)فذىب ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية، دحا٥بما قبل التعاقإٔب 
فيجوز ٥بما إسقاطو إذا تراضيا  ،كاحتج الشافعية أبف إٛباـ العقد للعاقدين ،جواز اإلقالة ُب السلمإٔب 

 .(ٔ)على ذلك
عقد ت اإلقالة ُب عا كقإذ. ف(ٕ)اكأبهنا فسخ كليست بيعن ، كاحتج ا٢بنابلة بقياـ اإلٝباع على ذلك

رجاع إفإف استهلك كجب ، كجب على ا٤بسلم إليو إرجاع رأس ا٤باؿ لرب السلم إذا ٓب يستهلك السَّلىم
 .(ٖ)قيمتو إليو

 : كاختلف الاقهاء ُب مسألتْب هبذا ٮبا 
 : حكم استبداؿ رأس ا٤باؿ بغّبه بعد اإلقالة: ا٤بسألة األكٔب

لذمتو  ءن ابر إ، عنو ام إليو شيء آخر من غّب جنس رأس ا٤باؿ عوضن اختلف الاقهاء ُب حكم إتياف ا٤بسل
 : كذلك على قولْب ٮبا ،بعد كقوع اإلقالة بينو كبْب رب السلم

كدمحم بن ا٢بسن كٝبعيهم من ، ذىب ٝبهور الاقهاء من أيب حنياة كأيب يوسف: الرأم األكؿ
"من أسلف ُب  :احتج ا٢بناية بقولو ملسو هيلع هللا ىلصك  ،إٔب عدـ جواز ذلك  (ُُ)كا٢بنابلة ،(َُ)كا٤بالكية ،(ٗ)ا٢بناية

                                      
 .ّٕٗ، صػِ، جػ ةحدود ابن تعرفابن عرفو،  (ُ)
 .ُِْ، صػ بدائع الصنائعالكاسا٘ب،  (ِ)
 .ِِِ، صػّ، جػ بداية اجملتهد ابن رشد ا٢بايد، (ّ)
 ، َٕػص ٕ، ج اضتاوي الكبًنا٤باكردم،  (ْ)
 .ُُِ، صٓجاإلنصاف، ا٤برداكم،  (ٓ)
 .ُٖ، صػِ، جاظتهذبالشّبازم،  (ٔ)
  َّٖ، صّ، جكشاف القناعالبهوٌب،  (ٕ)
 .َّٖ، صّ، جكشاف القناع. البهوٌب، ُِْ، صٓ، جبدائع الصنائعالكاسا٘ب،  (ٖ)
 .َُُ، صػ ٕ، ج شرح العناية مع شرح الفتح القدير، ٌبالبابر  (ٗ)
 .ِِّ-ِِِ، صػّ، ج بداية اجملتهدابن رشد ا٢بايد،  (َُ)
 .ُُْ، صػٓ، جاإلنصافا٤برداكم،  (ُُ)
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، كرأس ا٤باؿ، فهو يقتضي عدـ جواز أخذ غّب ا٤بسلم فيو إذا ًب العقد (ُ)غّبه"إٔب  ُب شيء فبل يصرفو
 .(ِ)إذا فسخ ابإلقالة، ا٤باؿ

كاحتج  ،جواز ذلكإٔب  (ٓ)كبعض ا٢بنابلة، (ْ)كالشافعية، (ّ)-من ا٢بناية – ذىب زفر: الرأم الثا٘ب
فيجوز االستبداؿ هبذا الدين   ،ُب ذمة ا٤بسلم إليو ازفر أبف رأس ا٤باؿ يصبح بعد اإلقالة دينن كاحتج 

 .(ٔ)كسائر الديوف
ألف العقد قاـ بو فإذا ؛ فبل ٯبوز استبداؿ رأس ا٤باؿ بغّبه، أم ٝبهور الاقهاءر ىو : الرأم ا٤بختار

د عليو ٗبا استبدؿ بو ٝبهور أما ما ذىب إليو زفر فّب  .فسخ كجب إعادتو ىو أك مثلو من جنسو
 .كهللا أعلم، ا٢بناية كالذم يقتضي النهي عن ذلك

 : من بعض السلم اإلقالةحكم : ا٤بسألة الثانية
-( فياسخ العقد سيارات ٓكا٤بسلم فيو )، رايؿ( َََََّصورة ىذه ا٤بسألة أف يكوف رأس ا٤باؿ )

يسلمها سيارتْب  السَّلىم ُبكيبقى  ،ا٤باؿ ( كأيخذ رب السلم مقابلها من رأسسيارات ُّب ) -ابإلقالة
 : رأيْب ٮباإٔب  كقد اختلف الاقهاء ُب ىذه ا٤بسألة، رب السلمإٔب  ا٤بسلم إليو

جواز إٔب  (ٗ)كا٢بنابلة ُب ركاية عندىم، (ٖ)كالشافعية، (ٕ)ذىب ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية: الرأي األول
كأف يكوف الباقي بعد اإلقالة ، ؿ أجل التسليمكاشَبط ا٢بناية أف تكوف اإلقالة بعد حلو ، جواز ذلك

 .(َُ)كالنصف كالثلث ك٫بو ذلك  امعلومن  امن ا٤بسلم فيو جزءن 
                                      

، كتاب ِٔٓ، صّج –، كاللاظ لو سنن أيب داودبو داكد، سلماف، أخرج ىذا ا٢بديث عن أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر: أ (ُ)
 .َْٗ-َْٖ، ص ّب ،د، البحر الزخارٞب( ابن ا٤برتضى، أّْٖٔالبيوع، ابب ُب السلف )ال( ٰبوؿ، حديث )

 .َُّ، صػ ٕ، ج شرح فتح القديرابن ا٥بماـ،  (ِ)
 .َُّ، صػٕ، جشرح العناية مع شرح القديرالبابر٘ب،  (ّ)
 .ُٖ، صِ، جاظتهذبالشّبازم،  (ْ)
 .ُُْ، صػ ٓج اإلنصاف، ا٤برداكم،  (ٓ)
 .َُّ ، صػٕج، مع شرح القدير شرح العناية، ٌبالبابر  (ٔ)
 .ُِْ، صٓ، ج بدائع الصنائعالكاسا٘ب،  (ٕ)
 .ِٕ، صٕ، جضتاوي الكبًناا٤باكردم،  (ٖ)
 .ُُْصػ  ٓ، ج اإلنصافا٤برداكم،  (ٗ)
 .ُِْ، صػٓ، جبدائع الصنائعالكاسا٘ب،  (َُ)
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 : واشرتط الشافعية صتواز ذلك أربعة شروط ىي
 .ا٤بتعاقدين هبا ارض /ُ
  .أف ٛباثل اإلقالة ُب العذر كالصاة كالثمن الذم عقد بو السلم /ِ
 .أال يكوف ُب اإلقالة خيار /ّ
  .ل من ا٤بسلم فيو بعينويبقاء ما أق /ْ

أبنو كما جازت اإلقالة ُب الكل  –ٔبواز اإلقالة من بعض السلم  –كاحتج أصحاب ىذا الرأم 
 .(ُ)ألف كل تصرؼ معركؼ ٯبوز الكل فإنو ٯبوز ُب البعض، جازت من البعض

كاحتج ، عدـ جواز ذلكٔب إ - (ّ)كُب ركاية أخرل عندىم –كا٢بنابلة ، (ِ)ذىب ا٤بالكية: الرأي الثاين
، كينطبق عليها ٝبيع أحكاـ البيع، اكاحتج ا٤بالكية أبنو إذا دخل اإلقالة زايدة أك نقصاف أصبحت بيعن 

 .(ْ)كىي غّب جائزة، كتاسد ٗبا تاسد بو بيوع اآلجاؿ
أك عرض ُب ٝبيع األشياء فأقالو بعد ، رجل دراىم ُب طعاـإٔب  "من أسلم :(ٓ)كما يقوؿ ا٤بواؽ

  .ا ٓب ٯبز"قبلو من بعض كأخذ بعضن األجل أك 
فاي حالة اإلقالة ، لكوف ا٤بسلم فيو مؤجبلن ، أبنو يزداد ُب األغلب ُب رأس ماؿ السلم، كاحتج ا٢بنابلة

 ،البعض الذم أقيل منو -زايدة–ة من بعض السلم يبقى البعض اآلخر ابلباقي من رأس ا٤باؿ كٗبناع
 .(ٔ)العقد براـإكىذا ال ٯبوز كما لو اشَبط ذلك عند 

أما ما ، ىو رأم ٝبهور الاقهاء فتجوز اإلقالة من بعض السلم كما جازت من ٝبيعو: الرأم ا٤بختار
فكما جازت من الكل فإهنا ، ذىب إليو ا٤بالكية فّبد عليو أبنو ال فرؽ بْب إقالة البعض كإقالة الكل

 .٘بوز من البعض
                                      

 .ُِْ، صػٕ، ج اضتاوي الكبًنا٤بادكرم،  (ُ)
 .ِٕ، صػٕ، ج اضتاوي الكبًنا٤باكردم،  (ِ)
 .ِِِ، صػ ّ، جػ بداية اجملتهدابن رشد،  (ّ)
 .ِِِػ، صَُ، ج بداية اجملتهدابن رشد،  (ْ)
 .ْْٖ، ص ْ، ج االكليلو التاج  ٤بواؽ،ا (ٓ)
 .ّّٕ، صػْ، جػ الشرح الكيربابن قدامة،  (ٔ)
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فّبد عليو أبف اإلقالة ، البعض اآلخر ُب رأس ا٤باؿ أما ما احتج بو ا٢بنابلة من بقاء بعض السلم كزايدة
عن ىذه الزايدة ٗبحض إرادتو فبل  –اإلقالة  –رب السلم يتنازؿ فيها ف، عقد فسخ كيتم ابلَباضي

 .كهللا أعلم ،ذلك نمانع م
 : تصرف اظتسلم يف اظتسلم فيو قبل قبضو: االحتاال الثاين

 : واختلف الفقهاء يف مسألتٌن
 : بيع أو استبدال اظتسلم منو بغًنه من اظتسلم إليو قبل قبضو: ىلاظتسألة األو 

 .كمنها ا٤بشاركة بو، ا أك غّب ذلكف يسلم ُب قطن فيأخذ بدلو قبل قبضو دراىم أك قمحن أك: صورتو
 : اختلف الفقهاء يف ىذه اظتسالة تعلى رأيٌن

، عدـ جواز ذلكإٔب  ،(ّ)نابلةكا٢ب، (ِ)كالشافعية ، (ُ)ذىب ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية: الرأم األكؿ
أك أف يستبدؿ رب السلم من ا٤بسلم ، و لغّب ا٤بسلم إليو قبل قبضويعبفبل ٯبوز التصرؼ اب٤بسلم فيو ب

 .(ْ)ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص "هنى عن بيع الطعاـ قبل قبضو" ؛إليو بشي آخر غّب ا٤بسلم فيو قبل قبضو
 اأكثر يدن  كأأقل  كأز بيع ا٤بسلم فيو قبل قبضو أك استبدالو اب٤بثل جواإٔب  ذىب ا٤بالكية: الرأم الثا٘ب

فأابح االستبداؿ اب٤بسلم فيو قبل قبضة ، كقد خالف مالك ُب ذلك، (ٓ)بيد كال ٯبوز التأخّب للغرر
  : بشركط أربعة

ٯبوز  ثوب ُب حيواف فأخذ عنو دراىم إذ كسلم  ،قبل قبضو ،أم ا٤بسلم فيو وإف جاز بيع /ُ
 .٢بيواف قبل قبضوبيع ا

كدراىم ُب ثوب أخذ عنو طشت   ،ةز اجنجاز بيع ا٤بأخوذ عن ا٤بسلم فيو اب٤بسلم فيو م /ِ
 .٫باس

 .إذ ٯبوز سلم الدراىم ُب طشت ٫باس ،/أف يسلم ُب ا٤بأخوذ )رأس ا٤باؿ( كا٤بثاؿ ا٤بتقدـّ
                                      

 .ُِٖ، صػٓ، ج رد اظتختارابن عابدين،  (ُ)
 ، ُّٓ، صّجاألم، الشافعي،  (ِ)
 .ٔٗ، صػِ، منصور، شرح، جٌب. البهو ُٕ، صْ، جشرح الزركشيالزركشي،  (ّ)
 .ُٕ، صْ، جشرح الزركشيالزركشي،  (ْ)
 .ُٖٕ، صػ القوانٌن الفقهيةالكليب،  (ٓ)
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 .(ُ)أف يعجل ا٤بأخوذ ليسلم من فسخ دين ُب دين  /ْ
إال أهنم استثنوا  (ِ)ةمناع لتهمة السلف الذم جرَّ  الم فيو أبكثر من ٜبنو ٘بنبن كال ٯبوز اف يستبدؿ ا٤بس

 .(ّ)اا إذا كاف طعامن فبل ٯبوز عندىم بيع ا٤بسلم فيو قبل قبضو مطلقن ، الطعاـ
أما ما ، فبل ٯبوز بيع ا٤بسلم فيو أك استبدالو بغّبه قبل قبضو، أم ٝبهور الاقهاءر ىو : الرأي اظتختار
فّبد عليو أبنو ال فرؽ ُب ىذه ا٤بسألة بْب الطعاـ ، الكية من جواز ذلك إال ُب الطعاـذىب إليو ا٤ب

 .الحتماؿ ىبلكو قبل تسليمو، كغّبه
 : حكم الشركة والتولية ابظتسلم فيو قبل قبضو: اظتسألة الثانية

كوف لي ؛أعطِب نصف رأس ا٤باؿ :)أف يقوؿ رب السلم آلخر: صورة الشركة اب٤بسلم فيو قبل قبضو
  .نصف ا٤بسلم فيو لك(

إليو حٌب يكوف ِب ما أعطيت ا٤بسلم عطأ :)أف يقوؿ آلخر: لم فيو قبل قبضواب٤بس ةكُب صورة التولي
 .(ْ)ا٤بسلم فيو لك(

 : اختلف الفقهاء يف حكم الشركة التولية تعلى رأيٌن مها
 .ز ذلكعدـ جواإٔب  (ٕ)كا٢بنابلة ، (ٔ)كالشافعية ، (ٓ)ا٢بناية  ذىب: الرأي األول

فبل ٯبوز التصرؼ فيها قبل القبض مثلو ، احتج الشافعية كا٢بنابلة أبف الشركة كالتولية من أنواع البيع
، كما لو كانت بلاظ البيع،كاستدلوا أبف ىذه التصرفات ُب ا٤بسلم فيو قبل القبض فلم ٯبز، (ٖ)
 .(ٗ)فلم ٯبز ُب ا٤بسلم قبل قبضو كالنوع اآلخر ،ألهنما نوعا بيعك 

                                      
 .ّْٗ، حاشية الدسوقي تعلى الشرح الكبًن الدسوقي، (ُ)
 .ِ.ىذه حاشية رقم ُٖٕ، صػ القوانٌن الفقهيةالكليب،  (ِ)
 .ِِ، صػ ّ، ج بداية اجملتهدابن رشد،  (ّ)
 .ّٕ-ِٕ، صػٕ، جاضتاوي الكبًنا٤باكردم،  (ْ)
 .ْٓ، صِ، ج اللبابالغنيمي،  (ٓ)
 .ُٖٗ، صػ ْ، ج ظتبدع. ابن مالح، اُّ-ُِ، صػ ٕ، جاضتاوي الكبًنا٤باكردم،  (ٔ)
 .ٔٗ، صػِ، جح منتهى اإلراداتشر ، وٌب، البهُٖٗ، صػ ْ، ج اظتبدعابن مالح،  (ٕ)
 .ُٖٗ، ْ، جاظتبدع، ابن مالح، َُٗ، ٖ، مع األـ، جؼتتصر اظتزين٤بز٘ب، ا (ٖ)
 .ِّٓ/صْ، ج اظتغينابن قدامة،  (ٗ)
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فيجوز عندىم الشركة كالتولية اب٤بسلم فيو قبل قبضو ، جواز ذلكإٔب  ،(ُ)ذىب ا٤بالكية: ي الثاينالرأ
 .هإذا قبض رب السلم الثمن ٩بن أشركو أك كالَّ ، مثلو

 .وئفالشركة كالتولية ُب ٨بصومات من عدـ جواز بيع الطعاـ قبل قبضو كاستياا
ألهنما من  ؛الشركة كالتولية اب٤بسلم فيو قبل قبضو فبل ٯبوز، أم ٝبهور الاقهاءر ىو : الرأم ا٤بختار

 .هللا أعلم، كلبيعاأنواع 
 .الوفاء ابظتسلم فيو قبل حلول أجلو: االحتاال الثالث

 : ختلف الفقهاء يف لزوم قبول رب السلم اظتسلم فيو قبل حلول أجلو تعلى رأيٌن مهاا
ف أارة على قبولو إذا امتنع عنو لغرض كبعدـ إجإٔب  ،(ّ)كا٢بنابلة، (ِ)ذىب الشافعية: الرأي األول

إٔب  أك كاف ٩با ٰبتاج، أما إذا كاف الوقت غّب -كا٢بيواانت  – ةمؤكنإٔب  يكوف ا٤بسلم فيو ٩با ٰبتاج
كإٔب ، كالااكهة  –أك كاف ٩با يتغّب قبل حلوؿ كقت تسليمو األصلي  –كالقمح   – ةمكاف لو مؤكن

أك كاف كقت التسليم ، ةمكاف لو مؤنإٔب  ٤بسلم فيو ٩با ٰبتاجإذا امتنع لغّب غرض كما لو كاف ابارة إج
كزاد  ،و ُب ىذه ا٢بالةستبلمنو ال يتضرر ابأل –كا٢بديد   –كقت التسليم إٔب  كٓب يكن ٩با يتغّب امنن آ

أك كايل فأراد أف  رىنسلم فيو ٤بكاف اب غرض كما لوإليو  الشافعية إجباره على قبولو إذا كاف للمسلم
جباره على القبوؿ إذا خاؼ ا٤بسلم إليو انقطاع ا٤بسلم فيو حلوؿ إكُب ، أك يربئ الكايلياك الرىن 

 .(ْ)فايو إجبار رب السلم على قبولو ،األجل أك براءة ذمتو منو
سواء كاف لغرض أـ ٓب يكن ، عدـ إجباره على قبولو إذا امتنع عنوإٔب  (ٓ)ذىب ا٤بالكية: الرأي الثاين

 .(ٔ)إف األجل حق ٥بما فبل ٯبوز أف ٯبرب على عدـ استياائوكاحتج ا٤بالكية ف، كذلك
ليو إفيجرب رب السلم على قبوؿ ا٤بسلم فيو إذا جاء فيو ا٤بسلم ، رأم الشافعية كا٢بنابلة: ختارالرأي اظت

                                      
  ُِٔ، صػّ، ج اظتدونة الكربىصبحي، ألا (ُ)
 .ُِ، صػْج الزركشي،  حشر الرزكشي، ُُِصػمنهاج الطالبٌن، ، النوكم، ُِٕ، صػّ، جروضة الطالبٌنالنوكم،  (ِ)
 .ُِ، صْ، جشرح الزركشيالزركشي،  (ّ)
 .ُِٕ، صػّ، جروضة الطالبٌنالنوكم،  (ْ)
 .ِِٓ، صػٓ، جشرح اطترشيشي، ، ا٣بر ُُْ، صػّ، جاظتدونة الكربىألصبحي، ا (ٓ)
 .ِِٓ، صػٓ، جشرح اطترشيا٣برشي،  (ٔ)
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كيرد على ما ذىب إليو ا٤بالكية من أف األجل حق ٥بما ، قبل حلوؿ األجل إذا امتنع لغّب غرض
 .كهللا أعلم، وو قبل ٛباماستبلمدة منو ىنا إذا ال ضرر ُب كلكن ال فائ، فصحيح

 : تعند حلول األجل: ااثنيً 
 : التالية تااالتحأحد اال ديكن أن حيدث 

اتاق الاقهاء إذا ًب : ظتا مت االتفاق تعليو االوفاء ابظتسلم فيو تعند حلول أجل تسلياو موافقً  -8
لكافة الصاات ا٤بتاق عليها ُب العقد كجب  اعن مستجم، الوفاء اب٤بسلم فيو عند حلوؿ أجل تسليمو

 .(ُ)ببل خبلؼ بينهم وعلى رب السلم قبض
كىذه ا٤بخالاة قد : ظتا مت االتفاق تعليو االوفاء ابظتسلم فيو تعند حلول أجل تسلياو ؼتالفً  -7
ذلك كأحكاـ ، أك ٰبضره ُب غّب ا٤بكاف ا٤بتاق عليو ،النوع أك الصاة أك ا٤بقدار تكوف ُب ا١بنس أكت
 : ص فيما يليلختت

 : )أ( إذا أحضر اظتسلم إليو اظتبيع من غًن جنس ما اتفق تعليو
 .حضر لو أقمشةأف، أف يكوف االتااؽ على بيع شعّب: صورتو

اختلف الاقهاء ُب حكم تسليم شيء من غّب جنس ا٤بسلم فيو عند حلوؿ أجل التسليم على رأيْب 
 : ٮبا

فبل ٯبوز ، عدـ جواز ذلكإٔب  ،(ّ)كا٢بنابلة ، (ِ)لشافعيةذىب ٝبهو الاقهاء من ا: الرأي األول
من النهي ُب ا٢بديث الشريف ُب قوؿ النيب  كذلك ٤با مرَّ  -ٔبنس آخر –استبداؿ ا٤بسلم فيو بغّبه 

 .(ْ)غّبه "إٔب  "من أسلف ُب شيء فبل يصرفو: ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٓ)جواز ذلكإٔب  ذىب ا٤بالكية: الرأي الثاين

ال قبل حلوؿ أجل  ،فبل ٯبوز استبداؿ ا٤بسلم فيو بغّب جنسو ،ىو رأم ٝبهور الاقهاء: ظتختارالرأي ا
                                      

 .ٕٔ، صػِجالكايف، . ابن قدامة، َِٕ، صػّ، جروضة الطالبٌن. النوكم، ِِٖ، صػٓ، صشرح اطترشيا٣برشي،  (ُ)
 .ِٔ، صػّجمغين احملتاج، ، الشربيِب، ُُِ، صػمنهاج الطالبٌنلنوكم، ا (ِ)
 .ِِٗصػ، ْ، جاظتغين ابن قدامة، (ّ)
 .ُٕص وسبق ٚبرٯب (ْ)
 .ِِٕ، صػٓ، جشرح اطترشي، ا٣برشي، ِْٖ، صػّ، جالشرح الصغًنالدردير،  (ٓ)
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 –من جنس آخر  –ف استبداؿ ا٤بسلم فيو بغّبه أبكيرد على ما ذىب إليو ا٤بالكية ، تسليمو كال بعده
 .كهللا اعلم، ٱبالف ما اتاق عليو ُب العقد

 .ظتا اتفق تعليو اآخر ؼتالفً )ب( إذا أحضر اظتسلم إليو اظتبيع من نوع 
 .٪بليزمإفأحضر لو ملح ، أف يكوف االتااؽ على ملح ٕبرم: صورتو

 : كلكن من نوع آخر على رأيْب ،ليو من ذات جنس ا٤بسلم فيوإاختلف الاقهاء فيما إذا أتى ا٤بسلم 
جواز إٔب  ،(ِ)كا٢بنابلة، (ُ)ذىب ٝبهور الاقهاء من الشافعية ُب أحد األقواؿ عندىم: الرأي األول

 .ذلك إذا تراضيا عليو
ف النوع أب، ا٢بنابلة على عدـ لزـك قبولوكقوؿ ، ف اختلف النوعإفقوؿ الشافعية أبف ا١بنس كاحد ك 

 .(ّ)فبل ٯبب قبولو كما لو فات غّبه من الصاات، صاة
عن ألنو يشبو االعتياض  ؛(ْ)ذلك  ةحرمإٔب  اآلخر عندىمذىب الشافعية ُب القوؿ : الرأي الثاين

 .(ٓ)كىو غّب جائز ،ا٤بسلم فيو
كلكن من نوع آخر  ،ىو رأم ٝبهور الاقهاء فيجوز تسليم شيء من جنس ا٤بسلم فيو: الرأي اظتختار

 .كهللا أعلم، كلكن بشرط تراضيهما ،منو بدالن 
 : )جـ( إذا أحضر اظتسلم فيو أبكثر من القدر اظتتفق تعليو أو أقل منو

 .طول ثوب معٌن الزايدة يف: صورتو: أ/ الزايدة
 : اختلف الفقهاء يف وجوب ذلك تعلى رأيٌن مها

 .إٔب كجوب قبوؿ الزايدة (ٕ)كا٢بنابلة، (ٔ)ذىب ٝبهور الاقهاء من الشافعية: الرأم األكؿ
                                      

 .َِٕ، صػّ، جروضة الطالبٌنالنوكم،  (ُ)
 .ِِٗ/ّْٔ، صػْ، جاظتغينابن قدامة،  (ِ)
 .َِٕ، صػّ، جروضة الطالبٌنالنوكم،  (ّ)
 .َِٕ، صػّ، جروضة الطالبٌنالنوكم،  (ْ)
 .ِٔ، صػّ، جمغين احملتاجبيِب، الشر  (ٓ)
 .ُُِ، صػمنهاج الطالبٌنالنوكم،  (ٔ)
 .ّٕٔ/ُِّ، صػْ، جاظتغينابن قدامة،  (ٕ)
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ألف الزايدة ىبو كىي غّب كاجبة القبوؿ فبل يلزمو ، ذىب ا٤بالكية على عدـ كجوب ذلك: الرأي الثاين
 .(ُ)ذلك

أما ٝبهور الاقهاء ، و رأم ا٤بالكية فيجوز قبوؿ الزايدة ُب صاة ا٤بسلم إليو كال ٯببى: الرأي اظتختار
 .كهللا أعلم، ةكالزايدة ُب ا٤بسلم فيو ىب، ال تقتضي ابلوجوب بل ىي مايدة للجواز

 .إذا أاته أبقل من حقو من انحية القدر: صورتو: ب/ النقص
كال ٯبب عليو ، السلم إف شاء ذلك ن قبل ربًٌ و ماستبلمفبل خبلؼ بْب الاقهاء ُب جواز قبولو ك 

 .(ِ)فهو اب٣بيار ،ذلك
 ./ إذا أحضر اظتسلم فيو يف غًن اظتكان اظتتفق تعليوج

 .ا٤بشَبم من البائع التسليم ُب مكاف غّب ا٤بتاق عليو ُب العقد إذا طلب: صورتو
 : رأيْب ٮباغّب ا٤بكاف ا٤بتاق عليو على ُب اختلف الاقهاء ُب حكم تسليم ا٤بسلم فيو 

عدـ لزـك قبوؿ ذلك كإٔب جوازه إذا إٔب  ،(ٓ)كا٢بنابلة، (ْ)كا٤بالكية، (ّ)ذىب ا٢بناية: الرأي األول
ا٤بكاف ا٤بتاق  عن نقل ا٤بسلم فيو من ا٤بكاف ا١بديد إٔب اكال ٯبوز إعطاء رب السلم عوضن ، تراضيا عليو

علل ا٢بنابلة عدـ جواز ، ك مشركط أصبلن  كعلل ا٢بناية على عدـ لزـك قبولو أبنو ٱبالف ما ىو، عليو
 .(ٔ)أخذه ٥بذا العوض أبنو كالبدؿ ُب السلم كىو غّب جائز

ا٤بسلم إليو إذا كاف لنقل ا٤بسلم فيو من ٧بل على عدـ لزـك الوفاء إٔب  ذىب الشافعية: الرأي الثاين
 .(ٕ)ةمكانو ا١بديد مؤنإٔب  التسليم

ا٤بسلم إليو كفاء ا٤بسلم منو ُب ا٤بكاف ا١بديد إذا كاف لنقلو إليو  فبل يلـز، رأم الشافعية: الرأي اظتختار

                                      
 .ْ، صػمواىب اصتليلا٢بطاب،  (ُ)
 .ِِّ، صػّ، جبداية اجملتهدابن رشد،  (ِ)
 .ُِْ-ُِّ، صػٓ، جبدائع الصنائعالكاسا٘ب،  (ّ)
 .َُٖ، صػٓ، جاإلنصافكم، ، ا٤برداُٖٗ، صػْ، جاظتبدعابن مالح،  (ْ)
 (.ٔٗ/ِ) شرح منتهى اإلرادات(، َُٕ/ٓ)اإلنصاف ا٤برداكم،  (ٓ)
 .ُّٖ، صػْ، جاظتبدعابن مالح،  (ٔ)
 .ُُّ -ُُِصػ  منهاج الطالبٌنالنوكم،  (ٕ)
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 .كهللا أعلم، عن نقلو إليو اكال ٯبوز أف أيخذ من رب السلم عوضن ، ةمؤن
 .لصحة اظتتفق تعليها اظتسلم فيو ؼتالفً اد/ إذا أحضر 

 .سامسونج فأحضر لو من شركة، سو٘بإلكَبكنية من شركة ف يكوف اإلتااؽ على أجهزة أ: صورهتا
كاف رأيْب   ،م ا٤بسلم فيو بصاة ا١بودة كالرداءة ٩با اتاق عليو ُب العقدسليؼ الاقهاء ُب حكم تاختبل

 :ٮبا
جواز أخذ األدٗب إٔب  ،(ّ)كالشافعية، (ِ)كا٢بنابلة، (ُ)ذىب ٝبهور الاقهاء من ا٤بالكية: الرأي األول

 .دكف إلزاـ مع مراعاة أال يكوف ىناؾ مقابلإذا كاف برضاء الطرفْب ك ، ُب العقد طعن ا٤بشَب  دكاألجو 
ألف فيو  ؛كإف أتى بو دكف الصاة ٓب يلزمو قبولو: ُب ا٤بغِب كالشرح الكبّب ابن قدامةكُب ىذا يقوؿ 

و دكف حقو كيزيد إف اتاقا على أف يعطي، ك كاف من جنسو جاز، ك فإف تراضيا على ذلك ،إسقاط حقو
 .خذ كزد٘ب درٮبا ٓب يصح: ف جاءه ابألجود فقاؿإك  ،لبيعا١بودة اب ةد صاألنو أفر  ؛ٓب ٯبز اشيئن 

كدفع مقابل  ديصح أخذ األجو : أف أاب حنياة قاؿ (ْ)ابن قدامةذىب ا٢بناية كما يذكر : الرأي الثاين
 .مقابل ا١بودة

إذا كاف ، عن ا٤بشَبط ُب العقد دوز أخذ األدٗب كاألجو كٯبح م ٝبهور الاقهاء يصرأ: الرأي اظتختار
 .هللا أعلم، ككدكف إلزاـ أك عوض عن األدٗب أك مقابل ا١بودة يعطيو ا٤بسلم للمسلم إليو برضا الطرفْب

 : حكم تعذر تسليم اظتسلم فيو -4
 .لات اصوؿ الزراعي للتمرأتآفة : صورتو

بسبب آفة ، التسليم ا٤بتاق عليوموعد اختلف الاقهاء فيما إذا تعذر تسليم ا٤بسلم فيو عند حلوؿ 
 : ثبلثة آراء ىيعلى  ،قطاع كجوده ألم سبب آخرناأك  ،أتلاتو

  

                                      
 .ْ، ج مواىب اصتليلا٢بطاب،  (ُ)
 .ُُِ، صػمنهاج الطالبٌنالنوكم،  (ِ)
 .ّٕٔ، صػْ، جظتغينابن قدامة، ا (ّ)
 .ّْٕ-ّْٔ، صػٓ، جفتح القدير (ْ)
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، (ّ)ظهر عندىمكالشافعية ُب األ، (ِ)كا٤بالكية، (ُ)ذىب ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية: الرأم األكؿ
ُب ىذه ا٢بالة بْب فسخ العقد كاسَبداد  السلم ٨بّبه  أف ربَّ إٔب  (ْ)اكا٢بنابلة ُب األظهر عندىم أيضن 

م إليو أف يستطيع ا٤بسلإٔب  كبْب االنتظار، أك قيمتو إف كاف قد استهلك ارأس ا٤باؿ إف كاف ابقين 
 .كتسليمو إليو وٙبصيل

-ُب قوؿ عندىم -كالشافعية (ٔ)-ا٤بالكية من –كأشهب ، (ٓ)-من ا٢بناية –ذىب رفر: الرأي الثاين
ية أبف ىبلؾ كالشافع، كاحتج زفر، بذلك عقد السَّلىماناساخ إٔب  (ٖ)-ُب قوؿ عندىم-كا٢بنابلة ، (ٕ)

كاحتج أشهب أبف العقد ُب ، (ٗ)ىبلؾ ا٤بسلم فيو ىنا كهبلؾ ا٤ببيع قبل قبضة فيناسخ العقد بذلك
كاحتج ا٢بنابلة أبف ا٤بسلم فيو من ٜبرة العاـ ، (َُ)ىذه ا٢بالة يصبح بيع كالئ بكالئ كىو منهي عنو

 .(ُُ)فيناسخ العقد هببلكها، ألف الواجب التسليم منها ؛ذاتو
عدـ جواز فسخ العقد نتيجة لذلك كٯبب على إٔب  –من ا٤بالكية  –ذىب سحنوف  :الرأي الثالث

 .أف يستطيع ا٤بسلم إليو ٙبصيلو كتسليمو إليوإٔب  رب السلم أف يصرب
كبْب ،  رب السلم بْب فسخ العقد كاسَبداد ا٤بسلم فيوفيصرب، ىو رأم ٝبهور الاقهاء: الرأم ا٤بختار

 .كهللا أعلم، ل لديو ا٤بسلم فيو إذا تعذر قبل حلوؿ أجل التسليمأف يتحصإٔب  انتظار ا٤بسلم إليو

                                      
 .ِٖ، صػٕ، جاعتداية مع شرح فتح القديرا٤برغينا٘ب،  (ُ)
 .ُِِ، صػِج ،بداية اجملتهدابن رشد،  (ِ)
 .ِِٓ، صػّجػ، روضة الطالبٌنالنوكم،  (ّ)
 .ٖٖ، صػِ، جلكايفابن قدامة، ا (ْ)
 .ّّْ، صػٕ، جػالبنايةالعيِب،  (ٓ)
الدين ابلدين ٗبعناه العاـ، أم بيع ما ُب الذمة ٗبا ُب الذمة، فيشمل ذلك بيع الدين الثابت ُب بيع الكإبء ابلكأبء بيع  (ٔ)

جػ  بداية اجملتهدالذمة من قبل ٗبثلو، كبيعو بدين منشأ كبيع الدين ا٤بنشأ ٗبثلو، كىو قوؿ ٝبهور الاقهاء. ابن رشد )ا٢بايد(، 
 ، ِِِصػِ

 .ِِٓ، صػّ، جروضة الطالبٌن، النوكم، ُُ-َُ، صّ، جمغين احملتاجالشربيِب،  (ٕ)
 .ٖٖ، صػِ، جػ الكايفابن قدامة،  (ٖ)
 .ُُ، صػّ، جمغين احملتاجالشربيِب،  (ٗ)
 .ِِِ، صػْ، جػاظتغينابن قدامة،  (َُ)
 .ِِِػ صػ ِ، جػبداية اجملتهدابن رشد،  (ُُ)
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 عقد الس ل مل  يقتصادالتحليل الفقهي اال: لثاينالفصل ا
 

 .التاويل اإلسالمي )مفهومو وصيغو وخصائصو(: اظتبحث األول
 .يف البنوك اإلسالمية ابلصيغ األخرى تعقد الس ل ممقارنة : اظتبحث الثاين
 .البنوك اإلسالمية تعقد الس ل م يفمدى مالئاة : ثاظتبحث الثال

 .اظتعامالت اظتعاصرة صور الس ل م يف: اظتبحث الرابع
 .وحكم تداوعتا صكوك الس ل م: اظتبحث اطتامس

 .األسهم الس ل م يف: اظتبحث السادس
 .السلم بسعر السوق يوم التسليم: اظتبحث السابع
 .مية بصيغة السلمجتارب البنوك اإلسال: اظتبحث الثامن

. 
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 يةاإلسالميف البنوك  التاويل اإلسالمي: اظتبحث األول
ٯبسد السلم بصورة كاضحة ارتباط التمويل ا٤بصرُب اإلسبلمي ابلسوؽ ا٢بقيقية إلنتاج السلع 

 لتوجيو ا٤بوارد ا٤باليةك ، ايت ا٤بعاصرةقتصادكىذا ما ٯبعل منو أداة فعالة ٲبكن توظياها ُب اال، كتداك٥با
 السلم حيث إف، ، ية ا٤بنشودةقتصادالذم يسمح بتحقيق التنمية اال، ا٢بقيقي ستثمارحقوؿ االإٔب 

 .يةقتصاديساىم بدرجة كبّبة ُب ٙبقيق أىداؼ السياسة اال

كذلك من ، اإلسبلمي قتصادسوؼ نتعرض ُب ىذا ا٤ببحث ٤باهـو التمويل كخصائصو كصيغو ُب االك 
 : خبلؿ ا٤بطلبْب التاليْب

 .ماهـو التمويل اإلسبلمي كعناصره: ب األكؿا٤بطل
 .يةاإلسبلمُب البنوؾ  التمويل اإلسبلمي خصائص: ا٤بطلب الثا٘ب

 مفهوم التاويل اإلسالمي وتعناصره: اظتطلب األول
 : (8)مفهوم التاويل اإلسالمي: أواًل 

 الذىب كا٤باؿ ُب االصطبلح الشرعي أعم من النقود أك، التمويل ُب األساس مأخوذ من ا٤باؿ
 .ك٥با قيمة لدل الناس، شمل األشياء الٍب ٯبوز االنتااع هبايك  ،الاضةك 

سَبابح بقصد اال، اإلسبلمي ىو التمويل ا٤بباح كىو تقدٙب ثركة عينية أك نقدية قتصادالتمويل ُب اال
 .شخص آخر يديرىا كيتصرؼ فيها لقاء عائد تبيحو األحكاـ الشرعيةإٔب  من مالكها

ٲبكن أف يقاؿ عنو ىو عبارة عن عبلقة بْب ا٤بؤسسات ا٤بالية ، سبلمي اب٤باهـو ا٤بعاصرأما التمويل اإل
أك بغرض  ٗباهومها الشامل كا٤بؤسسات أك األفراد لتوفّب ا٤باؿ ٤بن ينتاع بو سواء للحاجات الشخصية

ة أك اإلجارة مثل عقود ا٤برإبة أك ا٤بشارك، عن طريق توفّب أدكات مالية متوافقة مع الشريعة ستثماراال
 .أك االستصناع أك السلم أك القرض

 
  

                                      
ة التاويل اإلسالمي ودروىا يف حبث صناتع، الشلهوب، ُِ، صّ، طمفهوم التاويل يف االقتصاد اإلسالميقحف،  (ُ)

 .ٓ، صالتناية
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 : (8)تعناصر التاويل اإلسالمي: ااثنيً 
فئات العجز ككجود إٔب  انتقاؿ ا٤بوارد من فئات الاائض: ف التمويل يقـو على عنصرين أساسْب ٮباإ

 .األجل الذم يسمح للمستايد ابالنتااع من التمويل
ما ال ٰبمبلف أم قيم يرفضها إذ إهنَّ  ؛ُب التمويل اإلسبلمي أيضنا كىذاف العنصراف ٲبكن اعتبارٮبا

 ،يتعلق بطبيعة التمويل كطرقو، فا٣ببلؼ األساسي بْب التمويل اإلسبلمي كالتمويل التقليدم، اإلسبلـ
، فخصوصية التمويل اإلسبلمي تتجلى ُب ٙبرٙب اإلسبلـ لكل التعامبلت الٍب تقـو على الاائدة الربوية

لاائدة كُب ا٤بقابل يقـو التمويل التقليدم على آليات ا، يب كصيغ ٛبويلية بديلة عنهامع إٯباد أسال
 .قرض كا٤بقَبض٤بالربوية ُب العبلقة بْب ا

 : يةاإلسالميف البنوك  التاويل اإلسالمي خصائص: اظتطلب الثاين
اب٤بقارنة مع  اعائدن يتميز التمويل اإلسبلمي ٗبجموعة من ا٣بصائص ا٥بامة الٍب ٘بعلو أقل تكلاة كأكرب 

 .كمنها ،التمويل الربوم
ٲبتاز التمويل اإلسبلمي عن التمويل التقليدم بتنوع األساليب الٍب ينتهجها ُب : التنوع كالتعدد: أكال

تناسب مع نوع النشاط تتنوع صيغ التمويل اإلسبلمية ٕبيث تعدد ك تتكبذلك ، أنشطتو التمويلية
ككذلك يكوف لكل ، ا من ا٤بركنة ألطراؼ العقد التمويليا كبّبن فر قدرن ٩با يو ، م ا٤بطلوب ٛبويلوقتصاداال

ية قتصاداتو كظركفو االاحتياجتناسب مع تكلكل مستثمر أف ٱبتار الصيغة الٍب ، مصرؼ إسبلمي
 .(7)كا٤بالية

 .كجود مصادر كأساليب ٛبويلية ٨بتلاةك ، ٩با يدؿ على اتساع دائرة أساليب التمويل اإلسبلمية كتنوعها
فالتمويل اإلسبلمي يعتمد على ، ارتباط ربح ا٤بموؿ ُب ٝبيع أساليب التمويل اإلسبلمية اب٤بلكية: ااثنيً 

ة من ٝبيع الزايدات ستاادفوجود حق ا٤بلكية على شيء ٲبنح ا٤بالك ا٢بق ُب اال، للربح اا٤بلك أساسن 
امل طبيعية أـ باعل كسواءن أكانت ىذه الزايدات قد حصلت بعو  ،النا٘بة عن ذلك الشيء ا٤بملوؾ

 .(ّ)ا٤بالك كاجتهاده أـ بعوامل العرض كالطلب ُب السوؽ
                                      

 .ُٗ، رسالة ماجستّب، صتعقد االستصناع وتطبيقاتو اظتعاصرةاب٣بّب،  (ُ)
 .ْٕٕ، صصيغ التاويل االسالمية للاشروتعات الصغًنة وتطويرىا ودورىا يف االقتصادايت اظتغاربيةعمر،  (ِ)
 .ُٖٔ، ص االقتصاد اإلسالمي تعلًاا ونظاًماقحف،  (ّ)
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، ألهنا تعترب زايدة افَباضية ال تقـو على أساس كاقعي ؛يرفض اإلسبلـ الاائدة الربوية: ٙبرٙب الراب: ااثلثً 
ئدة تعود كمن ٍب ٯبب أف تكوف لو فا، كإ٭با تقـو على افَباض أف رأس ا٤باؿ منتج فهو عناصر اإلنتاج

 .عليو
كالعيِب منو ما ىو كالبذكر كمنو ما ىو   ،أف رأس ا٤باؿ منو ما ىو نقدم كمنو ما ىو عيِب :كجوابو

أما البذكر كسائر أمواؿ ، فاآلالت كسائر أمواؿ اإلٯبار ٯبوز أف ٙبصل على أجر اثبت، كاآلالت
، على حصة من الربح كال ينكر حقها ُب ا٢بصوؿ، القرض كالنقود فبلبد من تعريضها للمخاطرة
كإذا حصل ىناؾ انتج عيِب فقد ال ٰبصل ىناؾ انتج ، ذلك ألنو قد ال ٰبصل ىناؾ انتج عيِب أصبلن 

 .كإذا حصل ىناؾ انتج إيراد نقدم فقد ال ٰبصل ىناؾ ربح، نقدم
الربح إٔب  بل ينظر مباشرة ؛أف اإلسبلـ يرفض أم تنظّب أك افَباضات حوؿ الربح :كخبلصة األمر

للمموؿ  اأك أف ياَبض رٕبن ، اافَباضين  اكال يقبل أف يقسم رٕبن ، يقي فيقسمو بْب ا٤بالك كا٤بستثمرا٢بق
 .(ُ)سواء أخسر ا٤بشركع أـ ربح 

نو يعمل على تضخيم النشاط التمويلي علي حساب إف، ف كل كسيلة ٛبويل ٙبتوم على الرابإف
 .م اإلسبلميقتصاد ا٤بذىب االكىو ما يناقض ا٥بدؼ ا٤بنشود ُب، النشاط اإلنتاجي ا٢بقيقي

ا٢بقيقي ابإلسهاـ ا٤بباشر ُب إنتاج  قتصادفالتمويل اإلسبلمي يعمل ُب اال ،التمويل ا٢بقيقي: ارابعً 
كمن ىنا فهو يسهم بشكل رئيس ُب ، (ِ)كيتجنب التمويل النقدم اض، كتوزيع السلع كا٣بدمات
إ٭با تصب   لصيغ اإلسبلمية ُب التمويل اإلسبلميُب كافة ا بصورة عامة قتصادٙبريك كتسريع كتّبة اال

 ..زززز..كٚبدـ ىذا ا٥بدؼ، كلها ُب ىذا اإلطار
لقاء ، أف ا٤برء يتحمل غـر )أم يضمن ٨باطر( ا٤باؿ الذم ٙبت يده: معناىا، ٙبمل ا٤بخاطر: اخامسً 

( كالٍب يعرب عنها على القاعدة الاقهية )ا٣براج ابلضماف اكىذا استنادن ، ا٤بنافع الٍب ٰبصل عليها منو
فا٣براج أم الربح أك الغلة أك العائد الذم يستحقو الشخص يكوف ُب مقابل ، بقاعدة الغنم ابلغـر

نو إذا أراد صاحب ا٤باؿ أف يغنم إ :كبتعبّب آخر ،أم ا٤بخاطرة الٍب يتعرض ٥با، الضماف الذم يتحملو
 .م حقيقياقتصاداط ما كراءه مالو فعليو أف يتحمل ٨باطرة استخدامو ُب نش اشيئن 

                                      
 .ٖٔ، صِ، منشور ُب الراب كالاائدة، طفائدة القرض ونظرايهتا اضتديثة٤بصرم، ا( ُ)
 .ّْص، ُب إطار نظاـ ا٤بشاركة ُب االقتصاد اإلسبلميالسياسة النقدية واظتالية، صا٢بي،  (ِ)
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كقد تعظم ىذه ا٤بخاطرة ، كُب ٝبيع صيغ التمويل اإلسبلمي ىناؾ جانب من ا٤بخاطرة يتحملو ا٤بموؿ
كلكن ُب كل األحواؿ ، ا٤برإبةضاربة كقد تقل ُب البعض اآلخر كُب بعض األدكات كا٤بشاركة كا٤ب

 .(ُ)اإلسبلميُب التمويل  اأساسي   ايبقى ٙبمل ا٤بخاطرة من جانب ا٤بموؿ عنصرن 
فبل يكتاي أبف تكوف أدكات التمويل  ،أم أف تكوف ٦باالت التمويل مشركعة: الشاافية: اسادسً 

بل ال بد من التأكد من كوف ا٤بشركعات ا٤براد ٛبويلها كاقعة ُب  ؛متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية فقط
 .ا٤بعركفة َب كتب الاقومن ااذير الشرعية  اأم خلوىا ٛبامن  ،ادائرة ا٢ببلؿ كا٤بباح شرعن 

 
  

                                      
 .ُِٕ، ص االقتصاد اإلسالمي تعلًاا ونظاًماقحف،  (ُ)
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 ى يف البنوك اإلسالميةر مقارنة بٌن السلم وصيغ التاويل االسالمية األخ: اظتبحث الثاين
كلكن ا٤بعركؼ أف ىناؾ صيغ أخرل ، صيغة ٨بصوصة إلٛباـ ا٤ببادالت كالتمويل عقد السَّلىمف لإ

 .الشريعة اإلسبلمية السَّلىم ُبصيغة إٔب  ابإلضافة
ُب البنوؾ اإلسبلمية لتحديد نقاط  األخرل الصيغك  بْب السلمة ث سول نعقد مقارنكُب ىذا ا٤ببح

 .إلظهار خصائص ك٩بيزات لكل منهاك ، التشابو كنقاط االختبلؼ فيما بينها
 .ىر ة األخسالميمقارنة بٌن السلم وصيغ التاويل اإل 

ارنة بْب الصيغ األكثر سوؼ تكوف ا٤بقك  ،األخرل ةسبلميمقارنة بْب السلم كصيغ التمويل اإلىذه 
 .االستصناع، ا٤برإبة، اإلجارة، ضاربةا٤ب، شاركةا٤ب: ة كىيسبلميُب عمل البنوؾ اإل اتوظيان 

 : (8)سالميصيغ التاويل اإل: األول طلباظت
على استبعاد الراب أك الاائدة كإٯباد أدكات كصيغ ٛبويلية بديلة عن التمويل  سبلمييقـو التمويل اإل

ة على تطوير كتطبيق عدد من سبلميكقد عملت ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية اإل ،يةابلقركض الربو 
 : تلك األدكات التمويلية البديلة الٍب ٲبكن تصنياها ُب أربع ٦بموعات على النحو التإب

 : التاويل ابظتشاركة: أواًل 
ا٤بصارؼ  عةكىي تبلئم طبي، سبلمياألمواؿ ُب الاقو اإل استثمارتعد ا٤بشاركة من أىم صيغ ك 

 .ية ا٤بختلاةقتصادفيمكن استخدامها ُب ٛبويل األنشطة اال، ةسبلمياإل
الاقهاء ا٤بسلموف أبهنا عبارة "عن تعاقد بْب اثنْب أك أكثر على العمل للكسب بواسطة  هاكيعرف

 .األمواؿ أك األعماؿ أك الوجاىة )مراكزىم الشخصية( ليكوف الغنم ابلغـر بينهم حسب االتااؽ
ة ابعتبارىا سبلميكتستخدمها البنوؾ اإل، سبلمياإل قتصادُب اال ستثمارركة عقد من عقود االكا٤بشا

مع طالب التمويل ُب تقدٙب ا٤باؿ البلـز ٤بشركع ما  سبلميأسلوب ٛبويلي يشَبؾ ٗبوجبو ا٤بصرؼ اإل
 .همانسبة ٛبويل كل منبيوزع الربح بينهما حسب ما يتاقاف عليو أما ا٣بسارة ف، ك أك عملية ما

كإ٭با ا٤بشاركة ُب النشاط  ،ال تقتضي منو التمويل فقط سبلميكعليو فإف ا٤بشاركة ُب البنك اإل
أف عبلقتو مع العمبلء ىي عبلقة شريك بشريك كليست عبلقة دائن ٗبدين كما ىو ، ك مستثمار اال

                                      
 .ُٕٓ، صػاالقتصاد اإلسالمي تعلًاا ونظاًماقحف،  (ُ)
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لمتعاملْب معو ل سبلميمن ٍب يَبتب على ىذه العبلقة مشاركة البنك اإل، ك ا٢باؿ ُب البنوؾ التقليدية
 .ُب ٞبل ا٤بخاطر طا٤با كاف ذلك دكف تقصّب من جانبهم

 : ةسالميأمهية تطبيق اظتشاركة يف البنوك اإل
 : األمواؿ ابلطرؽ ا٤بشركعة يتيح ٥با ستثمارالتمويل اب٤بشاركة ال ةة لصيغسبلميإف استخداـ البنوؾ اإل

 نع اويل للمستثمرين بعيدن ط٤بتوسط كالإعطاء فرص جديدة كمبلئمة لتمويل ا٤بشركعات ُب ا٤بدل ا-ُ
أتخّب السداد كما تقـو بو ك مشكبلت القركض كما يتبعها من مشاكل سعر الاائدة كالضماانت

 .البنوؾ التقليدية
ٙبقيق األرابح كتقوية القدرات ا٤بالية إٔب  إضافة ،ة منها بْب البنك كالشركاءستاادنقل ا٣بربات كاال-ِ

 .لكل منها
 .بْب البنك كالشركاء عادالن  اكلية كا٤بخاطر توزيعن توزيع ا٤بسؤ -ّ
ا منتجن  اككل ما من شأنو أف يكوف مشركعن  ،القياـ بتمويل ا٤بنشآت الصناعية كا٤بزارع كا٤بستشايات-ْ

 .للدخل ا٤بنتظم
هي تقـو على مساٮبة ا٤بصرؼ كالعميل ُب رأس ماؿ ا٤بشركع لرفع قدراتو التمويلية بنسب متساكية ف 

أك خسارة كيكوف توزيعها  ،كيقسم الشريكاف نتائج ا٤بشركع من ربح ٕبسب اإلنااؽ ،ةأك متااكت
 : ة عدة أشكاؿ منهاسبلميكتتخذ ا٤بشاركة ُب ا٤بصارؼ اإل، ٕبسب رأس ا٤باؿ فقط

ىي نوع من ا٤بشاركة يقـو على مساٮبة ا٤بصرؼ ُب ٛبويل جزء من رأس ا٤بشاركة الدائمة أك الثابتة  *
ىذا ا٤بشركع من ربح أك خسارة  ةا ُب ملكي٩با يَبتب عليو أف يكوف شريكن  ،ا٤باؿ مشركع معْب

 .تم االتااؽ عليهايابلنسب الٍب 

ىي نوع من ا٤بشاركة من حق الشريك فيها أف ٰبل ٧بل  ،ا٤بشاركة ا٤بتناقصة ا٤بنتهية ابلتمليك *
 .ركط ا٤بتاق عليهاا٤بصرؼ ُب ملكية ا٤بشركع إما دفعة كاحدة أك على دفعات حسبما تتقضي الش

 : ضاربةاظت: ااثنيً 
يستايد منو  ،اأك عيني   نقداي   ٛبويبلن  سبلميكىي نوع خاص من ا٤بشاركات يقدـ فيها ا٤بصرؼ اإل

كيتقاسم ا٤بموؿ كصاحب ا٤بشركع ُب حالة  ،اا كنشاطن ٪باز عمليات ٧بددة زمنن إصاحب ا٤بشركع ُب 



 

68 

كٱبسر صاحب  ،يتحمل ا٤بموؿ ا١بانب ا٤بإب منهاُب حالة ا٣بسارة ، ك الربح حسب ما اتاقا عليو
 .ا٤بشركع جهده كعملو دكف مقابل

خر حدٮبا ٗبوجبو مالو لآلأاتااؽ بْب طرفْب يقدـ  ىذا النوع أبنو: سبلمياإل قتصاداال ؼ علماءيعر 
كؿ رب ا٤باؿ يسمى األ، ك ذلك بينها على ما يتاقاف عليوالنتاتج عن ربح الليعمل منو على أف يكوف 

 .يسمى الثا٘ب العامل أك ا٤بضاربك 
 : أطراف اظتضاربة

  .يقدـ ا٤باؿ: صاحب رأس ا٤باؿ -
 .يقدـ ا٣بربة :صػاحب العػػمل -

 : شروط اظتضاربة 
 : من أٮبها ما يلي 
 .لصاحب العمل اا كمسلمن أف يكوف رأس ا٤باؿ معلومن -ُ
 .كأف تكوف حصة شائعة ،تعيْب حصة كل من طرُب ا٤بضاربة ُب الربح-ِ
 .كيكوف العامل قد خسر جهده ،٣بسارةحمل صاحب ا٤باؿ ايت-ّ
 .تقصّب صاحب العمل كترتب على ذلك خسارة فسوؼ يتحملهاك  إذا تبْب إٮباؿ-ْ
 .ُب حالة ا٤بضاربة ا٤بستمرة ٯبوز جرب خسارة صاقة من ربح صاقة أخرل-ٓ

كلكنو  ،ا٤باؿ جانب جهده جزء منإٔب  كٚبتلف ا٤بشاركة عن ا٤بضاربة ُب كوف صاحب ا١بهد ٲبلك
يتقاسم ، ك طرؼ آخر ليقدـ لو ما ٰبتاجو من ماؿإٔب  اللجوءإٔب  غّب كاؼ للقياـ بنشاطو فيضطر

 ،فا٤بشاركة تقتضي إذا كجود جهة ٛبلك ا٤باؿ .االطرفاف الربح كا٣بسارة بنسب يتم االتااؽ عليها مسبقن 
 .اكجهة ٛبلك ا٤باؿ كا١بهد معن 

 : التاويل ابإلجارة: ااثلثً 
كتشكل نسبة ال أبس هبا  ،اكبّبن   اف ىذه الصيغة تبلقي ركاجن أة سبلميكقائع تعامبلت البنوؾ اإلتبْب 

 .ةسبلميمن ٦بموع عمليات البنوؾ اإل
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 .تعقد اإلجارةمفهوم 
 .بعوض معلـو، ألجل معلـو، اّب منافع معلومة مباحة شرعن جىو عبارة عن أت

 : اآلٌب كالٌب تتلخص ُب ،عقد اإلجارةكيتضمن ىذا ا٤باهـو ا٤بعآب كالشركط األساسية ل
 .ػػ عقد على مناعة سواء من األعياف أك من األبداف أك ٫بو ذلك ُ
 .اػػ ٯبب أف تكوف ا٤بناعة مباحة شرعن  ِ
 .ػػ ٯبب أف تكوف ا٤بناعة ٧بددة كمعلومة انفية للجهالة ّ
 .ػػ ٯبب أف تكوف مدة االنتااع ٧بددة ابلشهر أك ابلسنة أك أكثر ْ

 ،ت إنتاجية أك عقارات لصاحب ا٤بشركع مقابل إٯبار ٧بددالآؼ معدات ك ل ُب تقدٙب ا٤بصر كتتمث
ف ا٤بستأجر يتمكن من استخداـ ىذه إأم  ،فهي عملية ٛبويل لؤلصوؿ الثابتة من خارج ا٤بيزانية

 : كتتخذ اإلجارة عدة أشكاؿ منها ،الوسائل اإلنتاجية دكف أف يقـو بشرائها
 .ىي عملية إٯبار عادية ٤بدة زمنية ٧بددة :اإلجارة التشغيلية *
جر بنقل أا من ا٤بالك ا٤بؤجر للمستتضمن كعدن يىو عقد إجارة : اإلجارة اظتنتهية ابلتاليك ** 

 .األجرةإٔب  ضافوإا٤بلكية لو بعد قيامو بسداد ٜبن الشيء ا٤بؤجر لو 
 : أركان تعقد اإلجارة وشروطو

 : عة أركاف ىىعلى أرب (عقدأم  مثل)يقـو عقد اإلجارة 
 .يؤجر العْب موضوع االنتااع ما٤بالك الذ: ا٤بؤجر: [ ػػ العاقداف ُ] 

 .ا٤بنتاع ابلعْب مقابل عوض: ا٤بستأجر 
كٯبػػب ، موضػػوع العقػػد سػواء كانػػت مناعػة األعيػػاف أك األبػػداف حسػب األحػػواؿ يكىػ: [ ػػػ ا٤بناعػػة ِ] 

 .أف تكوف مشركعة كمباحة ك٧بددة كمعلومة
سػػوؼ ٰبصػػل  الػػٍبيػػدفعها ا٤بسػػتأجر مقابػػل ا٤بناعػػة  الػػٍبكىػػى العػػوض أك األجػػرة : العقػػد[ ػػػػ قيمػػة  ّ] 

 .كٯبب أف تكوف ٧بددة كمعلومة ،عليها من األعياف أك األبداف
عمليػة اإلجػارة فعلػى سػبيل  ُبالعقػد تيٍظهػر إرادة الطػرفْب  ُبما يرد من نصوص : [ ػػ صيغة العقد ْ] 

 .هأك أجرتك إايٌ ، قبلت ذلك :فيقوؿ ا٤بؤجر ،ىذا ٕبأىٌجٍر : ا٤بثاؿ يقوؿ ا٤بستأجر
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 : شروط تعقد اإلجارة
ٯبػػب أف يتػػوافر َب عقػػد اإلجػػارة الشػػركط الواجػػب توافرىػػا َب العقػػود بصػػاة عامػػة كالػػواردة َب كتػػب 

 : الاقو ما يلى
 .ا٤بستأجرإٔب  للمؤجر حٌب يستطيع نقل منافعو اػػ أف يكوف ا٤بعقود عليو ٩بلوكن  (ُ) 
 .اشرعن  ستيااءأف يكوف ا٤بعقود عليو مصدر ا٤بناعة مقدكر االػػ  (ِ) 
 .اػػ أف تكوف ا٤بناعة ا٤بعقود عليها مباحة شرعن  (ّ) 
 .ٲبنع ا١بهالة كا٤بنازعة اػػ أف تكوف ا٤بناعة ا٤بعقود عليها معلومة علمن  (ْ) 
 .اكمعلومن  ا٧بددن  امتقومن  ػػ أف تكوف اإلجارة ماالن  (ٓ) 
 .اكمعلومن  ال عقد اإلجارة ٧بددن ػػ أف يكوف أج (ٔ) 

.العقد كقت إبراـ ُببو  ٚبل ابالنتااع من العيوب الٍب اػػ أف يكوف ا٤بعقود عليو خالين  (ٕ)   

 : ة منهاسبلميُب البنوؾ اإل ابإلجارة صيغة التمويل فوائد
 ،توفّب سيولة مستمرة من خبلؿ تسديد أقساط اإلٯبار كالقدرة على تسييل األصوؿ الثابتة -ُ

ألنو يساعد على حل مشكلو امتصاص ؛ ةسبلمييعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرؼ البنوؾ اإلك 
 .ا٤بدخرات كالودائع ُب ىذه البنوؾ

٩با يسمح لو بتوسيع نشاطو  ،ٙبسْب مركز السيولة للمستأجر كعدـ إرىاقو ابلديوف -ِ
 .كاافظة على استقبلليتو ا٤بالية

كُب الوقت  ،ا٤بهارات استغبلؿك  ،اقات البشرية ابلعمللؤلعياف كالط اانجحن  ااستثمار ٰبقق  -ّ
 ،م اليومي للمواطنقتصادُب النشاط اال اأساسي   اذاتو يليب للمجتمع حاجات ضركرية ٛبثل عنصرن 

 .كالسكن ككسائل لنقل كغّبىا
 اافَباضين  اللمؤجر ألموالو ا٤بستثمرة كليس عائدن  معقوالن  ايدر ىذا األسلوب من التمويل عائدن  -ْ

 .عر الاائدة()س
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 : التاويل ابلبيوع: ارابعً 
عها للطرؼ الذم ٰبتاجها يٍب يب ،سبلميكيقـو التمويل ابلبيوع على شراء سلعة من قبل ا٤بصرؼ اإل

 ،عند شرائها األف ا٤بصرؼ يدفع ٜبن السلعة نقدن  ؛فيكوف التمويل ٤بدة بيع األجل، مع الدفع اآلجل
 : كمن أىم أدكات التمويل ابلبيوع

ٍب يعيد بيعها  ،أف يقـو ا٤بصرؼ بشراء سلع للعميل بطلب منو كىو: ءيع اظتراحبة لآلمر ابلشراب -ُ
 .لو مع ىامش ربح متاق عليو
كُب اصطبلح الاقهاء "ىي البيع ٗبثل الثمن األكؿ مع زايدة ربح كأف  ،فا٤برإبة من الربح كىو النماء

كيعتمد بيع ا٤برإبة على ، %ِقدار مقطوع( أك يريد بيعو بربح دينار )م، ك يشَبم الشي بعشرة داننّب
 .أمانو كصدؽ البائع ُب اإلفصاح عن الثمن األصلي )ٜبن شراء السلعة(

 ،كعليو فا٤برإبة ىي أحد أنواع بيوع األمانة الٍب يزيد فيها سعر البيع عن سعر الشراء األصلي للبيع
يكوف  ،ويل اب٤برإبة ُب عقد قانو٘بالتم ةكتتجسد صيغ ،كيكوف ا٥بدؼ منها ىو ٙبقيق ىامش الربح

لعميل طالب التمويل كا  –الذم يعمل على توفّب ا٤بتعاقد عليو – سبلميكل من ا٤بصرؼ اإل  طرفيو
 .كا٤بتمثل ُب األصل أك السلعة ا٤بطلوبة - ا٤بتعاقد عليو–ا٤برإبة ك٧بل العقد  من خبلؿ صيغة

 انظرن  ،ة على اإلطبلؽسبلميمويل الٍب تطبقها البنوؾ اإلكيعترب بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء أىم صيغ الت
أك تزيد عن  %ٕٕٓبيث أصبحت تطبق بنسبة ال تقل عن  ،جل قصّبأ٤با فيها من ربح مضموف ك 

 ةة بصاسبلميكىذا ما ينذر ٗبشكلة حقيقية تواجو البنوؾ اإل ،سبلمي٦بموع استعماالت البنك اإل
أبف  ،ـُُٖٖٗب دكرتو ا٤بنعقدة ابلكويت سنة  سبلمياإل كلذلك جاء ُب توصيات ٦بمع الاقو، عامة

سيما إنشاء ا٤بشاريع  كال قتصادة ُب شٌب أساليب تنمية االسبلمياإل يتوسع نشاط ٝبيع ا٤بصارؼ
 .الصناعية أك التجارية ٔبهود خاصة أك عن طريق ا٤بشاركة كا٤بضاربة مع أطراؼ أخرل

كالتعريف  ،ع يقتضي التمييز بْب التعريف اللغوميد ماهـو االستصنا دف ٙبإ: االستصناع تعقد -7
 .مقتصادالتعريف االك  ،الاقهي
 كاستصنع  ،االستصناع مصدر من "استصنع" أم طلب الصنعة: التعريف اللغوي لالستصناع

أمر أف : اخاٛبن  ستصنعكا ،طلب منو أف يصنعو لو ،كذا  كاستصنع فبلانن  ،صنعوإٔب  دعا: الشيء
 .يصنع لو
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صنع هللا ﴿: كمنو قولو تعأب ،عملو: أم ،ابلاتح كالضم ،انعن كصي  انعن ن صنع يصنعو صى كأصل الكلمة م
 .كعملو الصنعة ،الصانع ةكالصناعة ككتابة حرف ،ٖٖية سورة النمل اآل ﴾أتقن كل شيء

 .الصانع ةحرف: كالصناعة ،العمل: كالصنع ،طلب الصنع: فاالستصناع ُب اللغة
  عقد على مبيع ُب الذمة شرط فيو : ستصاع عن الاقهاء ىواال: التعريف الفقهي لالستصناع

عقد على مبيع ُب الذمة : اكجيهن  اأضاؼ إليو قيدن ك أخذ أحد ا٤بعاصرين ىذا التعريف ، ك العمل
 .يشَبط فيو العمل على كجو ٨بصوص

 : كىي ،من التعرياات السابقة تتجلى بعض ا٣بصائص العامة لبلستصناع
 .مستصنع كشئ مصنوع كٜبنصانع ك : االستصناع يقـو على- أ

فبلبد من توافر شركط البيع  ،ع()مستصنً  االستصناع عقد أم اتااؽ بْب ابئع )صانع( كمشَبو - ب
 .ا٤بطلق )العادم(

يلتـز البائع بتصنيعو كإٯباده  بل ىو شي معدـك ُب ملك البائع )الصانع( اا٤ببيع ليس موجودن - ت
 .مةمبيع ُب الذ: كىذا معُب قوؿ الاقهاء ،ُب ا٤بستقبل

كانت من ا٤بستصنع يكوف العقد فإذا   ،ا٤بادة ا٣باـ لؤلشياء ا٤بطلوب صناعتها ٰبضرىا الصانع- ث
 .ةر إجا

 كبذلك ٲبيز ُب العمل الذم يكوف فيو ا٤ببيع ،االستصناع بيع لعْب ُب الذمة مع شرط العمل- ج
 .ف يشَبط فيو العملأُب الذمة من غّب  اموصوفن أيضنا 

بل ٲبكن أتجيلو كلو : لثمن ُب اجمللس كما ىو ا٢باؿ ُب السلمال يشَبط ُب االستصناع قبض ا- ح
 .ضات ا٤باليةك ُب الوفاء ابلعوض ُب عقود ا٤بعا ا ابلقاعدة العامةأخذن : أك تقسيطو

  االشيء ا٤بطلوب صناعتو ينبغي ضبط مواصااتو ٗبا يكاي ليصّب معلومن - خ
ن
من ا١بهالة  اسا٤ب

 .ا٣ببلؼ كالنزاعإٔب  كالغرر ا٤باضياف
 ،اكال يتحقق ُب ا٤بواد الٍب ال تدخلها الصناعة غالبن  ،صناع ٯبرم ُب ا٤بواد الٍب تصنعاالست- د

 .كالسلع الزراعية من حبوب كخضر كفواكو إذا بقيت على حالتها الطبيعية
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 ي لالستصناعقتصادالتعريف اال : 
ة ما قبل نتاج السلع ُب مرحلإبمن صيغ التمويل  ةأبنو صيغ اي  اقتصادٲبكن تعريف االستصناع 

فهو أسلوب تتمكن من خبللو  ،أم ٗبعُب ٛبويل عملية إنتاج السلعة بذاهتا ،أك مرحلة اإلنتاج ،التسليم
ا٤بؤسسات الصناعية أك ا٤بقاكالت من بيع كتسويق مستقبلي ٤بصنوعاهتا كخدماهتا الٍب تعاقدت على 

صوؿ على سلع مصنوعة سواء ف ا٤بؤسسات تضمن أتمْب ا٢بإف اب٤بقابل ،توريدىا أك توفّبىا لعمبلئها
طة )متماثلة الوحدات( أـ غّب منمطة كإ٪باز مبُب أك صناعة آلة أبكصاؼ معينة كُب مَّ نى أكانت مي 

كٗبا أنو ال يشَبط ُب االستصناع الدفع ا٤بسبق للثمن فهو بذلك صاّب لتمويل البائع إذا  ، آجاؿ ٧بددة
 .لدفع بعد التسليمكلتمويل ا٤بشَبم إذا كاف ا ،كاف الدفع قبل التسليم

 : التكييف الفقهي لالستصناع
 : كمن أٮبها نذكر ،لقد تنوعت اآلراء الاقيهة ا٤بتعلقة بتكييف االستصناع

عدد من فقهاء األحناؼ فقد جاء ُب إٔب  كقد نسب ىذا القوؿ: ااالستصناع وتعد وليس تعقدً -8
كإ٭با ينعقد العقد ابلتعاطي إذا  ،االستصناع مواعدة:  عن بعض الاقهاء أفنقبلن ، ا٤ببسوط للسرخسي

 .منو اجاء بو ماركغن 
فاألصل أف يكوف  :اإذا اعتربان االستصناع عقدن ف :اأك عقدن  ااألثر ا٤بَبتب على كوف االستصناع كعدن 

فبل يَبتب عليو سول اإلٍب على كل ا٤بتواعدين  :اإذا كاف كعدن ك  ،كبذلك يَبتب عليو الضماف ،االزمن 
 .عند عدـ الوفاء بو

أف االستصناع ُب إٔب  ذىب ٝبهور الاقهاء من ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة: مٌ ل  االستصناع س   -7
الثمن ُب اجمللس أك خبلؿ ثبلثة  من تسليم ؛من ٍب فيجب أف ٱبضع لشركطو كأحكامو، ك ابب السلم

 .تقلفهؤالء ٓب يعَبفوا ابالستصناع كعقد مس ،كغّب ذلك من شركط السلم ..ايـ عند ا٤بالكيةأ
 : االستصناع بيعٌ -4

نو أإٔب  ذىب بعضهم اآلخر، ك االستصناع بيع ملـز للطرفْبإٔب  ذىب بعض الاقهاء من األحناؼ
 .٣بيارابيع كلكن للمشَبم فيو حق 
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 : االستصناع تعقد مستقل-3
ف البيوع أنواع أ)اعلم : ُب ذلك يقوؿ اإلماـ السرخسي، ك كىذا رأم ٝبهور األحناؼ من حيث ا٤ببدأ

بيع عمل العْب فيو تبع كىو االستئجار ، ك السلم كىو بيع دين ُب الذمة بثمن، ك بيع عْب بثمن: بعةأر 
، فيو عه تبل بعمل العامل كالعْب ىو الصبغ للصناعة ك٫بوىا فا٤بعقود عليو الوصف الذم ٰبدث ُب ا

 .(..عْبه  بيع عْب شرط فيو العمل كىو االستصناع فا٤بستصنع فيو مبيعه ك 
 كإف كاف لاظ البيع ،ف االستصناع عقد مستقل خاصة مثلو مثل السلم كاإلجارةأقل يوضح ا النفهذ

كليس ، اليس بيعن ، ك اجديد مستقل ليس كعدن  فاالستصناع "عقده  ،يشمل ا١بميع - ومو اللاظيمعب -
ألنو عقد على  ؛فهو يشبو السلم: ابإلجارة كالبيعك  كإف كاف لو شبو ابلسلم ،اليس سلمن ، ك إجارة

كيشبو  ،جل أف الصانع يقدـ ا٤بواد من عنده مقابل عوضأيشبو البيع من ، ك صوؼ ُب الذمةمو 
 .العمل جزء من ا٤بعقود عليو" حيث إفاإلجارة من 

ككاسب  ،مصطاى الزرقا: كقد أخذ عدد كبّب من الاقهاء ا٤بعاصرين هبذا التكييف لبلستصناع منهم
قد تبُب ىذا الرأم ٦بمع الاقو ، ك لي القره داغيكع ،شقردمحم سليماف األ، كالكرٙب البدراف عبد
ىػ ُُِْؤٛبر الرابع ا٤بنعقدة ٔبدة ُب ذم العقدة ا٤بُب دكرة  سبلميالتابع ٤بنظمو ا٤بؤٛبر اإل سبلمياإل
 .ـُِٗٗ/

  :كىي ،أركاف االستصناع عند ا١بمهور ستة أركان تعقد التاويل ابإلستصناع
ستصػػناع بتقػػدٙب ا٤بصػػنوع للعميػػل عنػػد حلػػوؿ األجػػل سػػواء ىػػو البػػائع الػػذم يلتػػـز ُب عقػػد اال: الصػػانع .ُ

 .ابشر الصنع بناسو أك عن طريق صانع آخر
 اكىػػػػو طالػػػػب أك مشػػػػَبم السػػػػلعة كا٤بلتػػػػـز ٗبوجػػػػب العقػػػػد بقبػػػػوؿ ا٤بصػػػػنوع إذا جػػػػاء مطابقنػػػػ: ا٤بستصػػػػنع .ِ

 .للمواصاات
أك مبػػاف أك  ا٠بالينػػرأ ىػػو كػػل مػػا يػػتم صػػناعتو ُب عقػػد االستصػػناع كٲبكػػن أف يكػػوف أصػػبلن ك  :٧بػػل العقػػد .ّ

 .كما ماثل ذلك، إنتاجية أك تصميم برامج ا٢باسب اآلٕب استهبلكية أك اآالت أك أجهزة أك سلعن 
 .كىو الثمن ا٤بتاق عليو بْب الصانع كا٤بستصنع كثمن للسلعة ا٤بصنعة :الثمن .ْ
 ."ا٤بستصنع"و لصنعة أك مشَبم السلعة كيطلق علييصدر من طالب ا: اإلٯباب .ٓ
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 ."الصانع"ر من ا١بهة ا٤بمولة كيطلق عليو يصد: القبوؿ .ٔ
  

 : شروط تعقد التاويل ابإلستصناع
 : ىيك  –شركط البيع إٔب  إضافة –يشَبط لعقد االستصناع شركط خاصة 

ٲبنػع التنػازع عنػد  اكافينػ ابتحديػد مواصػاات الشػيء ا٤بطلػوب صػناعتو ٙبديػدن : اأف يكوف ا٤بصػنوع معلومنػ -ُ
  .التسليم

 .فبل يصح ُب البقوؿ كا٢ببوب ك٫بو ذلك، تدخلو الصناعة أف يكوف ا٤بصنوع ٩با -ِ
فػبل يصػح فيمػا ال ، ألف االستصػناع جػائز استحسػاانن  ؛أف يكوف الشيء ا٤بصػنوع ٩بػا ٯبػرم التعامػل فيػو -ّ

  .تعامل فيو
 فإذا كانت من ا٤بستصنع فإنو يكػوف عقػد إجػارة، كل ا٤بواد ا٤بستخدمة ُب الشيء ا٤بصنوع من الصانع -ْ

 .صناعكليس عقد است
ػػػ -ٓ : كالعػػػدد، كالػػػدينار الليػػػيب أك الػػػدكالر األمريكػػػي: فػػػا١بنس، ٗبػػػا ٲبنػػػع التنػػػازع اكعػػػددن  ابيػػػاف الػػػثمن جنسن

 .كاأللف كا٤بليوف
 .ذلكإٔب  بياف مكاف تسليم ا٤ببيع إذا احتيج -ٔ

: حكم االستصناع  
أقساـ السلم من  ااعتبار االستصناع قسمن إٔب  ذىب ٝبهور الاقهاء من ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة

.تشَبط فيو شركطو  
، والسَّلىم فيفبل ٘بب مراعاة شركط  انو ليس سلمن أك : جواز االستصناعإٔب  كذىب ٝبهور األحناؼ

.قد تبُب ىذا الرأم عدد كبّب من الاقهاء ا٤بعاصرينك   
: اأدلة القائلٌن جبواز االستصناع شرتعً   

  :حناؼكرىا األٗبشركعية االستصناع كفق الصورة الٌب ذ  ئلوفاستدؿ القا
.﴾أييها الذين ءامنوا أكفوا ابلعقود﴿قولو تعأب : ن الكرميآالقر  من ةدلأ   
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أك احل  )الصلح جائز بْب ا٤بسلمْب إال صلحا حـر حبلالن  :قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: أدلة من السنة النبويةو 
.(احل حرمن أ أك الن حـر حبل اا٤بسلمْب على شركطهم إال شرطن ، ك احرامن   

 أنو ال يوجدداـ  إلثبات مشركعية عقد االستصناع كجواز التعامل بو ما فهذا االستدالؿ العاـ كاؼو  
.دليل من الشرع ٲبنع ذلك  

: أنواع االستصناع  
  :ي أو التقليديداالستصناع العا: أوال

: ْبكمن خبللو يتم التعاقد بْب الطرف ،اكحديثن  اكىو األسلوب الذم ٙبدثت عنو كتب الاقة قدٲبن 
.(شركة ،مقاكلة ،حرُب): صانعك (فرد أك مؤسسة): مستصنع  

:االستصناع اظتوازي أو التاويلي: ااثنيً   
: ىو مركب من عقدم استصناع على النحو التإب، ك ةسبلميكىذا أسلوب ٛبويلي طورتو ا٤بصارؼ اإل  

كٲبكن  "ا"صانعن فيكوف ا٤بصرؼ ُب ىذا العقد  ،العقد األكؿ ٯبريو ا٤بصرؼ مع الراغب ُب السلعة-ُ
.ف يكوف الثمن ىنا مؤجبلن أ  

العقد الثا٘ب يكوف مع ا٤بختصْب بصناعة ذلك النوع من السلع ليقوموا إبنتاج كصنع السلعة -ِ
كىي ىذا العقد يكوف مركز ا٤بصرؼ )مركز  - ُب العقد األكؿ –ا٤بطلوبة كفق ا٤بواصاات ا٤بتاق عليها 

: كؿ كالصانع ُب العقد الثا٘بْب ا٤بستصنع ُب العقد األكليس ىناؾ أم عبلقة تعاقدية ب (ا٤بستصنع
للمصرؼ يستحقو بسبب الضماف  اكالارؽ بْب الثمن ُب العقد األكؿ كالثمن ُب العقد الثا٘ب يكوف رٕبن 

.الذم تعهد بو كٙبملو ُب العقد األكؿ من خبلؿ ٛبلكو للسلعة كٙبملو ٤بخاطرىا  
.ةيسالمأمهية تطبيق االستصناع يف البنوك اإل  

ة أٮبية ابلغو ُب ا٢بياة االقصادية سواء سبلميتطبيق ىذا األسلوب التمويلي ُب البنوؾ اإل بيكتس
: حيث تربز أٮبيتو ُب ،ابلنسبة ألفراد اجملتمع ا٤بتعاملْب معو أكابلنسبة للبنك ناسو   

 من لحة لكلٌو مص وكفي ،يةقتصادفراد كالقطاعات االأتمْب ٨بتلف السلع االستهبلكية كاإلنتاجية لؤل-ُ
.الطرفْب الصانع كا٤بستصنع  

كٚبليصهم  ،قل خطورة تكسبو خربة كاسعة مع ا٤بتعاملْبأتقليب كٙبريك أمواؿ البنك ُب ٛبويبلت -ِ
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.من ا٤بشاكل التمويلية كالتقنية ك٨باطر القركض كفوائدىا الٍب يتعرضوف ٥با ُب البنوؾ التقليدية  
ستقرار الفتح أسواؽ جديدة للمنتجات الية كٙبقيق اٞباية ا٤بشاريع الصغّبة كا٤بتوسطة ك  -ّ
.مقتصادالا  

 : ةسبلمياإلىم خصائص كل صيغة من صيغ التاويل يف البنوك أ: اظتطلب الثاين
 : (ُ)غتال ونطاق التاويل (8

 .كيقصد بو ٙبديد األنشطة كالسلع كما يناسبها أك يصلح ٥با من صيغ
للمزارعْب أك  اكىو يعمل على توفّب السيولة مقدمن  ،اتو٦بالو كل ما ٯبوز بيعو كتنضبط صا: السلم 

 .ل ا٤بسبق للمنتجْبيىو صاّب للتمو  اكأيضن  ،كٲبكنهم من اإلنتاج الزراعي كالصناعي ،الصناع
 .يةقتصادفهما صا٢بتاف لتمويل ٨بتلف األنشطة اال اكاسعة جد   ما٦باالهت: اظتشاركة واظتضاربة

فهي تصلح لتمويل االستهبلؾ الشخصي كٛبويل حاجات ، ا٤بختلاة تتناكؿ السلع التجارية: اظتراحبة
 .ا٤بؤسسات للمعدات كا٣بدمات

 .اكىو نطاؽ كاسع جد   ،نتاجها ٙبت الطلبإ٦بالو السلع ا٤بصنعة الٍب يتم : االستصناع
 : اإلمكاانت التاويلية (7

كتليب حاجات ، ختلاةية ا٤بقتصادكنعِب بذلك مدل اعتبار الصيغة كسيلة مناسبة لتمويل األنشطة اال
ة كا٤بشاركة تقااف ُب الصدارة من ىذا ضاربال شك أف ا٤بك  ،نتاجا٤بؤسسات ُب ٨بتلف مراحل اإل

 .أك التمويل ا٤بإب ا٤بباح سبلميا١بانب حٌب جاز التمويل اإل
كثرة : ٓب يعط ٥باتْب الصيغتْب ا٤بكانة العالية ألسباب أٮبها ةسبلميكلكن الواقع العملي ُب البنوؾ اإل

 .ا٤بخاطر كقلة الضماانت
 .(ِ)مكانية التمويليةرإبة كاالستصناع فتزداد فيها اإلأما أسلوب السلم كا٤ب

 : اظتخاطر والضااانت (4

                                      
 .ٕٓ، صػمفهوم التاويل يف االقتصاد اإلسالميقحف،  (ُ)
 .ْٓ، صػاإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلمعبد ا٢بليم عمر،  (ِ)
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كُب  ،عِب هبا ضماف حصوؿ طرُب كل صيغة منها على حقوقو ككياية مواجهة ا٤بخاطر ا٤بتعلقة هبان
ٍب  ،ل شريك ا٤بساٮبة ُب إدارة الشريكطار أيٌب ُب مقدمة الصيغ ا٤بشاركة إلمكاف كىذا اإل

 .االستصناع كمعد مستقل ١بواز أتخّب رأس ا٤باؿ
كلذلك شرع فيها  ،أكرب مقدـ التمويل فيها موجودة بصورة فإف درجة ا٤بخاطر على :أما السلم

كىذه ميزة عند السلم كاالستصناع ىو إمكانية ا٢بصوؿ  ،الضماانت ا٣بارجية عنها كالرىن كالكايل
 .ضماانت الوفاءعلى 

كابلتإب تزاد ا٤بخاطر خاصة إذا  ،فإف الضماانت تقل فيها ابلنسبة للمعموؿ :أما ابلنسبة للمضاربة
كال ٘بوز مطالبتو بضماانت خارجية كرىن أك كايل لرد ا٤باؿ ُب  ، عملنا أف ا٤بضارب يستقل ابلتصرؼ

 .(ُ)كل حاؿ 
 : حتديد العائد (3

 : (ِ)فئتْبإٔب  يث ٙبديد العائدة من حسبلميتنقسم صيغ التمويل اإل
من أرابح أك خسائر كما ٰبققو  ،الصيغ ذات العائد ا٤بتغّب الذم يرتبط بنتائج ا٤بشركع: الفئة األوىل
 .كا٤بشاركة ا٤بضاربة اأساسن  ثلكىذه الائة ٛب
 .كتشمل االستصناع كا٤برإبة كالسلم كاإلجارة، الصيغ ذات العائد الثابت: الفئة الثانية

 
 
 
 
 
 

  
                                      

 ْٓ، صػاإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلمعبد ا٢بليم عمر،  (ُ)
 .ْٔعبد ا٢بليم عمر، مرجع سابق، صػ (ِ)
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 (ُجدكؿ رقم )
 ةسالميمقارنة بٌن صيغ التاويل اإل

 اظتشاركة اظتضاربة جارةاإل اظتراحبة االستصناع السلم اطتصائص

اجملاؿ 
 كالنظاـ

 ٘بارة 
 زارعة 

 صناعة منافع

٘بارة 
 أتجّب أصوؿ ٘بارة صناعة

٘بارة صناعة 
 زراعة

 ٘بارة صناعة
 زراعة

اإلمكانية 
 التمويلية

 كاسعة كاسعة توسطةم متوسطة كاسعة كاسعة

 عالية عالية متوسطة ٨باضة عالية عالية ا٤بخاطر
 موجودة قليلة موجودة موجودة موجودة موجودة الضماانت

  غّب مضموف   اثبت اثبت العائد
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 اظتعامالت اظتعاصرة صور الس ل م يف: اظتبحث الثالث
فقد كاف التجار قبل ، ةسبلميرفية اإلحققتو ا٤بص اصيغة السلم بوضعها ا٢بإب يعد ٪باحن  اعتمادف إ

٩با كاف  ،إحياء ىذه الصيغة ُب صيغتها ا٤بصرفية ا٤بعاصرة يصعب عليهم العثور على ٩بوؿ ٤بشركعاهتم
الٍب كانت تستبد هبم فتارض الاوائد الظا٤بة الٍب ٓب تكن ٚبلو منها ٝبيع ، البنوؾ التقليديةإٔب  يلجئهم

٧بل التمويل  التكوف من الصيغ الاعالة الٍب حلت جزئين  عقد السَّلىمفجاءت صيغة ، عملياهتا التمويلية
 .الربوم

 ،من أدكات التمويل ذات الكااءة العالية ٤با يتسم بو من مركنة كأشكاؿ ٨بتلاة عقد السَّلىملذلك يعد 
، يةنتاج مقبولة ٤بشاكل التمويل ا٤بختلاة الٍب تواجو بعض القطاعات اإلكٲبكنو كذلك أف يقدـ حلوالن 

 : كا٤بتمثلة ٗبا يلي ،كذلك من خبلؿ أنواع صوره ا٤بختلاة
 : ( السلم اظتقسط8

ف يسلم ُب قمح على أف أيخذ بعضو أك  ،آجل متااكتوإٔب  أجلْب أكإٔب  كصورتو أف يسلم ُب سلعة
 .(ُ)صار شهر ٧بـر كبعضو ُبشهر  ُب
 : كمن أمثلتو 

 .كاجملبلتالعقود الٍب تتم بْب األفراد كشركات توزيع الصحف 
 : مشروتعيتو

 : كلقد اختلف الاقهاء ُب مسألة السلم ا٤بقسط على قولْب
ا على البيع بثمن مؤجل على قياسن ، (ِ)ٝبهور الاقهاء على جواز صحة السلم ا٤بقسط: القول األول

قسم الثمن بينهما  ،بعد تسليم بعض ا٤بسلم فيو مفإف فسخ عقد السل، أقساط كىو ٦بمع على جوازه
 .ة فبل ٯبعل للمتأخر زايدة ُب الثمن على ما جرل تسليموابلتسوي

كذلك  ،أقل ٩با يقابل اآلخر ألف ما يقابل أبعدٮبا أجبلن  ؛منع منها بعض الشافعية: القول الثاين

                                      
 .ِٗ، ص ـَُِْٕبث مقدـ إٔب ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤بالية، السوداف، ، يسبيع اظتفالخالد،  (ُ)
 (.ُُ/ْ) روضة الطالبٌن(، النوكم، َُٗ/ْ) ، اظتبدعابن مالح (ِ)
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 .(ُ)٦بهوؿ فبل يصح 
ىو القوؿ األكؿ كالذم ٲبكن على أساسو ترتيب كثّب من الصاقات  –كهللا أعلم  –الراجح : الَبجيح

عقد مزيد من التاصيل إف شاء هللا عند حديثنا عن ٨باطر التمويل ب كما سيأٌب ،قعنا ا٤بعاصرُب كا
 .كا٢بلوؿ ا٤بقَبحة السَّلىم

 : ( السلم اظتوازي7
 .أٮبيتو كقد كثر التصنيف فيو كُب بياف، كىو من الصور ا٤بعاصرة لؤلعماؿ ا٤بصرفية

مة من جنس ما أسلم فيو دكف أف يربط بْب ُب الذ اطرؼ اثلث سلعن إٔب  مأف يبيع ا٤بسلً : صورتو
 .(ِ)العقدين

العقد  السَّلىم ُبأف تشَبم مؤسسة كمية ٧بددة من القطن من ا٤بزارعْب ٍب تقـو ا٤بؤسسة )رب : مثال
ا بذات قطنن  عقد السَّلىملتبيع ٥بم عن طريق  ؛األكؿ( إبنشاء عقد سلم جديد مع مصانع النسيج

 .أف يعلق العقد الثا٘ب على نااذ العقد األكؿ كؿ دكفا٤بواصاات ا٤ببيع ُب العقد األ
 : مشروتعيتو

 : اختلف العلااء اظتعاصرون يف حكم السلم اظتوازي تعلى قولٌن
كمنهم الشيخ الزرقا كالقره داغي كىيئة ااسبة  أكثر ا٤بعاصرين إليو ذىب، ا١بواز: القول األول

، (ْ)شرعية لشركة الراجحي جواز ىذا النوع من السلمقررت ا٥بيئة الك ، (ّ)كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية
، (ٓ)كإ٭با على شيء موصوؼ ُب الذمة، احتج اجمليزكف أبف السلم ال ينصب على ذات ا٤بسلم فيوك 

 .وازم بشركط كضوابطة السلم ا٤بسبلميكتطبق ا٤بصارؼ اإل
يكوف ُب حاؿ ، (ٔ)الرابا٤بنع على اعتبار أنو حيلة على البيع قبل القبض كفيو شبهة : القول الثاين

                                      
 (.ُُ/ْ) ، روضة الطالبٌنلنوكما (ُ)
 .َّ، ص ـَُِْٕبث مقدـ إٔب ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤بالية، السوداف،  ،بيع اظتفاليسخالد،  (ِ)
 .ٖ، صلسلم بديل شرتعي لتاويل اظتصرف اظتعاصرالتيجا٘ب، ا (ّ)
 .ِّ، صـَُِْٕبث مقدـ إٔب ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤بالية، السوداف،  ،بيع اظتفاليسخالد،  (ْ)
 .َُا٤بعايّب الشرعية، ىيئة ااسبة للمؤسسات ا٤بالية كاإلسبلمية، معيار  (ٓ)
 .ّْ، ضمن ٕبوث ٦بلة ٦بمع الاقو اإلسبلمي، العدد التاسع، صػرةالسلم وتطبيقاتو اظتعاصالضرير،  (ٔ)
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ألف ا٤بصرؼ ينوم تسليم ؛ ااعتبار السلم ا٤بوازم معاملة مالية تتكوف من عقدين متوازين مرتبطْب معن 
كحجتهم ُب ذلك أف العقد ال ٱبلو من  ،ا٤بشَبم ُب العقد الثا٘بإٔب  عْب ا٤بسلم فيو ُب العقد األكؿ

 .د التجارة كالربحعلة الراب خاصة إذا اٚبذ ىذا األسلوب من السلم بقص
)ذاؾ  :علة الراب ُب مثل ىذه العقود قد أشار إليها ابن عباس اهنع هللا يضر بقولو كأكد أصحاب ىذا القوؿ أفَّ 

أف رسوؿ هللا صلى هللا ) :أ( فعن ابن طاككس عن أبيو عن ابن عباس هنع هللا يضرجى رٍ دارىم بدارىم كالطعاـ مي 
كيف ذاؾ دارىم بدارىم : قلت البن عباس ،حٌب يستوفيو اعليو كسلم هنى أف يبيع الرجل طعامن 

 .(ُ) (كالطعاـ مرجأ
كحل من ا٢بلوؿ ا٤بقَبحة ُب التخلص من ٨باطر ،  ىو القوؿ األكؿ –كهللا أعلم  –الراجح : الرتجيح

أف من شركط صحة السلم ا٤بوازم عدـ الربط ، كٲبكن الرد على أصحاب القوؿ الثا٘ب ،عقد السَّلىم
ال عْب  ،كأف يكوف ا٤بسلم فيو ُب العقد الثا٘ب من جنس ا٤بسلم فيو ُب العقد األكؿ ،نبْب العقدي

مزيد من التاصيل عنو إف شاء هللا عند حديثنا عن ٨باطر التمويل  سيأٌب، ك ا٤بسلم فيو ُب ذلك العقد
 .كا٢بلوؿ ا٤بقَبحة ٥با عقد السَّلىمب

 : السلم اظتنظم (7
للبنوؾ التقليدية بتطبيق السلم ا٤بنظم بعد ما صدر قرار من  ة التابعةسبلميبدأت بعض الاركع اإل

الدكٕب التابع  سبلميمع الاقهي اإلاجملكمن ، سبلميالتابع لرابطة العآب اإل سبلمياجملمع الاقهي اإل
من  ،بتحرٙب التورؽ ا٤بنظم الذم ينظم بيع كشراء ا٤بعادف كالسلع الدكلية ،سبلمي٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإل
لكنها ُب ، ك األكراؽك  ك صورية تتوافر فيها الشركط ا٤بطلوبة من حيث الظاىركلية خبلؿ عقود ش

 .كٓب يتم فيها القبض الشرعي ،ا٢بقيقة ٓب تتوافر فيها ا٢بيازة الشرعية
 ة ذات مواصاات ٧بددة ُب كقت ٧بددأف يوقع العميل مع البنك عقد سلم يبيع ٗبوجبو سلع: وصورتو

، آخر يوكل فيو البنك ُب شراء السلعة ناسها من شركة ما ا يوقع عقدن ٍب، اكيقبض العميل الثمن فورن 
أف إٔب  كهبذا تؤكؿ ا٤بعاملة، البنك ُب مباشرة على دفعات شهريةإٔب  على أف يتم تسليم السلعة

يع ببالبنك بعد ذلك ٍب يقـو ، حاال   امن ا٤ببلغ الذم حصلو نقدن  للبنك أبكثر االعميل صار مدينن 

                                      
ب مىا ييٍذكىري ُب بػىٍيًع الطَّعىاـً كىا٢بٍيٍكرىةً بيع، كتاب الصحيحوُب أخرجو البخارم  (ُ)  (.ُٖٖٗرقم )(، ِِّ/ٕ)، ، ابى
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 .(ُ)سوؽ الدكٕب ٢بسابوالسلعة ُب ال
ن كل اظورات ٛبويل نقدم باائدة تتضمإٔب  عملية صورية كمركبة للوصوؿ: كأف السلم ا٤بنظم
دكرىا على السلع الدكلية الٍب ُب معظمها إٔب  فباإلضافة ،جلها حـر التورؽ ا٤بنظمالشرعية الٍب من أ

ىذه إٔب  نظمت ٕبيث تؤدم ةمن عقود مركبفإهنا تتكوف  ،اا أك شراء حقيقي  كليست بيعن  ،ب أكراؽيترت
القبض كا٢بيازة إٔب  الذم ٰبتاج عقد السَّلىمالنتيجة دكف ٙبقيق القبض كا٢بيازة الشرعية ا٤بطلوبة ُب 

 .أكثر من التورؽ
 : مشروتعيتو

 : لقد اختلف العلماء ا٤بعاصركف ُب مسألة السلم ا٤بنظم على قولْب
ف ا٤بشكلة ا٢بقيقية ُب ىذا العقد كوف كإ، داغي من السلم ا٤بنظم هٰبذر القر ، ك (ِ)ا٤بنع: القول األول

كإ٭با يتم فقط عن طريقو  ،كال يتم فيو قبض السلع حقيقة ،عن طريق السلع الدكلية الال تتم إإجراءاتو 
 .اتجراءعن العميل ُب كل ىذه اإل ٕبيث يكوف البنك ككيبلن ، ٦برد األكراؽ كالتوقيع فقط

أف السلم ا٤بصرُب ا٤بنظم ىو ذك ىيكل مإب معقد ٰبمل ُب طياتو العديد من  :كأضاؼ الحم الناصر
كالٍب قد ال تكوف  ،ا٤بخاطر الٍب يصعب السيطرة عليها كإدارهتا دكف استخداـ األدكات ا٤بالية ا٤بعقدة

و استبلملناس ا٤بخاطر عند  ف ا٤بصرؼ ٲبكن أف يكوف معرضناأك  ،ةسبلميمباحة ُب الشريعة اإل
، (ّ)ال فرؽ بْب التورؽ ا٤بصرُب ا٤بنظم كأف، من الربح ما قد يعرضو ٣بسارة رأس مالو بدالن  ،للسلعو

التورؽ ُب ستخدـ تيتم استخداـ السلم ا٤بنظم ُب ناس اآلليات الٍب  وحيث إن ،كالسلم ا٤بصرُب ا٤بنظم
 .(ْ)ا٤بصرُب كُب ناس األسواؽ كبناس السلع كابلعقود

                                      
ـو الصناعية ا٤بالية، السوداف، ٕبث مقدـ إٔب ملتقى ا٣برط ،حتليل ؼتاطر تعقد الس ل م وتقنيات التحوط ضدىاقندكر،  (ُ)

 .ٓص  ـَُِْ
 :http، االٙباد العا٤بي لعلماء ا٤بسلمْب، ْٗ، ص السلم وتطبيقاتو اظتعاصرة يف السلع واظتنافع واطتدماتالقره داغي،  (ِ)

//iamsonline.org. 
يبيعو سلعة بثمن آجل، ٍب يبيعها )البائع( التورؽ ا٤بنظم ىو أف يتؤب البائع ترتيب ا٢بصوؿ على النقد للمتورؽ )ا٤بشَبم(، أبف  (ّ)

نيابة عن ا٤بتورؽ )ا٤بشَبم( بثمن نقد لطرؼ آخر أقل من الثمن األكؿ، كيسلم الثمن النقدم للمتورؽ، فيسمى منظمنا ٤با 
 .تقـو عليو ىذه ا٤بعاملة من تنظيم بْب أطراؼ عدة

 .ََُ، ص واطتدماتالسلم وتطبيقاتو اظتعاصرة يف السلع واظتنافع القره داغي،  (ْ)
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 رئيس ىيئة الرقابة الشرعية لبنك أبو ظيب التجارم الدكتور حسْب ، ذىب(ُ)ا١بواز: القول الثاين
 .ظمجواز السلم ا٤بن ٔبإحامد حساف 

 عقد السَّلىمألنو من الواضح أف العقود الٍب تتم ُب ، ىو القوؿ األكؿ -كهللا أعلم –الراجح : الَبجيح
كخطره يتعدل دائرة ، لناسالتحايل على الشريعة كخداع اإٔب  ا٤بنظم إ٭با ىي صورة ُب حقيقتها تؤدم
 .سبلميشرعية العقد ليهدد مستقبل التمويل اإل

 
  

                                      
 ُُِِٓ، جريدة الشرؽ األكسط، العدد ْٗ، ص السلم وتطبيقاتو اظتعاصرة يف السلع واظتنافع واطتدماتالقره داغي،  (ُ)

 .http: // archive.aawsat.com -( ََِٗديسمربِِ)
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 ةسالميالبنوك اإل تعقد الس ل م يفمدى مالئاة : لثاظتبحث الثا
ة سبلميا٤بقارنة بْب السلم ك٨بتلف الصيغ التمويلية اإلك  عقد السَّلىما٤بااىيم األساسية لبعد أف استعرضنا 

ٲبكن استخبلص أىم ا٤بزااي الٍب تَبتب على التمويل ابلسلم ، ةسبلمياإلُب ا٤بصارؼ  ااألكثر توظيان 
سوؼ نتناكؿ ُب ك ، الوطِب ككل قتصادكالٍب ٲبتد أثرىا ليشمل البائع كا٤بشَبم كا٤بصرؼ ا٤بموؿ كاال

ا١بدارة إٔب  ضخ السيولة ٥بذه الصيغة التمويلية لغرض إخراجها من عدـ ا٤بباالة كياية بحثىذا ا٤ب
أٮبية توظيف السيولة كا٤بدخرات لدل ا٤بصارؼ كيتضح ، ية الٍب تتمتع هبا ىذه الصيغةئتماناال
 .كٯبب أف تكوف عملياهتا منضبطة ابألحكاـ الشرعية، عقد السَّلىمة ُب إنعاش صيغة سبلمياإل

ة من خبلؿ ا٤بطالب سبلميالبنوؾ اإل عقد السَّلىم ُبمدل مبلئمة إٔب  سوؼ نتعرض ُب ىذا ا٤ببحث
 : يةالتال

 .السلم كدكره ُب إدارة السيولة ُب النظاـ ا٤بصرُب: ا٤بطلب األكؿ
 .عقد السَّلىمالضوابط كا٤بعايّب الشرعية ل: ا٤بطلب الثا٘ب

 .مزااي السلم كإمكانياتو التمويلية: ا٤بطلب الثالث
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 :السلم ودوره يف إدارة السيولة يف النظام اظتصريف: اظتطلب األول
السيولة من ا٤بواضيع ا٤بهمة كوهنا ٛبثل إحدل كسائل جذب ا٤بدخرات كٝبع ف موضوع إدارة إف

إذ  ؛الوطِب قتصادية الٍب ٚبدـ االقتصاداألمواؿ من أجل استخدامها ُب ٛبويل ا٤بشاريع كاألنشطة اال
ا من أكثر كما تعد كاحدن ،  ستثمار٩بيزة للمشاريع ا١بديدة كالقائمة ُب اال اتعطي ىذه األداة فرصن 

مبدأ التبلـز بينهما ، ك وفالسيولة كالرٕبية ىدفاف متبلزماف كمتعارضاف ُب الوقت ناس، اات استقرارن األدك 
السيولة ضركرية لتاادم خطر اإلفبلس . فانشئ عن أٮبية كلتيهما لوجود أية مؤسسة ٘بارية كاستمرارىا

كل حقوؽ أصحاب آتإٔب  ألف ا٣بسارة ستؤدم ؛البقاءكالرٕبية ضركرية للنمو كاستمرار ، كالتصاية
 .كابلتإب تصايتها، ا٤بؤسسة

 تعريف السيولة: أوال
 : السيولة يف اللغة واالصطالح

إٔب  أضيات التاء ا٤بصدرية، ك السيولة من )السيوؿ( كىى ٝبع )السيل( كىو ا٤باء الكثّب السائل
 .(1)العربية سائغ ُب اللغة كىذا يسمى ا٤بصدر االصطناعي كىو أمر ،)سيوؿ( لتحقيق معُب ا٤بصدرية

 -أك توفّب النقود الكافية  ،كما ُب معناىا ،النقود ناسها: م يقصد ابلسيولةقتصادكُب االصطبلح اال
 .(2)ات ا٤بؤسسة كمتطلبات تطويرىا التزام٤بواجهة  -كما ُب حكمها 

ند ا٤بدل الذم ٲبكن فيو لؤلصوؿ ا٤بالية أف تباع ع»كلقد عٌرؼ صندكؽ النقد الدكٕب السيولة أبهنا 
 .(3) «إشعار قصّب ابلقيمة السوقية أك قريب منها

 .ةتعريف إدارة السيول: ااثنيً 
ة سبلميحدد فيو ماهـو إدارة السيولة ُب البنوؾ اإل امعيارن  BNMلقد أصدر البنك ا٤باليزم ا٤بركزم 

ّبة بشكل ))احتااظ البنك بتػدفقػات نقػديػة كػافيػة ٤بواجهة سحوابت كب: كبْب أف إدارة السيولة تعِب
إدارة أسػاسػيػة ، قسمْبإٔب  إدارة النقػد )السػيولػة(« اليػر كآخػركف»كقػد قسػم ، فجائي أك غّب معتػاد

                                      
 مادة )ساؿ(. م الوسيطاظتعج، لغزإبالسان العرب، ابن منظور، ، معُب )السيل(، القاموس احمليطالاّبكز آابدم، ( ُ)

 .ْ، صدارة السيولة يف اظتؤسسات اظتالية اإلسالميةإ، القره داغي( ِ)

 .ٓص، إدارة اظتصارف يف السيولة اظتصرفية، الدين، بو ىركاة ؿال( ّ)
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Basic Cash Management كإدارة متقػدمػة Advanced Cash Management : فاإلدارة األساسية
ف كاحدة من أىم كظائاها أم تكو ، للسيولة ىي الٍب تتعامل مع النقد الاعلي ا٤بتوفر لدل ا٤بؤسسة

ا٤ببالغ الضركرية لتشغيل ا٤بؤسسة  استبلـٕبيث ٲبكن دفع ك ، الرئيسة ٙبديد ا٤بستول األمثل للنقد
 .(ُ)«بشكل سليم

فالذم يظهر لنا رجحانو ىو أف إدارة السيولة تعُب القدرة على ٙبقيق التوازف بْب ا٢بااظ على كمية  
السيولة كإشغا٥با ُب التمويل  استغبلؿبْب ك  ،كلسّب العمل ،اتلتزامالسيولة ا٤بطلوبة للوفاء ابال

 .ستثماركاال
اتو ٘باه اآلخرين لتزامألنو ٲبكن ا٤بصرؼ من الوفاء اب ؛ضركراي   ايعد توفر قدر من السيولة أمرن 

ُب ناس الوقت يعد االحتااظ بسيولة كبّبة ، ك فيما يتعلق ابلسحوابت الٍب يقـو هبا األفراد اخصوصن 
 اكما أنو يعطي مؤشرن ،  خسارة متعامليوإٔب  من العوامل ا٤بقللة من رٕبية ا٤بصرؼ الٍب تؤدم عامبلن 
لذا نشأ مصطلح جديد أطلق عليو ٨باطر ؛ الاائض لديو استثمارعلى عدـ قدرة ا٤بصرؼ على  اسلبي  

 .- الثالث اصلُب البيانو ف شاء هللا إكما سيأٌب - السيولة
 : ةسالميإلا لبنوكمكوانت السيولة يف ا

 : وشبو النقدية، تتكون السيولة من السيولة النقدية
كلدل ، كالودائع لدل البنوؾ األخرل، أما السيولة النقدية فهي النقود ا٤بوجودة ُب خزائن ا٤بصرؼ

كالصكوؾ ، كاألسهم، كاألكراؽ التجارية الٍب يستطيع ا٤بصرؼ ٙبصيلها دكف أتجيل، البنك ا٤بركزم
 .ع ا٤بصرؼ بيعهاالشرعية الٍب يستطي

كاألسهم كالصكوؾ الشرعية تستغرؽ كقتنا كذلك ، كإذا كانت األكراؽ التجارية تستغرؽ كقتنا للتحصيل
 .(1)فالسيولة ىنا تعترب شبو نقدية ؛ليتم البيع

  

                                      
 .ٓص، إدارة اظتصارف يف السيولة اظتصرفية، الدين، بو ىركاة الؿ (ُ)
 .ْ، صالمية، إدارة السيولة يف اظتصارف اإلسالسالوس( 8)
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 : (2)أمهية السيولة
ة بعدما ها تتحقق معظم متطلبات ا٢بيابف ،٩با ال ٱباى أف للسيولة أٮبية قصول على ٝبيع ا٤بستوايت

 ،كهبا تتم التنمية كالتطوير ،اتلتزامكهبا يتم الوفاء ابال ،ضعات فكرة ا٤بقايضة ُب العصور األخّبة
 .كغّب ذلك ..كا٤بشركعات ،كالبنية التحتية
، كالكبّبة، السيولة لتحقيق التنمية الشاملة كإقامة ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطةإٔب  فالدكلة ٙبتاج

 .اهتا الداخلية كا٣بارجية كالدكليةالتزامتنايذ إٔب  إضافة، كالتطوير ،يجتماعكلتحقيق التكافل اال
على ٠بعتها الٍب  اكحااظن ، لدكرىا االسيولة الدائمة بشكل أكرب نظرن إٔب  كأما ا٤بصارؼ فتظهر حاجاهتا

ات احتياجالسيولة ٤بواجهة إٔب  لذلك فهي ٕباجة، اهنيارىا كإفبلسهاإٔب  مإذا اىتزت قد تؤد
حيث تصبح االستجابة ٥بم كاجبة ُب ا٢باالت  ؛ااألمواؿ من خبلؿ سحب كدائعهم نقدن إٔب  بلئهاعم

 : اآلتية
 )ُب حالة الودائع ٙبت الطلب )ا٢بساب ا١بارم. 
 كحٌب ابلنسبة للسحب من حساابت التوفّب. 
 حيث ٯبب على  ؛حالة خطاابت الضماف الٍب أصدرىا ا٤بصرؼ كالٍب حاف موعد تسييلها

 .كتوفّب السيولة ا٤بطلوبة للجهة ا٤بضموف ٥با، االستجابةا٤بصرؼ 
 حيث ٯبب عليو ، ات ا٤بستندية الٍب كلف فيها ا٤بصرؼ البنك ا٤براسل ابلدفععتمادحالة اال

 .توفّب السيولة حسب بنود االتااقية
 كاستعما٥با لشراء ، ئتمافحالة قياـ العميل بسحب ا٤ببالغ ا٤بتاحة عن طريق بطاقات اال
 .ر ٥با ضامن لتوفّب السيولة للجهة ا٤بضمونةا٤بصرؼ ا٤بصدًٌ  حيث إف ؛أك ا٣بدمات ،السلع
 كاف  التزاـأم  ،أك الدكؿ األخرل، ات أخرل للمصرؼ أماـ ا٤بصارؼالتزامإٔب  ابإلضافة. 

فإنو  ،ُب كقتو ادد -مهما كاف  - التزاـفا٤بصرؼ إذا استطاع توفّب ىذه السيولة أماـ كل 
 : النتائج اآلتيةتَبتب على ذلك 

كابلتإب يكتسب ، كٗبظهر ا٤بؤٛبن القوم القادر على الدفع، كٗبظهر الئق، إنو يظهر بشكل جيد -ُ
                                      

 .ٓ، صدارة السيولة يف اظتؤسسات اظتالية اإلسالميةإ، القره داغي( ِ)
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كأىم دافع ، حيث تعترب الثقة اب٤بصرؼ أىم عنصر لنجاحو كالتااؼ ا١بماىّب حولو، ثقة ا١بمهور
 .لزايدة الودائع ا٤بصرفية كا٤بتعاملة معو

، كمؤسساتو، كىيئات التصنيف الدكٕب، للسوؽ ا٤بالية اإٯبابي   ايعد مؤشرن إنو يعطى قوة للمصرؼ ك  -ِ
 .كمؤسسات ا١بودة )آيزك( حيث ٲبنحونو درجات عالية للتصنيف كا١بودة

السيولة ا٤بطلوبة ٯبنب ا٤بصرؼ عن البيع ا١بربم لبعض األصوؿ الذم تَبتب عليو بعض  إف توافر -ّ
أك على األقل عدـ ٙبقق الربح ، بّبة على ا٤بدل الطويلا٣بسائر كعدـ تعريض ا٤بصرؼ ٤بخاطرة ك

 .ا٤بنشود من عملية البيع
 .اتوالتزامعند حلوؿ  ،بكلاة أعلى ،االقَباض أك التمويلإٔب  إنو يوفر للمصرؼ عدـ اللجوء -ْ
كما يَبتب على ، اقَباض من البنك ا٤بركزمإٔب  فإف توافر السيولة ا٤بطلوبة ٯبنب ا٤بصرؼ اللجوء -ٓ
 .ية أك فقهيةاقتصادك من سلبيات ذل
 .تسييل األكراؽ ا٤بالية كبيع األصوؿ دكف ٙبمل خسارة -ٔ
لتحقق عوائد ٦بزية للمستثمرين كتغطية جزء من العجز ُب ، توريق أصوؿ بغرض إصدار صكوؾ -ٕ

 .ا٤بوازنة

: (1)مصادر السيولة  
تمل على حقوؽ ا٤بساٮبْب من كتش، كىي ٛبثل نسبة ضئيلة من إٝبإب السيولة: ا٤بصادر الداخلية

كبعض ا٤بصادر األخرل مثل التمويل من ، كا٤بخصصات، رأس ا٤باؿ كاحتياطيات كأرابح ا٤برحلة
  .كالقركض ا٢بسنة من ا٤بساٮبْب، ا٤بساٮبْب على ذمة زايدة رأس ا٤باؿ

 ؛أبنواعها الودائع: ة علىسبلميتشتمل ا٤بصادر ا٣بارجية لؤلمواؿ ُب ا٤بصارؼ اإل: ا٤بصادر ا٣بارجية
 ستثمارككدائع اال، كالودائع االدخارية )حساابت التوفّب(، الودائع ٙبت الطلب )ا٢بساابت ا١بارية(

الصكوؾ أبنواعها )صكوؾ اإلجارة كا٤بضاربة ، ك ( ككدائع ا٤بؤسسات ا٤باليةستثمار)حساابت اال
  .كدفاتر االدخار كشهادات اإليداع، كا٤بشاركة كغّبىا(

  
                                      

 .ْ، صإدارة اظتصارف يف السيولة اظتصرفية( الؿ الدين، بو ىركاة.، ُ)



 

91 

 : (2)إلدارة السيولة  (اظتشروتعة)ة النقدية وغًن النقدية األدوات اظتالي
ة يتطلب توفّب أدكات مالية ذات فعالية عالية ٘بمع سبلميإف ٪باح إدارة السيولة ُب ا٤بصارؼ اإل

قد توفرت ا٥بندسة ا٤بالية الغربية على ، ك بْب الرٕبية كالتنويع كاالستجابة ٤بختلف آجاؿ االستحقاؽ
كما ،  غّب أهنا انبنت كلها على الراب اجملمع على ٙبرٲبو، إلدارة ىذه السيولةأدكات مالية متنوعة 

 .اتسمت بتعميق مارط للمديونية
ة إلدارة السيولة السيما بْب إسبلمية أبٮبية ىندسة أدكات مالية سبلميمن الدكؿ اإل اكإدراكن  

سعت ىذه الدكؿ ، ة النقديةمنها ابلنقص الواضح ٥بذه األدكات ا٤بالي اكإدراكن ، ةسبلميا٤بصارؼ اإل
كلذلك نتحدث ، من خبلؿ مؤسساهتا ا٤بالية لتأسيس أسواؽ مالية كابتكار أدكات إلدارة ىذه السيولة

 : عنهما إبٯباز
 : )أ( أدكات ٙبصيل السيولة 

كاألسهم كالصكوؾ  ،كالودائع ،ا٢بساب ا١بارم: كىي ،إف أىم األدكات ا٤بالية النقدية إلدارية السيولة
 .ةميسبلاإل

 ،كالسلم ،االستصناع ا٤بوازم، ك االستصناع: كأما العقود ا٤بالية غّب النقدية إلدارة السيولة فهي
كا٤بقاكالت كا٤بزارعْب  ،ما ٰببٌلف مشكبلت السيولة لدل أصحاب ا٤بصانعحيث إهن، كالسلم ا٤بوازم

كُب ذلك نوع   ،بكرهم ا٤بستقبلي ُب كقت مإنتاجحيث يتسلموف األمواؿ الكافية كيبيعوف  ،ك٫بوىا
على  ستثماركما أهنما يساعداف أصحاب األمواؿ كبنوؾ التمويل كشركات اال  ،كبّب من االطمئناف

حيث ٲبكن  ،لتحقيق السيولة عقد السَّلىمكٲبكن استعماؿ  ،أموا٥بم بصورة جيدة كأرابح ٦بزية استثمار
كقد ذكران أف ٝبهور الاقهاء ال  ،سيولةاستعمالو ُب ٝبيع ا٢باالت ا٤بناسبة الٍب ٰبتاج إليها العميل لل

م للمسلى  ام ٩بن يعمل ُب ىذا اإلطار كال منتجن لً كال كوف ا٤بسٍ  ،يشَبطوف كجود ا٤بسلم فيو كقت العقد
 سبلميا٤بصرؼ اإلإٔب  السيولة أف يلجأإٔب  فلذلك ٲبكن ألم عميل قادر على السداد ٧بتاج ،فيو

ا٤بصرؼ إٔب  يل ا٤ببلغ ا٤بطلوب ُب مقابل أف يسلمالعمإٔب  حيث يسلم عقد السَّلىممن خبلؿ 
كٲبكن للمصرؼ أف ٰبمي ناسو  ،أك السلعة أك العقار ا٤بوصوفة ُب الذمة ُب أجلها ادد ،البضاعة

كُب ىذه ا٢بالة أيخذ ا٤بصرؼ ٝبيع الضماانت ا٤بشركعة ٢بماية ناسو من ، من خبلؿ السلم ا٤بوازم
                                      

 .ٓ، صدارة السيولة يف اظتؤسسات اظتالية اإلسالميةإ، القره داغي( ِ)
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 .ا٣بسائر بقدر اإلمكاف
كاإلجارة مع الوعد  ،كالتورؽ ا٤بنضبط بضوابط الشرع ،ؿ ُب ا٤برإبة لآلمر ابلشراءككذلك ا٢با

 ،كا٤بضاربة ،ية الشاملة لصكوؾ اإلجارةستثمار ٝبيع أنواع الصكوؾ االإٔب  ابإلضافة ،ابلتمليك
 .ك٫بوىا ،كاالستصناع ،كا٤بشاركة

ة )البورصات( ا٤بلتزمة يسبلمكلكن أىم الوسائل إلدارة السيولة تتحقق من خبلؿ األسواؽ اإل
فإف البورصة  ،يةستثمار ة من خبلؿ األسهم كالصكوؾ كالوحدات االسبلميأبحكاـ الشريعة اإل

كتعتمد على ا٤بوجودات  ،ة تعتمد على ٝبيع العقود الشرعية )القدٲبة كا١بديدة( ُب تعاملهاسبلمياإل
كىي قادرة على توفّب أدكات طويلة  ،ةالعيِب( من السلع كا٣بدمات كا٢بقوؽ ا٤بالية ا٢بقيقي قتصاد)اال

أك متوسطة إلدارة السيولة من خبلؿ تداكؿ األسهم كالصكوؾ كاافظ  ،أك قصّبة ،ا٤بدل
كالتورؽ  ،كما أنو ٲبكن استعماؿ عقود جيدة ُب ٦باؿ السيولة مثل السلم كاالستصناع  ،يةستثمار اال

 .ا٤بنضبط
 : )ب( أدوات توظيف السيولة

كلذلك فإف ٝبيع  ،ا٤بشركعة ستثمارالسيولة تدكر ُب الواقع حوؿ أدكات االإف أدكات توظيف  
كالبيع اآلجل  ،كا٤بساكمة ،ا٤برإبة: مثل عقود ،الشرعية ىي أدكات لتوظيف السيولة ستثمارعقود اال

كاإلجارة التشغيلية كاإلجارة  ،كالعقارات كالسيارات كالسان كالطائرات كغّبىا ،١بميع البضائع
 ،كا٤بضاربة كا٤بشاركة ،كعقود السلم كاالستصناع ،ة سواء كانت لؤلعياف أـ للمنافع كا٣بدماتالتمويلي

 .ك٫بوىا ،كا٤بساقاة كا٤بزارعة
ة ا٤بتنوعة كاافظ سبلميىا ُب األسهم كالصكوؾ اإلستثمار ككذلك ٲبكن توظيف السيولة اب 

 .ية كغّب ذلكستثمار اال

 : (1)ةسالمياإل مرتكزات حسن إدارة السيولة يف اظتصارف
ا٤بستول ا٤بطلوب ُب إدارة إٔب  ة لَبقىسبلميٜبة مرتكزات ٯبب أف تتوفر عليها ا٤بصارؼ اإل

 : كمن أىم ىذه ا٤برتكزات ،كدائع ا٤بتعاملْب استثماركتتجنب ٨باطر اإلعسار أك سوء ، السيولة

                                      
 .ْ، صاظتصرفية إدارة اظتصارف يف السيولة( الؿ الدين، بو ىركاة.، ُ)
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وؽ ا٤بالية على ذلك أف توفر الس: توفر السوق تعلى تعدد كبًن من اظتتعاملٌن النشطٌن: أواًل 
كيقوم من كااءة السوؽ ا٤بالية ، ةسبلميللمصارؼ اإل اعدد كبّب من ا٤بتعاملْب النشطْب يعطي متناسن 

 .السيما السوؽ الثانوية )سوؽ التداكؿ(
مهما ُب إدارة  يعد تنويع كتطوير األدكات ا٤بالية عامبلن : تنويع وتطوير األدوات اظتالية: ااثنيً 
ة ا٤بتسارع كنسبة ٭بوىا الٍب ٘باكزت ُب بعض الدكؿ سبلمير ا٤بصرفية اإلكمواكبة تطو ، السيولة

فقد تقدمت الدكؿ ، قد حرصت ماليزاي على أخذ الرايدة ُب ىذا ا١بانب، ك % سنوايَٓة سبلمياإل
 اكما توفرت على حزمة متنوعة من ا٤بنتجات ا٤بالية الٍب صممت أساسن ،  ُب نسبة إصدار الصكوؾ

 .ةسبلمية بْب ا٤بصارؼ اإللتسهيل إدارة السيول
إف ضعف أك غياب الشاافية ُب السوؽ ا٤بالية ٯبعل من ا٢بصوؿ : ضاان شفافية السوق: ااثلثً 

إٔب  ٩با يؤدم، كمستهلكة للوقت على ا٤بعلومات ا٤بطلوبة النتقاء األكراؽ ا٤بالية ا٤بناسبة مكلاة ماداي  
األكراؽ بسبب غياب الشاافية ا٤باضية ُب تضييق اجملاؿ على ا٤بستثمرين كضعف اإلقباؿ على ىذه 

 .كجود تبلعبات كمضارابت غّب مشركعة ال تعكس السعر ا٢بقيقي للورقة ا٤باليةإٔب  غالب األحياف
إف أىم عامل لتاعيل كتطوير إدارة السيولة ُب ا٤بصارؼ : دتعم اضتكومات للسوق النقدي: ارابعً 
ة ُب ىذه هيبلت الضريبية كا٤بشاركة الاعالتسة دعم ا٢بكومات ٥بذه السوؽ من خبلؿ السبلمياإل

 .ةسبلميالسوؽ من خبلؿ إصدار األكراؽ ا٤بالية ا٤بتطابقة مع الشريعة اإل
ذلك أف أساس أم تطوير ٥بيكل من ا٥بياكل أك إدارة : إرساء إطار قانوين وتنظياي قوي: اخامسً 

، كضوح العمل كاستقراره من اإلدارات يكمن ُب إرساء إطار قانو٘ب كتنظيمي قوم كفعاؿ يضمن
 .ا للسوؽكابلتإب ازدىارن ، كيوجد طمأنينة لدل ا٤بتعاملْب
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 .ةسالميالبنوك اإل عقد الس ل م يفالضوابط واظتعايًن الشرتعية ل: ظتطلب الثاينا
كعند تقدٙب  ،األمواؿ ستثمارٯبب أف تكوف عمليات التمويل ابلسلم منضبطة ابألحكاـ الشرعية ال

تباع ٦بموعة من الضوابط كا٤بعايّب الٍب ٯبب مراعاهتا ُب اة ٯبب سبلميلسلم مع البنوؾ اإلأم مشركع ل
 .ةسبلميالعملية التمويلية اإل

 .عقد الس ل مالضوابط الواجب مراتعاهتا تعند التاويل ب: أواًل 
 ؛ختياراالللمااضلة أك  تعترب ىذه الضوابط ٗبثابة أساس اثبت كليس ٧ببل  : (8)ةسبلميالضوابط اإل )أ(

كعلى ذلك فإف للمشركع أك العملية الٍب ال تتاق  ،كأىدافو سبلميألنو يعرب كٯبسد نظاـ ا٤بصرؼ اإل
كمن ٍب ال ٯبوز للمصرؼ  ،اشرعن  اإلعتبارىا ُب ىذه ا٢بالة حرامن  ،كىذه الضوابط تعترب مرفوضة

حكاـ كالقواعد لذلك ٯبب أف تكوف عمليات التمويل منضبطة ابأل ،التعامل اب٢براـ سبلمياإل
توافرت فيو  امهم اكال يقبل أم مشركع للسلم غّب منضبط شرعن  ،كتشغيل األمواؿ ستثمارالشرعية ال

 : ة ما يليسبلميكتعِب الضوابط اإل ،ية كالانيةقتصادمن مقومات ا١بدكل اال
يل أم ٛبو  سبلميعلى ا٤بصرؼ اإل ٲبتنع حيث ،أف يكوف غرض العملية ككسائلها كمنتجاهتا حبلالن .ُ

 .ستجبلب أك صناعة ا٣بمورامثل  اشرعن  انشاط أك سلعة ٧برمن 
أك  ،عن ٛبويل أم نشاط أك سلعة ينطوم التعامل فيها على أخذ فائدة سبلميٲبتنع ا٤بصرؼ اإل.ِ

 .اكغّب ذلك من األمور ارمة شرعن  ،أك احتكار للسلع ،للحاجات استغبلؿأك  ،تزكير
 .(7) ال أم نشاط أك سلعة ٧برمة قانوني  عن ٛبوي سبلميٲبتنع ا٤بصرؼ اإل.ّ
 .ا٢براـ ةعن ٛبويل أم نشاط أك سلعة تشوهبا شبه سبلميٲبتنع ا٤بصرؼ اإل.ْ
 .من حيث الشركط ا٤بتعلقة بو عقد السَّلىمابلضوابط كاددات ا٣باصة ب لتزاـاال.ٓ

ا٤بشركعات إٔب  لسلمة فإنو يلـز توجيو عمليات اسبلميي للمصارؼ اإلجتماعللدكر اال ا)ب( أتكيدن 
أف يراعي  سبلميلذلك على ا٤بصرؼ اإل ،(ّ)ات الضركرية للمجتمع ابلدرجة األكٔبحتياجالٍب تليب اال

                                      
 .ٗٓ، ص، القرار االستثااري يف البنوك اإلسالمية، طايلُِْ، صأساسيات العال اظتصريف اإلسالميصواف،  (ُ)
 .َٔ، ص، القرار االستثااري يف البنوك اإلسالميةطايل (ِ)
 ٖٔ، ص واحملاسيب لبيع السلم طار الشرتعيإلادمحم،  (ّ)
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كلوايت خطة التنمية أمدل توافقها مع  ،ُب ا٤بشركعات ا٤بختلاة ستثماركلوايت االأعند ٙبديد 
ة كمراتب أكلوايهتا سبلميلدكؿ اإلكمن الضركرم مراعاة مصاّب ا ،ية ُب الدكلةجتماعية كاالقتصاداال

كمن ٍب ا٤بشركعات  ،بتمويل ا٤بشركعات الٍب ٙبقق التنمية البشرية كاألمن الغذائي كالدكائي ابدءن 
 .(ُ)ية كا٣بدمية األخرل نتاجاإل

متناع عن ٛبويل الوسطاء كالسماسرة عن طريق منحهم التسهيبلت ا٤بالية لشراء ااصيل )ج( اال
 ةسبلميكبذلك تؤدم ا٤بصارؼ اإل ،ٍب بيعها أبسعار عالية (ِ)زارعْب كأبسعار رخيصة ا٤بو٠بية من ا٤ب

 .تقوية ا٤براكز للسماسرة ُب مقابل إضعاؼ ا٤براكز ا٤بالية للمنتجْب األصليْبإٔب 
 ،كىذا ضركرم ابالىتماـ، ليات السلممعل سبلميعند ٩بارسة ا٤بصرؼ اإل ابلسعر العدؿ لتزاـ)د( اال

حيث يقـو أرابب  ،لسلماب ستغبلؿحاالت اال ا منزاؿ كثّبن  شهد كماة سبلميالببلد اإل تريخ ذلك أف
لذلك فإنو ، ها من ا٤بزارعْب أبسعار زىيدةإنتاجكا٤بنتجات قبل حصادىا أك ااصيل  شراءاألمواؿ ب

 .مناسبة٦باؿ العدالة أبسعار إٔب  ستغبلؿالصيغة االرتااع من ٦باؿ اال هة هبذسبلميؼ اإلعلى ا٤بصار 
 
الدكٕب ا٤بنعقد ُب دكرة  سبلمي٦بلس ٦بمع الاقو اإلآخر ما توصل إليو ا٤بناسب أف أذكر من كلعل  

 ُا٤بوافق ، ىػُُْٓذم القعدة  ٔ – ُبدكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة من  ُب أبو ظيبمؤٛبره التاسع 
 : اآلٌب ،(ّ)لم كتطبيقاتو ا٤بعاصرةبشأف السٌ ، ـُٓٗٗ نيساف )إبريل( ٔ –

ُب  اتشػمل كػل مػا ٯبػوز بيعػو كٲبكػن ضػبط صػااتو كيثبػت ديننػ عقػد السَّػلىمالسلع الٍب ٯبػرم فيهػا  -أ  
 .سواء أكانت من ا٤بواد ا٣باـ أـ ا٤بزركعات أـ ا٤بصنوعات، الذمة

ػػلىمٯبػػب أف ٰبػػدد ل -ب   كلػػو  ، أك ابلػػربط أبمػػر مؤكػػد الوقػػوع، إمػػا بتػػاريخ معػػْب، أجػػل معلػػـو عقػػد السَّ
 .ال يؤدم للتنازع كموسم ا٢بصاد ايسّبن  اكقوعو ٱبتلف اختبلفن  كاف ميعاد

ػػػلىم ُباألصػػػل تعجيػػػل قػػػبض رأس مػػػاؿ  -ج   كٯبػػػوز أتخػػػّبه ليػػػومْب أك ثبلثػػػة كلػػػو ، ٦بلػػػس العقػػػد السَّ
 .على أف ال تكوف مدة التأخّب مساكية أك زائدة عن األجل ادد للسلم، بشرط

                                      
 .ُِْ، صميأساسيات العال اظتصريف اإلسالصواف،  (ُ)
 .ُِْ، صمرجع سابقصواف،  (ِ)
 .ِٖٔ(  صُْ-ُقرارات كتوصيات ٦بمع الاقو اإلسبلمي للدكرات ) (ّ)
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ٍسًلم )ا٤ب اال مانع شرعن  -د  
ي
يسلىم إليو )البائع( أك كايبلن  اشَبم( رىنن من أخذ ا٤ب

 .من ا٤ب
، بعػػد حلػػوؿ األجػػل –غػػّب النقػػد  –مبادلػػة ا٤بسػػلم فيػػو بشػػيء آخػػر  (ا٤بشػػَبم)ٯبػػوز للمسػػػًلم  -ه  

و ٓب يرد ُب منع ذلػك نػص اثبػت كال حيث إن؛ سواء كاف االستبداؿ ٔبنسو أـ بغّب جنسو
 .فيو برأس ماؿ السلم اعل مسلمن ألف ٯب اكذلك بشرط أف يكوف البدؿ صا٢بن ، إٝباع

 بػػْب إذا عجػػز ا٤بسػػلم إليػػو عػػن تسػػليم ا٤بسػػلم فيػػو عنػػد حلػػوؿ األجػػل فػػإف ا٤بسػػلم )ا٤بشػػَبم( ٱبػػّبَّ  -و  
كإذا كػػػاف عجػػػزه عػػػن ، أف يوجػػػد ا٤بسػػػلم فيػػػو كفسػػػخ العقػػػد كأخػػػذ رأس مالػػػوإٔب  االنتظػػػار

 .ميسرةإٔب  إعسار فنظرة
كال ٯبػوز اشػَباط ، ألنو عبارة عػن ديػن، خّب ُب تسليم ا٤بسلم فيوالتأ دال ٯبوز الشرط ا١بزائي عن -ز  

 .الزايدة ُب الديوف عند التأخّب
 .ألنو من بيع الدين ابلدين ؛ال ٯبوز جعل الدين رأس ماؿ للسلم -ح 
  

 : عقد الس ل ممعايًن التاويل ل: ااثنيً 
  ،ات ُب مواعيدىالتزامو من االعلي مدل حرص العميل على الوفاء ٗبا اكنعِب هب: معايّب الشخصية.ُ

كذلك من عدة مصادر يتم ا٢بصوؿ منها على ا٤بعلومات الٍب تكشف حالة  ،كسلوؾ شخصي
ىي ا٤بعلومات عن سوابق تعاملو ُب السوؽ سواء كىذه ا٤بصادر  ،كابلتإب معرفة ٠بعة العميل ،العميل

كا٢بصوؿ على  ،نوؾ األخرل مع البنك كالبئتما٘بككذلك فحص مركزه اال ،مع عمبلئو أك مورديو
 ،شهادات من ا١بهات ا٢بكومية الٍب يتعامل معها كمصلحة الضرائب كالغرفة التجارية كالصناعية

ما إٔب  ابإلضافة ،على سجل األحكاـ للتأكد من أنو ٓب ٘بر ضده عمليات أتخّب من الدفع طبلعكاال
حكاـ ىو مدل ٛبسكو أبعامل مهم ك إٔب  ابإلضافة ،يظهره فحص دفاتره كحساابتو عن ذلك

 .(ُ)ة سبلميكتوجيهات الشريعة اإل
جانب إٔب  ا٩با ٯبوز التعامل فيها شرعن  ،فيها يتم التأكد من أف السلعة ٧بل السلم: معايّب ا٤بشركعية.ِ

كٲبكن ا٢بصوؿ على مصادر ىذه ا٢بالة  ،التأكد من توافر شركط السلم كأحكامو ُب العملية

                                      
 .ٕٕ، ص إلطار الشرتعي واحملاسيب لبيع السلمدمحم عمر، ا( ُ)
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 .(ُ)ة الرقابة الشرعية كأحد مصادر ا٤بعلومات ُب فحصو للعملية على تقرير من ىيئ عتمادابال
التأكد من مدل قدرتو إٔب  يهدؼ ٙبليل ا٤بركز ا٤بإب طالب التمويل: سبلمة ا٤بركز ا٤بإب للعميل.ّ

كعدـ تعرضو ٣بطر التوقف عن الدفع أك اإلعسار أك العجز ُب السيولة  ،ات ا٤باليةلتزامعلى الوفاء ابال
توقاو  ةاتو ُب حالالتزاممقدار ما ٲبلكو العميل من أمواؿ ٲبثل الضماف األكؿ لسداد  حيث إف ؛ا٤بتاحة

ُب  ةفني ةكااءة العميل ُب استخداـ ما لديو من ٩بتلكات كما لديو من خرب إٔب   ابإلضافة ،عن الدفع
يت كيتم ذلك من خبلؿ دراسة ا٥بيكل التمويلي لعمليات ا٤بشركع كٙبديد مقدار كتوق، العمل

حقيقي أك ٧بتمل  التزاـالتدفقات النقدية الداخلة كا٣بارجة ٥با ابلشكل الذم يسمح ٗبقابلة كل 
 .(ِ)بتغطيتو بطريقة سليمة  حللعميل بتدفق نقدم مبلئم يسم

 ،يةقتصادانتقاء ا٤بشركعات ذات ا١بدكل اال سبلمييتوجب على ا٤بصرؼ اإل: معيار الرٕبية.ْ
كيتم التأكد من مدل  ،امعايّب الرٕبية التجارية ا٤بستخدمة دكلي   بل حسكإعطائها األكلوية ُب التموي

العملية بثمن  ةرٕبية العملية ٗبقارنة رأس ا٤باؿ السلم كا٤بصركفات األخرل الٍب ٛبثل ُب ٦بموعها تكلا
لم جل السا٤بدة الزمنية ألإٔب  ىذه التكاليف منسوبةإٔب  ٍب ٙبديد نسبة الرٕبية فيها ،البيع ا٤بتوقع

 .(ّ)ليات ٩باثلة أك رٕبية البنكعمكمقارنة ىذه النسبة ب
سواء من حيث نوع السلعة الٍب يتعامل فيها كقدرتو : بنكالعملية مع السياسة العامة للمدل توافق .ٓ

أك ا٤بشركعات الٍب يتعامل معها كمشركعات مستقرة أك ٙبت اإلنشاء أك ُب فَبة  ،على إعادة بيعها
ات ستثمار ات على الصيغ ا٤بختلاة كالتوزيع القطاعي ٥بذه االستثمار كذلك توزيع االك  ،التجرييب نتاجاإل

(ْ). 
فبل ضماف عليو ألية  ،األصل أف ا٤بسلم إليو ال يضمن إال ُب حالة التقصّب: معايّب الضماانت.ٔ

أما إذا كانت ا٣بسارة بسبب  ،ابلشركط التاق عليها لتزاـمع اال ،ُب حالة عدـ التقصّب ةخسار 
ما تلف ستيااء حقو فيقصّبه أك إٮبالو أك ٨بالاتو لشركط العقد فمن حق ا٤بصرؼ الرجوع عليو الت

                                      
ستّب، رسالة ماج ،تعقد الس ل م أداة لتاويل يف اظتصارف اإلسالمية، ىيااء الدكيكات، ٕٕ، صمرحع سابقدمحم عمر،  (ُ)

 .ََُص
 .َُُ، ىيااء الدكيكات، مرجع سابق، صٖٕدمحم عمر، مرجع سابق، ص (ِ)
 .َُُ، صمرجع سابق، ىيااء الدكيكات، ٖٕ، صمرجع سابقدمحم عمر،  (ّ)
 .ٕٗدمحم عمر، مرجع سابق، ص (ْ)
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 .(ُ) من رأس ا٤باؿ كمطالبتو ابلتعويض عن الضرر الذم كقع عليو
على خربتو  اكُب حالة أف ال يوجد لديو ضماانت عينية ٲبكن تقدٲبها خاصة إذا كاف نشاطو معتمدن 

ألنو  ؛فإف الضماف األصلي ىنا يكوف الضماف الشخصي ،على رأس ا٤باؿه اعتمادكعملو أكثر من 
 .(ِ)ىو األصل كما عداه من ضماانت تبعة لو 

كلوايت للعمليات أك ا٤بشركعات الٍب األكيقصد بذلك أف تكوف : (ّ)خدمة البيئة الية  معيار.ٕ
لعل ، ك سواء كانت مدينة أك ٧بافظةأموالو للبيئة الية الٍب يوجد فيها  سبلمييوظف فيها ا٤بصرؼ اإل

ي ُب جتماعكجود التكافل االإٔب  يؤدم ،ُب ا٤بنطقة الكائن فيها سبلميات ا٤بصرؼ اإلاستثمار تواجد 
يتولد  ٍب كمن ،لدل أبناء ا٤بنطقة أبف إدارة ا٤بصرؼ جزء منهم اكالذم ٱبلق إحساسن  ،ا٤بنطقة ايطة

 : ية كمنهامن ىذا اإلحساس ٦بموعة من اآلاثر اإلٯباب
 .قدرة أكرب على دراسة العمليات كالتعرؼ على العمبلء كٝبع ا٤بعلومات عنهما.أ

 .ة منهاستاادية التمويلية ك٧باكلة االسثمار الارص اال اكتشاؼقدرة أكرب على .ب
 .يسر كسهولة متابعة العمليات كالرقابة عليها.ج
 .تهمموظاة ُب مشاريع ٚبدـ بيئ مإحساس ا٤بودعْب أبف أموا٥ب.د
يراعي ُب  سبلمييعِب ذلك أف ا٤بصرؼ اإل: ية كالقوميةقتصادمعيار التوافق مع األىداؼ اال.ٖ

ية جتماعية كاالقتصادتلك األكلوايت الٍب حددهتا خطط التمنية اال ،اتو كعملياتو التمويليةاستثمار 
مها مع مراعاة بل ٯبب أف يتم مساندة ىذه ا٣بطط كتدعي ؛ٗبعُب أنو ال يوجد تعارض معها ،للدكلة

كما يدؿ كجود ا٤بشركعات أك العمليات ا٤بقدمة ضمن  .ابقي ا٤بعايّب كالضوابط السابق ذكرىا
كأف ىناؾ ٦باؿ لتقدٙب تسهيبلت كمزااي من الدكلة  ،أكلوايت ا٣بطة على أف الارص التسويقية متاحة

 .(ْ)٥بذا ا٤بشركع أك العملية
 

                                      
 .ٖٕ، صمرجع سابقدمحم عمر،  (ُ)
 .َُِ، سالميةتعقد الس ل م أداة لتاويل يف اظتصارف اإلىيااء الدكيكات،  (ِ)
 .ُٔ، ص، القرار االستثااري يف البنوك اإلسالميةطايل (ّ)
 .َُّ، مرجع سابقىيااء الدكيكات، ، ِٔمرجع سابق، ص، طايل (ْ)
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 اتو التاويليةيكانمزااي التاويل ابلسلم وإم: لثاظتطلب الثا
 .أىم مزااي بيع السلم: الفرع األول

 .(ُ)التعامل معو إٍب أك خطيئة أك ٧بق للربكة علىفبل يَبتب  ،( إنو ٛبويل مشركع كحبلؿُ
 كما ال ٰبتاجها ا٤بستثمر للمسلم كوهنا قد قدمت ،  ستثماربلل( توفّب السيولة للمنتج الذم ٰبتاجها ِ

 .(ِ)ُب موعد التسليم اإب انتقلت لتكوف ٜبنن أك سلمت ُب ٦بلس العقد كابلت
فيعمل على اافظة على ا٤ببلغ األصلي ٜبن سلعة حقيقية ، نقود ا٤بستثمر( عدـ أتثر القوة الشرائية لّ

، لكوف ا٤بؤجل ىو السلعة ؛قيمة التضخم نتيجة االرتااعات اتملة ٤بعدؿ األسعارإٔب  ضافةابإل
 .كليس النقد

كما يعمل  ،اطط ٥با مسبقن يجة بيع سلعة خي نت ام فيحقق لو رٕبن دخل ا٤بناسب للمسلً يوفر السلم ال (ْ
 اق لو رٕبن بقيمة سعر الاائدة السائد كٙبق نتاجكٚبايض تكاليف اإل، على توفّب التمويل للمسلم إليو

 .كبصورة مسبقة
 ،زيد من العرضكي ،نتاجكيقلل من تكاليف اإل ،يوفر السلم ميزة التكافل بْب أفراد اجملتمع (ٓ

 .كيعمل على إدامة التوظيف كتقليل البطالة ا٤بو٠بية ،الية اكخصوصن  نتاجكيستخدـ مدخبلت اإل
كُب  ،الناجح ستثمار( إف استخداـ أداة السلم يعمل على تقليل حجم ا٤بخاطر الٍب تؤثر على االٔ

 .ة ا٢ببلؿ كا٢براـئر ظل دا
 .ل العجز ُب موازنة الدكلةلتموي عقد السَّلىمة بْب ستااد( ٲبكن االٕ
كىو ٦بهوؿ الوجود ، ألف ا٤ببيع ُب بيع ا٤بعدـك معْب ؛( ٱبتلف السلم عن بيع ا٤بعدـك ا٤بنهي عنوٖ

من ، فإنو معلـو الوجود اٖببلؼ ا٤ببيع سلمن ، فاحش كىذا غرره ، فقد يوجد كقد ال يوجد مستقببلن 
بل ىو موصوؼ ُب الذمة كٰبصل  اعينن ٍب أبنو ليس م، جهة اشَباط كونو غإب الوجود عن األجل

كإذا ٓب يتوفر ا٤ببيع ُب السلم كاف ، السلم أبم سلعة تتوفر فيها الصاات ا٤بتاق عليها الوفاء ُب
ٖببلؼ بيع ا٤بعدـك فإنو ، غّب ا٤بسلم فيو آخر كما أف لو أف أيخذ بدالن  مشَبم أف ٲبد للبائع أجبلن لل

                                      
 .ُٕٓ، صػتعقد بيع السلم وتطبيقاتو اظتعاصرةالعساؼ،  (ُ)
 .ٖٔ، صػ لسلم وتطبيقاتو اظتعاصرة للسلع واظتنافع واطتدماتالقره داغي، ا (ِ)
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 .ألف البيع يدخل ُب ضماف ا٤بشَبم ٗبجرد العقد ؛َبمضاع الثمن على ا٤بش، إذا ٓب يوجد البيع
إٔب  ضافةالكتابة كالشهادة كالكاالة كالرىن ابإل: ( أحاط الشرع التعامل ابلسلم بضماانت عدة منهاٗ

مناسب للصاات الكبّبة ٯبرم القائد عليها بطريقة  زواجواز االعتياض عن ا٤بسلم فيو كالقوؿ اب١ب
 .السلم
 ،اكيوفر السيولة شرعن  ،يةقتصادساىم ُب التنمية اال ستثمارالتمويل كاال لسَّلىم ُبعقد ا( إف تطبيق َُ

كيؤمن فرص  ،كٰبقق التعاكف بْب ٨بتلف الائات ،كيساعد على تسويق ا٤بنتجات قبل موسم القطف
 .العمل

اصة ُب عظم السلع كخُب م جائزه  عقد السَّلىمفالتعامل ب ،فيها و( سعة الدائرة الٍب ٲبكن استخدامُُ
كا٤بختربات ا٤بعنية   –الذم تطورت بو الوسائل اددة ألكصاؼ السلع ا٤بختلاة ، عصران ا٢باضر

 .بتحديد ا٤بواصاات كا٤بقاييس
كىو هبذا ٲبتاز اب٤بركنة ، كطويلة األجل، كمتوسطة، نو يصلح لتمويل ا٤بشركعات قصّبةأكما  (ُِ

 .كالسعة
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 :كبًنة للسلم ومرونتو الواسعةاإلمكانية التاويلية ال: الفرع الثاين
ية نتاجٲبتاز السلم إبمكانية ٛبويلية كاسعة كمرنة كبّبة ٘بعل منو صيغة مناسبة لتمويل القطاعات اإل

 ،ية أك أم جزء منها لتمويل رأس ا٤باؿ الثابت أك رأس ا٤باؿ العاملنتاجتغطي كافة مراحل العملية اإل
 .كعلى ٨بتلف اآلجاؿ قصّبة كمتوسطة كطويلة

شكاؿ إذ تستطيع ا٤بصارؼ إكُب ىذا اجملاؿ فإف توظيف السلم لتمويل رأس ا٤باؿ الثابت ال يطرح أم 
ية بتطبيق صيغة السلم كالسلم إنتاجية من أصوؿ قتصادة ٛبويل ما ٙبتاجو ا٤بؤسسات االسبلمياإل

 .ا٤بوازم
ياانت ُب الاقرتْب لكن اب٤بقابل فإف ٛبويل رأس ا٤باؿ العامل بصيغة السلم يستدعي من بعض الب

 : التاليتْب
 : (ُ)دتويل رأس اظتال العامل بصيغة السلم: أواًل 

فاي ىذه ، ية كٱباض من تكالياهانتاجالتمويل البلـز لبلتااؽ على العملية اإل عقد السَّلىميوجز 
د ببذؿ جهو  ـعلى ا٤بنتج أف يقو ، فبدكف ىذه اآللية، نتاجالعملية اختصار ١بهد ا٤بنتج كتكاليف اإل

 .تكاليف التمويل كالتسويق كالتخزين كالتحصيل كغّبىاُب كٙبمل تكاليف إضافية تتمثل 
فلو ، البلـز ُب رأس ا٤باؿ العامل اإلٝبإب ستثمارتقلل من حجم اال، ابعتباره آلية ٛبويل عقد السَّلىمإف 

لديها ٗبقدار ، ٕب٬بااض حجم رأس ا٤باؿ العامل اإلٝباال اها سلمن إنتاجأف مؤسسة ما تقـو بيع كامل 
 .اكحجم ا٤بخزكف السلعي من البضاعة ا١باىزة ا٤بعتاد للنشاط أيضن ، حجم الذمم ا٤بدينة ا٤بعتاد للنشاط

 .أثر إٯبايب على كلاة البضاعة للشركة ا٤بشَبية الٍب ٙبصل على خصم تعجيل الثمن عقد السَّلىمف لإ
كىو بيع السلم  ،تمويل للشركة ا٤بنتجة )البائعة(التشغيل كال ةأثر إٯبايب على كلا عقد السَّلىمكما أف ل

كتتميز ، للمؤسسة ا٤بنتجة ةدكره ُب توفّب السيولب يقـو كسيلة ٛبويل مبلئمة لتمويل رأس ا٤باؿ العامل
هنا تتم على صورة نقد سائل بشكل يتيح أة بػسبلميىذه الوسيلة عن غّبىا من أدكات التمويل اإل

 .ـ حصيلة البيع النقدية ٤بختلف األغراض كالغاايتللمؤسسة مركنة تمة ُب استخدا
و ٛبويل قصّب األجل موجو حيث إنكيتميز بيع السلم كذلك ٗببلءمتو لتمويل رأس ا٤باؿ العامل من 

                                      
 .ٗٔرسالة دكتوراة، ص الصيغ اإلسالمية لالستثاار يف رأس اظتال العاملحسِب عبد العزيز،  (ُ)
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 .(ُ)ي للمؤسسة ا٤بتمولةنتاجمباشرة للنشاط اإل
 : دتويل رأس اظتال العامل تعقد الس ل م يف/ تطبيقات  ااثنيً 

ألف أثر العقد  ؛ابلعقد التشغيلي أك عقد رأس ا٤باؿ العامل عقد السَّلىمٲبكن تسمية من الناحية النظرية 
ألنو يتطلب من الشركة البائعة ا٤بباشرة ُب تنايذ العقد كالقياـ  ،ينتاجيظهر مباشرة ُب النشاط اإل

و ا١بزء كما يظهر األثر على النشاط ا٤بإب بزايدة رصيد النقدية لدل ا٤بؤسسة كى،  نتاجبعمليات اإل
 .األكثر سيولة من رأس ا٤باؿ العامل

ية طا٤با كانت منتجاهتا قتصادٲبكن تطبيق العقد على ٝبيع األنشطة االأيضنا  كمن الناحية النظرية
كما ٲبكن تطبيقو على ٨بتلف درجات ا٤بنتجْب ،  كالصناعة كالتجارة كا٤بقاكالت قابلة للضبط كالقياس

 .(ِ)ة كا٤بتوسطة كالكبّبة(من أصحاب األعماؿ )ا٤بؤسسات الصغّب 
كعلى ، ةسبلميأما التطبيق العملي فيظهر لناقلة استعماؿ السلم كرٗبا انعدامو لدل غالبية البنوؾ اإل

 : الرغم من ذلك ىناؾ ٦باالت كاسعة لتطبيق العقد مثل
من  اكبّبن   امع مبلحظة أف جزءن ، كبيعها ٤بصاُب التكرير، عمليات شراء الناط ا٣باـ من ا٤بنتجْب -ُ

عمليات شراء الناط ُب السوؽ العا٤بية ٘برم على أساس تسليم أجل )شهرين أك ثبلثة( ٗبوجب عقود 
 .حٌب لو كاف التحوط الدافع ا٢بقيقي ألغلبها، آجلة

٠بنت أك الاوساات أك األ٠بدة كغّبىا من الشركات ا٤بماثلة شراء منتجات مصانع ا٢بديد كاأل-ِ
 .تم التسليم ُب كقت الحقعلى أف ي اأبٜباف تدفع مقدمن 

 
 

  

                                      
 .ٗٔرسالة دكتوراة، ص الصيغ اإلسالمية لالستثاار يف رأس اظتال العاملحسِب عبد العزيز،  (ُ)
 .ٔٔحسِب عبد العزيز، مرجع سابق، صػ  (ِ)
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 وحكم تداوعتا صكوك الس ل م: امساظتبحث اطت
 : دتهيد

كمػػا يطلػػق ٗبعنػػاه   ،ٗبعنػػاه الضػػيق علػػى سػػوؽ أك بورصػػة األكراؽ ا٤باليػػة يطلػػق مصػػطلح السػػوؽ ا٤باليػػة
أفػراده الواسع على ٦بموع التدفقات ا٤بالية ُب اجملتمػع سػواء كانػت آلجػاؿ قصػّبة أك متوسػطة أك طويلػة بػْب 

 : (ُ)كتتكوف السوؽ ا٤بالية من عدة أسواؽ متداخلة مع بعضها البعض كىي ،كمؤسساتو كقطاعاتو
قصّبة األجل )ال تزيد عن سنة(  ئتمافكىي السوؽ الٍب تتعامل أبدكات اال: سوؽ النقد -ُ

 .الكمبياالت كغّبىا من األكراؽ التجارية ا٤بقبولة الدفعك مثل النقود ا٤بتداكلة كالشيكات 
متوسطة أك طويلة األجل  ئتمافكىي السوؽ الٍب تتعامل أبدكات اال: ا٤باؿرأس  وؽس -ِ

 .سنة( ٓ-ّكغّبىا من القركض الٍب تَباكح آجا٥با من ) ،األسهم كالسندات كتتداكؿ فيها
أما سوؽ الصرؼ العاجلة فيتم  ،كيتم التعامل فيها بطريقتْب عاجلة كآجلة: سوؽ الصرؼ -ّ

 .الشراء النقدمإٔب  إضافة ،حويبلت الربقية كالربيدية كا٢بواالت العاجلةالتعامل فيها عن طريق الت
 .بينما يتم التعامل ُب سوؽ الصرؼ اآلجل اب٢بواالت اآلجلة كالعقود ا٤بؤجلة

 : وظائف األسواق اظتالية
فهػػي  ،ٛبثػػل األكعيػػة الػػٍب يػػتم مػػن خبل٥بػػا انسػػياب التػػدفقات ا٤باليػػة ُب اجملتمػػع ؽ ا٤باليػػةاسػػو ألا 

 ،الػػوطِب ابألمػػواؿ البلزمػػة السػػتمرارية عملػػو بشػػكل سػػليم قتصػػادابػػة الشػػرايْب الػػٍب تغػػذم عػػركؽ االٗبث
عػػػن ا١بلطػػػات أك األزمػػػات  االػػػوطِب بعيػػػدن  قتصػػػادكػػػاف اال  ،ككلمػػػا كانػػػت ىػػػذه الشػػػرايْب كاسػػػعة سػػػليمة

٤بنضػبطة تزيػػد بػل إف السػػوؽ ا٤باليػة ا٤بنتظمػة كا ؛كتعيقػو عػن التقػدـ ،ية الػٍب ٲبكػن أف تلحػق بػػوقتصػاداال
كاسػتقطاب  ،٩بػا يزيػد مػن جػذب ا٤بػدخرات ،مقتصػادمن ثقة األفراد كا٤بؤسسات ُب سبلمة الوضػع اال

ٗبػػػا يزيػػػد مػػػن تقػػػدـ البلػػػد  ،مقتصػػػادكابلتػػػإب زايدة معػػػدالت األداء كالنمػػػو اال ،ات األجنبيػػػةسػػػتثمار اال
 .كرفاىية مواطنيو

 قتصػػادئف ىامػػة علػػى مسػػتول االكتػػؤدم سػػوؽ األكراؽ ا٤باليػػة )البورصػػة( بشػػكل خػػاص كظػػا
 :(ِ)القومي ٙبقق سوؽ األكراؽ ا٤بالية ا٤بزااي التالػػػػية قتصادفبالنسبة لبل ،القومي كا٤بؤسسات كاألفراد

 .ُب ا٤بشاريع ا٤بنتجة ستثمارتعبئة ا٤بدخرات كتوجيهها ٫بو اال -ُ
                                      

 .ُّٔ-ُِٗالقتصادم كاإلسبلمي، العدد ، منشور ُب ٦بلة اسوق األوراق اظتاليةالقرة،  (ُ)
 .ْ، صأحكام اظتعامالت يف سوق األوراق اظتاليةشحاتو،  (ِ)
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 .يةستثمار توزيع رأس ا٤باؿ على ٨بتلف األنشطة اال -ِ
 .يةقتصادية حلقة اتصاؿ بْب ٝبيع الاعاليات االٛبثل سوؽ األكراؽ ا٤بال -ّ
 .ٛبهد الطريق أماـ السلطات النقدية للمزج بْب السياستْب ا٤بالية كالنقدية -ْ
 .تعمل على جذب رؤكس األمواؿ األجنبية -ٓ
م كا٘باىات األسعار كمعدالت االدخار قتصادعلى حقيقة الوضع اال اىام   اتعترب مؤشرن  -ٔ

 .ستثماركاال
 : ابلنسبة لؤلفراد كا٤بؤسسات ةاألكراؽ ا٤بالي أما أٮبية سوؽ

 .لآلجاؿ القصّبة ستثمارتسهيل عمليات اال -ُ
 .نقد سائلإٔب  تساعد على سرعة تداكؿ األكراؽ ا٤بالية كمعرفة أسعارىا كٙبويلها -ِ
التعرؼ على ا٤براكز ا٤بالية للشركات من خبلؿ إدراج األكراؽ ا٤بالية ُب سوؽ األكراؽ  -ّ

 .ا٤بالية
 : وأمهيتها التاويلية ل مصكوك الس  

ة الٍب تعترب من أىم ا٤بستجدات ُب حقل سبلمياإل ستثمارىي نوع من صكوؾ اال صكوؾ السَّلىم
صكوؾ من  ُٕٔالبحريِب ا٤بركزم قاـ بتغطية اإلصدار رقم  فإف ا٤بصرؼ، ةسبلميأدكات التمويل اإل

، مليوف دينار ّٔتبلغ قيمة ىذا اإلصدار ك  ،ا٢بكومية الشهرية الٍب أصدرىا نيابة عن ا٢بكومة السَّلىم
لغ العائد ا٤بتوقع ٥بذه الصكوؾ بك  ،َُِٓيونيو  ِْإٔب  مارس ِٓتبدأ ُب  ايومن  ُٗلاَبة استحقاؽ 

 اكتعد ٩بلكة البحرين مركزن  ،َُِٓفرباير  ِٓ% لئلصدار السابق بتاريخ ِٕ% مقارنة للعائد ُٖ
 .اا عا٤بي  إسبلمي   امالي  

على كجو ا٣بصوص ُب ا٤بطلبْب  صكوؾ السَّلىمك  اا ا٤ببحث موضوع الصكوؾ عمومن كسأتناكؿ ُب ىذ
 : التاليْب

 .ةسبلمياإل ستثمارمقدمة عن صكوؾ اال: ا٤بطلب األكؿ
 .ماهومها كخصائصها كضوابطها كتطبيقاهتا صكوؾ السَّلىم: ا٤بطلب الثا٘ب
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ةسالمياإل ستثاارمقدمة تعن صكوك اال: ظتطلب األولا  
  .مفهوم الصكوك ونشأهتا: ولالفرع األ

  :ماهـو الصكوؾ :أكالن 
أم ، اك  صى  وكَّ صى : كأصل الصك ُب اللغة العربية ىو الدفع فقاؿ، الصكوؾ ٝبع صك: الصكوؾ لغة.أ

ِب كثيقة اعَباؼ اب٤باؿ عي ك  الصَّ  اكأيضن  ،(ُ) ﴾ ىب مب ﴿: كمنو قولو تعأب ،دفعة بقوة كضربو
 .(ِ)قا٘ب ملك أك ٫بوهكنتيجة ثبتت ح، ا٤بقبوض أك ٫بوه

من ا٢بقوؽ أك  االوثيقة الٍب تتضمن حق  : –ُب االصطبلح  –الصك  اصطبلحنا:ب/ معُب الصك 
 .(ّ)كقائع دعول كما يتعلق هبا من اإلقرارات كغّبىا

 : ة بتعاريف كثّبة منهاسبلميعرفت الصكوؾ اإل: ةسبلميج/ معُب الصكوؾ اإل
 : ات أبهناستثمار ة صكوؾ االسبلميسات ا٤بالية اإلعرفت ىيئة ا٤براجعة كااسبة للمؤس

أك خدمات أك ُب ، أك منافع، شائعة ُب ملكية أعياف اٛبثل حصصن ، كاثئق متساكية القيمة -
كذلك بعد ٙبصيل قيمة الصكوؾ ، م خاصاستثمار ملكية موجودات مشركع معْب أك نشاط 

 .(ْ)كقال ابب االكتتاب كبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلو
 كمنافع ٛبثل أعياانن ، أكراؽ مالية متساكية القيمة: سبلميُب ٦بلة ٦بمع الاقو اإل اكأيضن  -

 .(ٓ)دخبلن  م يدر  استثمار أك إحداٮبا مبنية على مشركع  اكخدمات معن 
شائعة  اأكراؽ مالية متساكية القيمة ٛبثل حصصن : ٗبا يبْب أنواعها أبهناالصكوؾ ف يكن تعر كٲب -

س ماؿ ا٤بضاربة أك أؤجرة أك منافعها أك موجودات ا٤بشركع القائمة أك ر ُب ملكية األعياف ا٤ب
ناقات الأك ، الشركة أك ٜبن شراء بضاعة ا٤برإبة أك رأس ماؿ السلم أك ٜبن األعياف ا٤بستصنعة

قابلة للتداكؿ ُب السوؽ ا٤بإب بعد ٙبصيل ، الزراعية أك السقي ُب ا٤بساقاة كا٤بزارعة كا٤بغارسة
                                      

 .ِٗسورة الذارايت: اآلية  (ُ)
 .ْٖٗ، ص ٕ، طمعجم الرائدجرباف مسعود،  (ِ)
 .ُّ، صػصكوك اإلجارةمّبة،  (ّ)
 .ِٖٖص-ُٕسبلمية، ا٤بعيار رقما٤بعايّب الشرعية، ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإل (ْ)
  ِ، صػَّٗ، صػِ، ا١بزء غتلة غتاع الفقو اإلسالمي الدويلالقره داغي،  (ٓ)
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 .(ُ)صدرت من أجلوأابب االكتتاب كبدء استخدامها فيما  قيمتها كقال
 : ومن ىذه التعاريف نستنتج األمور التالية

الذم يقصد بو إصدار أكراؽ مالية قابلة ، فكرة الصكوؾ تقـو على مبدأ التصكيك أك التوريق .ُ
 .للتداكؿ

وثقة كالشائعة كٲبثل ملكية صاحبو ا٤ب، الصك أداة ملكية ٧بددة ١بمع األمواؿ من ا٤بستثمرين .ِ
 .ُب موجودات ا٤بشركع الذم أصدرت الصكوؾ إلنشائو كٛبويلو

ألصحاب الصكوؾ ا٢بق ُب األرابح )الدخل أك العائد ا٤بنتظم ا٤بتولد من ذلك األصل أك  .ّ
 .ا٤بشركع( مع ا٤بشاركة ُب ا٣بسارة إف كجدت

 .ةسبلمياإل ستثماركفق صيغة من صيغ اال ستثمارالصكوؾ أداة لتمويل اال .ْ
 : (7)ةسالمينبذة اترخيية تعن نشأة الصكوك اإل: انيً اث

كانت ىناؾ العديد من ااكالت كالتجارب الستحداث أكراؽ مالية مقبولة شرعا تشكل بدائل 
ة متطورة تناسب مع حجم التطور الكبّب الذم تعرفو األسواؽ ا٤بالية التقليدية كتسهل توظيف إسبلمي

 .األمواؿ كانسياهبا كتداك٥با
ة بدأان نشهد استحداث كتطوير العديد من األدكات سبلميسنوات قليلة من ظهور ا٤بصرفية اإلفبعد 

من قبل حكومات بعض الدكؿ  اكأيضن  ،ةإسبلميية كبنوؾ استثمار ة من قبل صناديق سبلميا٤بالية اإل
ذلك كك ،كىي ابكستاف كإيراف كالسوداف ،كخاصة تكل الٍب قامت أبسلمة نظامها ا٤بصرُب ،ةسبلمياإل

ماليزم كىو  إسبلميفمنذ إنشاء أكؿ بنك  ،ا٢باؿ ُب ماليزاي الٍب كاف ٥با فضل السبق ُب ىذا اجملاؿ
 GICا٢بكومية  ستثمارقامت ا٢بكومة إبصدار شهادات اال ُّٖٗسنة  (BIM)بنك إسبلـ ماليزاي 

ا٤بركزم  ككذلك األمر ُب السوداف الذم أصدر شهادة مشاركة البنك ،كىي شهادات ال ٙبمل فائدة
 سبلميللبنك اإل ستثمارشهادات االأيضنا  ككجدت ،(شهامة)كشهادة مشاركة ا٢بكومة  (مشم)

 .غّب ذلك من األكراؽ ا٤باليةإٔب  ..للتنمية

                                      
 .ٗٓ، صػ صكوك االجارةمّبة،  (ُ)
 .ٓٔ، صػتعقد االستصناع وتطبيقاتو اظتعاصرةاب٣بّب،  (ِ)
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من  ََُِة سنة سبلمينطبلقة الكربل ٤با أصبح يعرؼ ابلصكوؾ أك السندات اإلكجاءت اال
ككذلك  ،مليوف /د ِٓأشهر بقيمة  ٤ّبدة  صكوؾ السَّلىمصدار مؤسسة نقد البحرين البحرين إب

ات على مستول العديد صدار كتبع ذلك ظهور العديد من اإل ،مليوف دكالر ََُصكوؾ إجارة ٗببلغ 
كٓب يقتصر  ،سوؽ الصكوؾ لتلبية حاجاهتا التمويليةإٔب  من ا٢بكومات كالشركات ا٣باصة الٍب ١بأت

صكوؾ إجازة  صدارة كالية ساكس األ٤بانية إببل قامت حكوم ،ة فقطسبلمياألمر على الدكلة اإل
كالعديد من تلك الصكوؾ يتم تداك٥با ُب  ،لسد عجز موازنتها ََِْورك سنة يمليوف  ََُبقيمة 

 .األسواؽ ا٤بالية
  .وخصائصها وأمهية تطويرىا ستثاارأنواع صكوك اال: الفرع الثاين

 : أنواع الصكوك: أواًل 
كيتم التعامل هبا ُب  ،صدرتة الٍب أي سبلميألدكات التمويلية اإلىناؾ تشكيلة كاسعة من الصكوؾ كا

 .(ُ)العديد من أقطار العآب كمن ىذه األدكات
كىي تصدر على أساس عقد القراض أك ا٤بضاربة كىي كاثئق ٧بددة القيمة : شهادات ا٤بقارضة.ُ

نايذ ا٤بشركع تصدر أب٠باء مالكيها مقابل األمواؿ الٍب قدموىا لصاحب مشركع بعينو بقصد ت
كىناؾ ٭باذج متعددة  ،أرابح ا٤بشركعصل مالكوىا على نسبة ٧بددة من كٰب ،و كٙبقيق الربحاستغبللك 

 .٥بذه الشهادات
كىي عبارة عن  ،ك٥با أشكاؿ متنوعة منها تلك الٍب صدرت ُب إيراف كالسوداف: شهادات ا٤بشاركة.ِ

ىذه  صداركقد قامت ا٢بكومة اإليرانية إب ،ةسبلميتعمل كفق أحكاـ الشريعة اإل أسهم عامة لشركاتو 
أما ُب السوداف فقد صدرت لتكوف كاحدة من  ،الشهادات هبدؼ ٛبويل مشركعات البنية األساسية

 .أدكات السياسة النقدية
كقد صدرت ُب تركيا بغرض إدارة ٛبويل مشركعات البنية األساسية : شهادات ا٤بشاركة ُب اإليرادات.ّ

 .الٍب ًب ٚبصيصها
ىا لشراء عقارات أك معدات ٍب يتم أتجّبىا ٤بن يرغب ُب إصدار كىي الٍب يتم : شهادات اإلجارة.ْ

                                      
 .ٕٔ، رسالة ماجستّب، صػتعقد االستنصاع وتطبيقاتو اظتعاصرةاب٣بّب،  (ُ)
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كمن ٭باذجها  ،فيكوف ٜبن اإلٯبار ىو العائد الذم يتحصل عليو أصحاب ىذه الشهادات ،ذلك
 .صكوؾ اإلجارة الٍب أصدرهتا حكومات البحرين كقطر ككالية ساكس األ٤بانية

ىا الستخداـ حصيلة إصدار ة يتم ال تقبل التجزئ، ي كاثئق متساكية القيمةى: االستنصاع شهادات
 .٢بملة الصكوؾ اكيصبح ا٤بصنوع ٩بلوكن  ،االكتتاب فيها ُب تصنيع سلعة

أخرل  االصادر عن ىيئة ا٤براجعة كااسبة أنواعن  ستثمارا٤بتعلق بصكوؾ اال ُٖكقد ذكر ا٤بعيار رقم 
 : للصكوؾ منها

ىا لتحصيل رأس ماؿ إصدار يتم  ،ال تقبل التجزئة ،كاثئق متساكية القيمةىي شهادات السلم  -
 –م كتصبح سلعة السلم ٩بلوكة ٢بملة الواثئق ٕبيث يكوف أصحاب الواثئق ىم ا٤بسلً ، السلم

 .–البائع  –م إليو كا٤بصدر للواثئق ىو ا٤بسلى  –ا٤بشَبم 
-ة ا٤برإب ةكتصبح سلع ،مويل سلعة ا٤برإبةىا لتإصدار ىي كاثئق متساكية القيمة يتم شهادات ا٤برإبة 

 .٢بملة الصكوؾ ة٩بلوك

االكتساب فيها ُب ٛبويل  ةىا الستخداـ حصيلإصدار ىي كاثئق متساكية يتم  شهادات ا٤بزارعة -
 .وؿ كفق ما حدده العقدصالصكوؾ حصة ُب ا ةكيصبح ٢بمل ،مشركع على أساس ا٤بزارعة

ىا الستخداـ حصيلتها ُب سقي إصدار يتم  ،القيمة كاثئق متساكية لىع ا٤بساقاة اداتهش -
الصكوؾ  يصبح ٢بملة، ك ساس عقد ا٤بساقاةأأشجار مثمره كاإلتااؽ عليها كرعايتها على 

 .العقد هحدد كفق ما حصة من الثمرة
 ،ىا الستخداـ حصيلتها ُب غرس أشجارإصدار  كاثئق متساكية القيمة يتمىي  :شهادات ا٤بغارسة-

كيصبح ٢بملة الصكوؾ حصة ُب  ،ساس عقد ا٤بغارسةا من أعماؿ كناقات على أكفيما يتطلبو ىذ
 .رض كالغرساأل

 : (8)ةسالميخصائص الصكوك اإل: ااثنيً 
 : ةسبلميمن خصائص الصكوؾ اإل

 .أهنا ٛبثل حصة شائعة ُب ملكية حقيقية .ُ
                                      

 .ِِ، العدد ِٓ، ٦بلة الدراسات اإلسبلمية، ٦بلد صكوك السلم بن عبد العزيز اليمِب، دمحم (ُ)
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كيها فيما إلثبات حق مال، هنا كثيقة تصدر ابسم مالكها أك ٢باملها بائات متساكية القيمةأ .ِ
 .ات ماليةالتزامٛبثلو من حقوؽ ك 

 .ىا كتداك٥باإصدار أهنا تصدر على أساس عقد شرعي بضوابط شرعية تنظم  .ّ
 ،ابلضوابط الشرعية مثل عدـ كجود الراب كالغرر كالقمار كالغش كالتعامل ابـر لتزاـكىذا ُب حالة اال

أما ُب حالة الصورة ا٤بقصود هبا  ،ذلك ك٫بو ..بشركط العقود الٍب ينبِب عليها الصك ؿخبلكعدـ اإل
 .ا٤بخادعة فالصك ُب ىذه ا٢بالة ال ٱبتلف عن السند الربوم

 .لشركط تداكؿ ما ٛبثلو عف تداك٥با ٱبضأ .ْ
كيتحملوف غرمها  صدارأف مالكيها يشاركوف ُب غنمها حسب االتااؽ ا٤ببْب ُب نشرة اإل .ٓ

 .منهم من صكوؾ بنسبة ما ٲبلكو كل  
 : كمن أٮبها ،الصكوؾ كالسندات ُب ىذه ا٣بصائص تظهر بعض الاركؽ بْب كمن خبلؿ النظر

 بينما السند على أساس عقد ربوم ٧بـر ،عقد شرعيٌو س ساأف الصك يصدر على أ. 
  ُب ذمة مصدره اسند ٲبثل قرضن لشائعة ُب ملكية حقيقية بينما ا الصك ٲبثل حصةن. 
 ف العائد راجعأل ؛لسندا الربح مضموف ُب. 

  :ستثاارأمهية استحداث وتطوير صكوك اال: اثلثا  
ف لدايت الباقتصادة على مستول نتائج إٯبابيإٔب  ة سيؤدمسبلميصكوؾ اإلإف تطوير سوؽ ال

 : (ُ)ة من أٮبهاسبلمياإل
ية من خبلؿ اجتذاب ا٤بزيد قتصادات التمويلية للشركات كا٤بؤسسات االحتياجتوفّب كتلبية اال .ُ

ُب السندات  ستثماربب النقود من التعامبلت الربوية كاالمن مدخرات اجملتمع ا٤بعطلة بس
 .الربوية

 .ا٤بساٮبة ُب تغطية العجز ُب موازنة الدكلة .ِ
 .كىذا ٱباف العبء عن ميزانية الدكلة ،ا٤بساٮبة ُب ٛبويل مرافق البنية األساسية .ّ

                                      
 .ٖٔ، صػ تعقد االستنصاع وتطبيقاتو اظتعاصرةاب٣بّب،  (ُ)
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 .ةسبلميإٯباد اإلطار ا٤ببلئم إلدارة السيولة الاائضة لدل البنوؾ اإل .ْ
 ستثمارة ٘بتذب األمواؿ الباحثة عن االإسبلمياصر األساسية لقياـ سوؽ مالية توفّب العن .ٓ

 .كتزيل سلبياهتا كأضرارىا ،كتستخلص منافع األسواؽ التقليدية، ا٢ببلؿ
 .على ا٤بستول العا٤بي ستثمارة ُب ٦باالت التمويل كاالسبلميترقية كتسويق البدائل اإل .ٔ

 .ىاإصدار وآليات مفهومها  صكوك الس ل م: اظتطلب الثاين
 .ىاإصدار وآليات  صكوك الس ل ممفهوم : الفرع األول

 :صكوك الس ل ممفهوم : أواًل 
كتصبح سلعة ، ىا لتحصيل رأس ماؿ السلمإصدار يتم  ،التجزئةال تقبل  ،ىي كاثئق متساكية القيمة

٤بصدر للواثئق كا –ا٤بشَبم  –م السلم ٩بلوكة ٢بملة الواثئق ٕبيث يكوف أصحاب الواثئق ىم ا٤بسلً 
 .(ُ)–البائع  –م إليو ىو ا٤بسلى 

 : مبا يلي صكوك الس ل متتايز : ااثنيً 
 .تشغيل أمواؿ ا٤بستثمرين بربح جيد .ُ
 .توفّب التمويل البلـز للمنتجْب كرجاؿ األعماؿ حسب األحكاـ الشرعية .ِ
 .اهتا بسعر مناسباحتياجضماف ا٢بصوؿ على السلعة كقت  .ّ

 .مصكوك الس ل  ضوابط : ااثلثً 
ُب ٦باؿ البَبكؿ أك الزراعة  الوطِب مثبلن  نتاجتنمية اإل صكوؾ السَّلىم ُبكىنا ٲبكن للمنشأة استخداـ 

كالربح على ما قسم  ،ٍب البيع بسعر السوؽ ،حيث يتم الشراء كالتسليم كالتخزين ؛ا٢بيوا٘ب نتاجأك اإل
 .هللا

  :صكوك الس ل م إصدارآليات : ارابعً 
كذلك أبف تبيع الدكلة  ،لتمويل العجز ُب ميزانية الدكلة عقد السَّلىممن ة ستاادكما ٲبكن اال

 .ة مثبلن سبلميالبنوؾ اإلإٔب  آجاؿ عديدة أبٜباف معجلةإٔب  ا٤بنتجة للبَبكؿ كميات موصوفة ُب الذمة

                                      
 .ٖٔبلخّب، مرجع سابق، صػ (ُ)
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كذلك  ،إليها امسلمن : ا٤بوازم مع طرؼ اثلث تصبح ىي عقد السَّلىمة بسبلميٍب تقـو البنوؾ اإل
ات السابقة بثمن معجل يزيد على كميات ٩باثلة للناط الذم أسلم فيو بناس ا٤بواصا  ايع سلمن أبف تب

 .ٍب تتم التسوية بْب الصاقتْب دكف الربط بينهما ،ٜبن السلم األكؿ
حيث اقَبح األستاذ  ،ا٣باص ابلبَبكؿ مثبلن  صكوؾ السَّلىمكٲبكن أف تتم ىذه العملية من خبلؿ 

 : (1)سندات سلم ناطية ابلشكل التإب إصدارتتم ىذه العملية من خبلؿ اللطيف ا١بناحي أف  عبد
سندات ذات قيمة مالية  إصدار (البنك ا٤بركزم مثبلن )تتؤب الدكلة من خبلؿ جهاز ٚبتاره : أكالى 

 .تبٌْب ُب موعد ٧بدد مبٌْب ُب السند ،٧بددة من الناط ا٤بوصوؼ ُب الذمة
ا٤بؤسسات ا٤بالية كاألفراد بثمن إٔب  السندات ببيعها صدارإتقـو ا١بهة ا٤بوكوؿ إليها : ااثنين 

 .معجل
يسلىم فيو )الناط( كبيعو  ستبلـ( ابمن صاحبو لوزارة الناط )مثبلن  يتضمن السند توكيبلن : ااثلثن 

ا٤ب
 ْٖا١بارم ٕبسب العرؼ التجارم على أف تيدفع القيمة ٢بساب صاحب السند خبلؿ  ابلسعر

 .ساعة عقب البيع
طويل األجل( ٕبيث تليب  -متوسطة  -تتنوع سندات السلم حسب مواعيد ٨بتلاة )قصّبة : ارابعن 

 .حاجة ا٤بتعاملْب كظركفهم كرغباهتم
 : صكوك الس ل م إصدارأطراف تعالية 
 .ا٢بكومية عبارة عن سندات قصّبة األجل صكوؾ السَّلىم

املي ح( كمشَبم أك مثبلن  ال ناطن ية أطرافها ا٢بكومية )ابيع السلعة أك األصاستثمار رب عن عملية تع
قيمة الصكوؾ من ا٤بشَبين كدفع ٜبن السلعة اآلف للحكومة  ستيااءحيث تقـو ااظة اب ،الصكوؾ

 .اعة أك قيمتها الحقن لالس استبلـك 
 .بْب ا٢بكومة كالشركة )مدير ااظة( عقد السَّلىميتم توقيع 

بْب )أرابب ا٤باؿ أك مشَبم الصكوؾ( كبْب الشركة  للمشَبين بصيغة عقد ا٤بضاربة صكوؾ السَّلىمتباع 
                                      

اف األمّبم ابلكويت ُب الاَبة اقَباح األستاذ عبد اللطيف ا١بناحي ا٤بقدـ ٢بلقة النقاش األكٔب للجنة االقتصادية التابعة للديو ( 8)
 .بعنواف: هتيئة األجواء الستكماؿ تطبيق الشريعة اإلسبلمية ُب اجملاؿ االقتصادم ُّٗٗفرباير  ٖ-ٔمن 
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 .)مدير ااظة(
 : (ُ) اا يليكاضتكومية قصًنة األجل   صكوك الس ل م إصدارخطوات  

 ،صكوؾ السَّلىم( ا٤بكلف من كزارة ا٤بالية إبنشاء ٧باظة إسبلميشركة مالية أك بنك  يقـو الوكيل )مثبلن 
كدعوة البنوؾ كاألفراد كالشركات كا٤بؤسسات ا٤بالية  صداراإل كأخذ موافقة البنك ا٤بركزم على نشرة

قيمة تلك الصكوؾ للدخوؿ ُب مضاربة تنايذىا نيابة  استبلـك  ،ا٤بصدرة صكوؾ السَّلىمالراغبة بشراء 
 .ٍب بيع السلعة عند حلوؿ األجل ،عنهم بغرض شراء عاجل يتم التعاقد عليو مع كزارة ا٤بالية

حكومة لمع كزارة ا٤بالية كممثل ل عقد السَّلىمبتوقيع  صكوؾ السَّلىماظة  ارن يقـو الوكيل بصاتو مدي
ٗبواصاات  اشراء األكؿ ناطن لذم ينطوم على اتااؽ بْب الطرفْب الناط( كال ا٤بالكة للسلعة )مثبلن 

و بتسليم التزامبقبض الثمن ك  (٢بكومة)اكإقرار من الطرؼ الثا٘ب  عاجبلن يدفع ، ككمية سعر ٧بدد
ربح معلـو كذلك ألف ب تسليم ثبلث شهور مثبلن  ،اسلعة أك قيمتها حسب سعر البيع للناط الحقن ال

 .لذلك التعاقد عليو اكٲبكن تبعن  اأسعار الناط تسلم ثبلثة شهور ىو سعر معركؼ مسبقن 
يتم ٙبديد أحد البنوؾ كطرؼ اثلث ليوقع من الشركة )مدير ااظة( على الوعد ا٤بلـز ابلشراء ك 

لؤلسعار الدكلية للسلعة تسليم ثبلثة شهور كجهة ضامنة لشراء السلعة ُب حالة  ايمة اددة كفقن ابلق
 .عدـ ٛبكن ا١بهة ا٤بسوقة للحكومة من نشر تلك السلعة بذلك السعر

عند انتهاء أجل السلم تقـو الشركة بتحصيل قيمة السلعة موضوع السلم كتوزيعها على ا٤بستثمرين ُب 
 .ىذه السلعة

 .صكوك الس ل م حكم تداول: فرع الثاينال
 : معىن التداول
ىو  :كتداكؿ القول الشيء تداكالن  ،أخذتو ىذه مرة كىذه مرة ":تداكلتو األيدم"ن مً : أ( التداكؿ لغة

 .(ِ)حصولو ُب يد ىذا ترة كُب يد ىذا أخرل

                                      
، كرقة ٕبث مقدمة للمؤٛبر الرابع للمصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية، سوراي، لصكوك اإلسالمية وإدارة السيولةدمحم ردماف، ا (ُ)

 .ٕص ََِٗ
 .ٕٕ، ص اظتصباح اظتنًن، الايومي، ُُْ، صػؼتتار الصحاح(، مادة تدكاؿ، الرازم، ِِٓ/ُُ، )لسان العربظور، ابن من (ِ)
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 : هامن ،ناس ا٤بعُب امتعددة تؤدم تقريبن  عرؼ بتعريااتو  اصطبلحنا:ب( كالتداكؿ 
كذلك  –كالبيع كا٥ببة كاإلرث   –نقل ملكية الورقة ا٤بالية من مالك آلخر بعقد من العقود الشرعية  -

 .(ُ)عرب كسيلة من الوسائل التجارية ا٤بعتربة
كتثبيت  ،كانتقاؿ ملكيتها بْب ا٤بستثمرين ،كبيعها مباشرة أك ابلواسطة، عملية شراء األكراؽ ا٤بالية -

 .(ِ)ىذه ا٤بلكية
فإف ا٤بعُب االصطبلحي يقصد بو ، يحظ ىنا العبلقة الوثيقة بْب ا٤بعُب اللغوم كاالصطبلحكيبل

كىذا قريب  ،لعمليات البيع كالشراء ا٤بتتالية اأخرل تبعن إٔب  تعاقب بْب األكراؽ ا٤بالية كانتقا٥با من ذمة
 .أخرلإٔب  من ا٤بعُب اللغوم الذم يدؿ على حصوؿ الشيء ُب يد ٍب انتقالو

كالصكوؾ ، كالسندات -األسهم  –ا التداكؿ ابألكراؽ ا٤بالية صَّ ما يؤخذ على التعرياْب أهنما خى  كلكن
بينما التداكؿ يقع على األكراؽ ا٤بالية كالعمبلت كا٤بعادف كغّب ذلك ٩با يتداكؿ ُب األسواؽ  –ك٫بوىا 

 .ا٤بالية كالبورصات
اؿ ملكيتها من مالك آلخر ُب سوؽ األكراؽ كانتق، بيع سلعة السلم: ىو صكوؾ السَّلىمفمعُب تداكؿ 

 .ا٤بالية قبل قبض ا٤بسلم فيو
 

  

                                      
 .ُِِ، صػصكوك اإلجارةمّبة،  (ُ)
 .ِْ، صػ صكوك السلماليمِب ،  (ِ)
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 : صكوك الس ل محكم تداول 
عدـ جواز بيعو  :كالراجح فيها كهللا أعلم ،مسألة حكم بيع ا٤بسلم فيو قبل قبضوإٔب  ا٤بسألة ىنا ترجع
ية قيده بغّب الطعاـ كاشَبط بل حٌب من أجاز من ا٤بالك ؛كىو قوؿ ٝبهور العلماء ،لغّب ا٤بسلم إليو

أخذ هبا شيخ اإلسبلـ كابن القيم منعوا  كالركاية عن اإلماـ أٞبد الٍب ،ا حاؿ بيعو للمسلم إليوشركطن 
صكوؾ فا٤بسألة حٌب عند اجمليزين ال تسعف ابلقوؿ ٔبواز تداكؿ  ،من الربح حاؿ بيعو قبل قبضو

 .صكوؾ السَّلىمتداكؿ  –علم أكهللا  –ٯبوز  عليو فبل ءبناأسواؽ األكراؽ ا٤بالية ك  السَّلىم ُب
 .(ُ) -البحرين –ة سبلميكىذا القوؿ ىو قوؿ ىيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإل

أما ُب  ،أف من أجاز بيع ا٤بسلم فيو قبل قبضو من العلماء إ٭با أجازه ٤برة كاحدة :ك٩با يؤكد ىذا القوؿ
كَبك٘ب فقد تباع سلعة السلم قبل قبضها عدة مرات فهو خارج عما األسواؽ ا٤بالية كمع التداكؿ اإلل
 .- كهللا أعلم -فبل يصح التخريج على أقوا٥بم ُب ىذه ا٤بسألة  ااختلف فيو العلماء األكائل ٛبامن 

 
  

                                      
 .ٖٔٓمعايّب ىيئة ااسبة، صػ ا٤بعيار الشرعي، ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية كاإلسبلمية، ا٤بعيار، السابع عشر، (ُ)
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 األسهم الس ل م يف: سادساظتبحث ال
 : تعريف السهم: أواًل 

، أصبلف أحدٮبا يدؿ  على تغّب و ُب لوفو ، ا٤بيمالسْب كا٥باء ك : قاؿ ابن فارس، ٝبع سهم: لغة  - ُ
أسهم : كيقاؿ، النصيب: السهمة. فكشيءو من األشياء، كاآلخر يدؿ  على حظو كنصيب

 .كذلك من السهمة، إذا اقَبعا ؛الرجبلف
: ]سورة الصافات ﴾ڳڳڳڳ﴿: قاؿ تعأب، كالنصيب أف ياوز كل كاحدو منهما ٗبا يصيبو

كحظ من ، كأنو نصيب من أنصباء،  الواحد من السهاـ سمي السهمٍب ٞبل على ذلك ف، [ُُْ
 .(8)حظوظ

 : يف االصطالح – 7
كقابلة للتداكؿ ابلطرؽ التجارية ، صكوؾ متساكية القيمة غّب قابلة للتجزئة: األسهم 

 .(ِ)كىي ٛبثل حقوؽ ا٤بساٮبْب ُب الشركات الٍب أسهموا ُب رأس ما٥با، ا٤بخصصة لذلك
مشاعة ُب شركات األمواؿ بكل ما تشملو الشركة من أمواؿ  ةد حصكالسهم بذلك ياي 

 .(ّ)كما ٛبلكو من حقوؽ كامتيازات، كديوف، كأصوؿ
الدكٕب ُب دكرتو السابعة ا٤بنعقدة ُب جدة  سبلمي( من قرارات ٦بمع الاقو اإلّٔكقد نص القرار رقم )

لسهم ىو ا٢بصة الشائعة من أصوؿ ىػ على أف ال ا٤بتعاقد عليو ُب بيع اُُِْ ُب ذم القعدة عاـ
كللسهم قيم متعددة ابعتبارات ، كشهادة السهم عبارة عن كثيقة للحق ُب تلك ا٢بصة، الشركة
 : فهناؾ (ْ) معينة

ك٦بموع قيم األسهم ىذه ىو ما ، كىي الٍب ٙبدد للسهم عند أتسيس الشركة، القيمة اال٠بية  – ُ
 .ٰبدد رأس ماؿ الشركة

 .كلكن ال ٯبوز أف تكوف أقل منها، قد تكوف مثلهاك ، القيمة اال٠بية
                                      

  ُّٓ/ْ ، فصل السْب، ابب ا٤بيمالقاموس احمليط، ُُُ/ّ ، السْب كا٥باء كما يثلثهماالقاموس احمليطلاّبكزآابدم، ( اُ)
 .َُٖ، ص شركات اظتسامهةرضواف، ( ِ)
 (.ُِِ/ِ)الشركات، ا٣بياط، ( ّ)
 .ُٔ، ْٕ، صاألسهم حكاها وآاثرىاالسلطاف، ، ّٖٓ-ّٔٓ، صاظتسامهة يف النظام السعوديا٤برزكقي، ( ْ)
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كقسمة ٩بتلكاهتا بعد ذلك على ، ات الشركةالتزامكىي قيمة السهم بعد خصم ، القيمة الدفَبية  – ّ
، كقد تكوف بقسمة حقوؽ ا٤بلكية الٍب تتمثل ُب رأس ا٤باؿ ا٤بدفوع، عدد األسهم ا٤بصدرة

 .ألسهم ا٤بصدرةكاالحتياطات كاألرابح اتجزة على عدد ا
بعد إعادة تقييمها ، السهم الواحد ُب أصوؿ الشركة كىي الٍب ٛبثل نصيبى ، القيمة ا٢بقيقية  – ْ

 .للسعر ا١بارم بعد خصم ديوهنا اكفقن 
كىي غّب اثبتة بناءن على ، كىي القيمة الٍب يساكيها السهم ُب سوؽ التداكؿ: القيمة السوقية  – ٓ

  .اختبلؼ العرض كالطلب
 .(ُ)األسهمإىل  قساٌن حبسب النظرةإىل  األسهم الس ل م يف ينقسم: ااثنيً 

 ،ٜباثل األسهم مع بعضهاإٔب  ابلنظر "ماؿ مثلي"فمنهم من قاؿ ، اختلف الاقهاء ا٤بعاصركف ُب ذلك
 .أهنا أسهم ُب شركة معينةإٔب  ابلنظر "ماؿ معْب"كمنهم من قاؿ 

كإف كانت مثلية كالسلع ، كالعقار حكم ابلتعيْب  "معينة"كمنهم من فرؽ ٕبسب موجودات الشركة 
 ."مثلية"ا٤بثماثلة فإهنا 

ككاف ذلك ، ترجح اعتبار التعْب ،نسبة كبّبة منها أك على معظم أسهم الشركة افإف كاف السلم كاقعن 
 .ٯبوز ُب معْب كال اسلمن 

ها مهكأس، معينة ركةألف الش ؛إف األسهم إذا ٠بيت أسهم شركة من الشركات فستكوف معينة فمثبلن 
 .إال أف السلم ٓب يقع على سهم منها معْب، مهما كثرت ٧بدكدة

ٕبيث يغلب على الظن توفرىا عند حلوؿ ، من أسهم الشركة على نسبة ضئيلةو  اأما إف كاف السلم كاقعن 
 .ا٤بعْب السَّلىم ُبٓب يكن ذلك من ، األجل
كيسلم الثمن ، ض بعد مدة ٧بددة مثبلن سهم من أسهم سابك على أف القب ََُإذا أسلم ُب  فمثبلن 

أك  األنو يندر جد  ، كالغالب كجود ىذه األسهم ُب ٧بل العقد أم زمن حلوؿ التسليم، ُب ٦بلس العقد
 .يقع أف ياقد سهم من سوؽ األسهم ال

من ٦بموعة أسهم الشركة ا٤بتداكلة  اكلكن من حيث الواقع ال ٲبكن ا١بـز بنسبة األسهم ا٤بباعة سلمن 
                                      

 .ِْٓ، صاألسهم والسندات وأحكامها، ا٣بليل، ُّ، صػ دراسات يف اظتعامال اظتاليةلسويلم، ا( ُ)
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 اكُب غياب ىذا التنظيم فقد تكوف نسبة األسهم ا٤بباعة سلمن ، بوجود تنظيم من ىيئة سوؽ ا٤باؿ إال
، اكُب ىذه ا٢بالة فإف احتماؿ العجز عن الوفاء يصبح كبّبن  ،مرتاعة مقارنة ببقية أسهم الشركة ا٤بتداكلة

كىذا ، ىذه ا٤بشكلة من القيود على البيع على ا٤بكشوؼ لتبلُب اكلذلك تضع ا٥بيئات الدكلية عددن 
% من ٓ ٗبا ال يتجاكز مثبلن  ايتطلب كجود تنظيم من ىيئة سوؽ ا٤باؿ ٰبدد نسبة األسهم ا٤بباعة سلمن 

 .(ُ)شكاؿ قائم كا٣بطر ال ٲبكن التنبؤ بوكُب غياب ىذا التنظيم فإف اإل ،أسهم الشركة ا٤بتداكلة
 .(7)األسهم  يف الس ل مالضوابط واظتعايًن اليت جيب مراتعاهتا يف : ااثلثً 
  ٗبا ال يتجاكز نسبة متدنية من متوسط أسهم الشركة  اٙبديد نسبة األسهم ا٤بباعة سلمن

 .كما سبق  ،ا٤بتداكلة
  األسهم ُب حالة ا٬بااض األسعار )كىو شرط تطبقو ا٥بيئات الدكلية على  السَّلىم ُبمنع

 .عمليات البيع على ا٤بكشوؼ( كذلك ٤بنع اهنيار السوؽ
 ٕبيث إذا ٘باكزت قيمة األسهم فيها رأس ا٤باؿ ، األقصى للخسارة ابلنسبة للمدين ٙبديد ا٢بد

% اب٤بعدؿ السنوم( فإف ا٤بدين ال يلتـز إال ٗبقدار ما يوُب ىذا ا٢بد َِ بنسبة معينة )مثبلن 
 ؛ا٥بدؼ من ىذا الشرط ىو كبح ٝباح اجملازفات الضارة ابلسوؽ، ك كال يلتـز ٗبا زاد عن ذلك

كىو ما يقلل عمليات ، اإذا علم بذلك فلن يسَبسل ُب شراء األسهم سلمن ألف الدائن 
كىذا الشرط ٲبنع أبرز مشكبلت البيع على ا٤بكشوؼ كىي ا٤بخاطر العالية الٍب ، اجملازفة

 .يتحملها ا٤بستثمر
كىذا يقيدىا من جهة ، ألف السابق يقيد اجملازفة من جهة ا٤بدين ؛كىو مكمل للشرط السابق 

  .الدائن
 ؛لكنو يطبق ُب عمليات السلم الزراعي ُب السوداف ،ىذا الشرط ال يطبق ُب األسواؽ الدكلية

 .ة منو ُب ٞباية سوؽ األسهمستااداال كمن ابب أكٔب ،٢بماية ا٤بزارعْب
  ىو شرط ال يطبق ُب ، ك كما ىو مقرر ُب شركط السلم ا٤بتاق عليها  ،دفع الثمن كامبلن

 .الشركط ا٤بهمة ُب ٘بنب التوسع ُب اجملازفات ىو من، ك ااألسواؽ الدكلية أيضن 
                                      

 .َّ، صػ دراسات يف اظتعامالت اظتاليةالسويلم،  (ُ)
 .ّّ-ِّالسويلم، ناس ا٤برجع السابق، صػ  (ِ)
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 لشيخ اإلسبلـ ابن  اكىو شرط متاق عليو عند األئمة خبلفن  ،منع اشَباط ا٣بيار ُب السلم
 .لتقييد اجملازفة كتضييق نطاقهاأيضنا  ىذا، ك تيمية رٞبو هللا

  لو  السلم ٛبييزن بقوؿ ا١بمهور ابشَباط األجل ُب ا اأشهر( أخذن  ّ ٙبديد حد أدٗب لؤلجل )مثبلن
كا٥بدؼ من ىذا الشرط تقليص قصّبة األجل كترجيح احتماؿ توفر ، عن بيع ما ليس عندؾ

 .ا٤بسلم فيو عند حلوؿ األجل
  للمجازفات الضارة  اكذلك منعن  ،بقوؿ ا١بمهور امنع بيع األسهم ا٤بسلم فيها قبل قبضها أخذن

 .سعارمن ابب أكٔب منع كل صور التسوية على فركؽ األ، ك اأيضن 
 مع ما ٲبكن أف يتوصل إليو ا٤بختصوف ُب ىذا ، اشركط تداكؿ األسهم عمومن إٔب  ضافةابإل

 .اجملاؿ
 (8)األسهم  الس ل م يفحكم : ارابعً 

األسهم يكتناو  السَّلىم ُبف أل ؛األسهم السَّلىم ُبمنع اجمللس الشرعي ٥بيئة ا٤بعايّب ااسبية ُب البحرين 
 .كالعلم عند هللا تعأب ،عيةالكثّب من ااذير الشر 

 
 

  

                                      
 .َّٓ، صُِراجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية، ا٤بعيار ، ىيئة ااسبة كا٤بظتعيار الشرتعي( اُ)



 

008 

 السلم بسعر السوق وقت التسليم: السابعاظتبحث 
 : صورة السلم بسعر السوق وقت التسليم

كإ٭با  ،من الثمن ُب سلعة موصوفة لكن ال يعْب مقدارىا كقت العقد امعلومن  اأف يسلم ا٤بشَبم مقدارن 
فإذا علم السعر  ،بنسبة معلومة يـو التسليم يرتبط ٙبديد كمية ا٤بسلم فيو بسعر السلعة أك أنقص منو

كمن ٍب  ،كقت التسليم احتسب الثمن ا٤بدفوع كقت العقد كفق سعر الوحدة من البضاعة ا٤بسلم فيها
 .يتم استخراج الكمية عن طريق قسمة الثمن على قيمة الوحدة من البضاعة ا٤بسلم فيها

ا نوعنا ٧ب: فمثبل ددنا من الناط بوصف منضبط دكف ٙبديد لو اشَبل شخص ٗبائة ألف رايؿ نقدن
سعر الربميل كقت التسليم أقل من سعر السوؽ بعشرة  يسلم بعد سنة على أف يكوف ،الكمية
فإف  ،رايالن  َٗفإذا كاف سعر الربميل كقت التسليم ، من سعر السوؽ مثبلن  %ُُأك بناقص ،رايالت

استخراج الكمية عن طريق قسمة الثمن على كيتم  البائع ٰبتسب سعر الربميل على أنو ٜبانوف رايالن 
فإذا كاف رأس ا٤باؿ ا٤بدفوع مائة ألف رايؿ كسعر الربميل ٜبانوف ، قيمة الربميل الواحد كقت التسليم

ألف كمائتاف : (انتج قسمة مائة ألف على ٜبانْب) فإف عدد الرباميل الٍب ٯبب تسليمها ىو رايالن 
 .كٟبسوف برميبلن 

 .كىو العلم ٗبقدار ا٤بسلم فيو ،شرط من شركط السلم إٔب ىذه ا٤بسألة ترجع
أجل إٔب  فاي كيل معلـو ككزف معلـو ؛من أسلف ُب شيء"كاألصل ُب اشَباطو قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ُ)"معلـو
 : كقد اتاق األئمة األربعة على اشَباطو كما يتبْب من النصوص اآلتية

النوع  ألف جهالةى  ؛رعذر ابلكيل أك الوزف أك العد أك ال"أف يكوف معلـو القد: قاؿ الكاسا٘ب -
 .(ِ)ا٤بنازعة كإهنا ماسدة للعقدإٔب  ماضية كا١بنس كالصاة كالقدر جهالةه 

"كال ٯبوز أف يسلم ُب شيء من ا٤بكيبلت كال ا٤بوزكانت إال بكيل معلـو : كقاؿ ابن عبد الرب -

                                      
 .ُٕ، سبق ٚبرٯبو، صالبخارم أخرجو (ُ)
 (َِٕ/  ٓ) بدائع الصنائعالكاسا٘ب،  (ِ) 
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 .(ُ)يشكل عند التنازعأجل معلـو بصاة معلومة ماهومة ال إٔب  أك كزف معلـو
كالعلم ، العلم اب٤بقدار: "الشرط ا٣بامس: كجاء ُب كبلـ النوكم عند ذكره لشركط صحة السلم -

 .(ِ)أك العد، أك الذرع، أك الوزف، يكوف ابلكيل
 ،أف يذكر قدره " أم ا٤بسلم فيو" ابلكيل ُب ا٤بكيل: "فصل الشرط الثالث للسلم: قاؿ البهوٌب -

 .(ّ)كالوزف ُب ا٤بوزكف
 : اختلف العلااء اظتعاصرون يف حكم السلم بسعر السوق وقت التسليم تعلى قولٌن

 .جواز السلم بسعر السوؽ كقت التسليم: القول األول
كالدكتور نزيو  ،بن منيع عبد هللاكعدد من ا٤بعاصرين كالشيخ  ،(ْ)كإليو ذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 .(ٓ)كالدكتور دمحم الصاّب  ،هللا العمار بدكالدكتور ع ،كالدكتور علي القره داغي ،ٞباد
 .منع السلم بسعر السوؽ كقت التسليم: القول الثاين

كالدكتور دمحم عبد الغاار  ،الدكتور الصديق دمحم األمْب الضرير ،كاختاره عدد من ا٤بعاصرين
 .(ٔ)الشريف

                                      
 .ّّٕص  الكايف،، ابن قدامة (ُ)
 (ِْٓ/  ّ)روضة الطالبٌن، النوكم (ِ)

 (ِٕٗ/  ّ، )كشاف القناع،  البهوٌب (ّ)

 (ّّٔ/  ْ، )تياية اظتسائل البن، ابن تيمية (ْ)

 .ُٓٓ، ص تعقود التاويل اإلسالمية يف اظتصارف اإلسالمية مّبة، (ٓ)

 .ِّٓناس ا٤برجع السابق، ص (ٔ)
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 : األدلة
 : أدلة القول جبواز السلم بسعر السوق وقت التسليم: أواًل 

 ليس التعاقدية الصيغة ىذه دامت ما ئذنكحي، ا٢بظر اإلابحة ال ىو كالشركط العقود ُب األصل فأ /ُ
 نصػػوص مػػع تتعػػارض ال جػػائزة صػػحيحة صػػيغة فهػػي ،منعهػػا علػػى يػػدؿ كال دليػػل، غػػدر كال غػػش فيهػػا

 .(ُ)مقاصدىا مع الشريعة كال
 ،عز كجل أحلو ُب الكتابأف هللا  ،أجل مسمىإٔب  "أشهد أف السلم ا٤بضموف: / قاؿ ابن عباسِ

 .(ّ)(ِ) ﴾ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : كقرأ ىذه اآلية ،كأذف فيو
 .أنو مٌب كجد السلم ا٤بضموف فاألصل فيو ا٢بل: كجو الداللة

 .(ْ)لقياس على البيع ٗبا ينقطع بو السعر/ اّ
" كقدر ىذا ٗبنزلة أف يبيعو بسعر ما يبيعو الناس أك بزايدة درىم ُب كل : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

كفيو قوالف ُب مذىب ، كقد تنازع الناس ُب جواز البيع ابلسعر ،(ٓ)غرارة أك نقص درىم ُب كل غرارة
ألنو لو أبطل مثل ىذا العقد  ؛كأنو ليس فيو حظر كال غدر، جائزكاألظهر ُب الدليل أف ىذا ، أٞبد

 .فقيمة ا٤بثل الٍب تراضوا هبا أكٔب من قيمة ٗبثل ٓب يَباضيا هبا، قيمة ا٤بثلإٔب  لرددانىم
فإذا تراضيا بو ، إف ذلك ال يلـز: كمنهم من قاؿ، ....كالصواب ُب مثل ىذا العقد أنو صحيح الـز

 .(ٔ)هللا أعلم"، كجاز
جػاز السػلم بسػعر السػوؽ  ،البيػع كقػت ابلػثمن ا٤بشَبم أك البائع جهل مع ابلسعر جائز البيع فإذا كاف

 مقػػػدارىا كٙبػػػدد السػػػلعة تعينػػػت فػػػإذا ،ا٤ببيػػػع قػػػبض السػػػعر كقػػػت فيػػػو يتحػػػدد فكبلٮبػػػا ،كقػػػت التسػػػليم
                                      

 .(ّّٔ/  ْ) جامع اظتسائل البن تيايةابن تيمية،  (ُ)

 ِِٖسورة البقرة: آية:  (ِ)

 .(ُٕٔ/  ُسّب الكشاؼ )ٚبريج األحاديث كاآلاثر الواقعة ُب تا، الز٨بشرم، (ّٖٓ/  ٔ) االستذكار (ّ)

، كفيو خبلؼ بْب العلماء، كاألظهر أنو جائز، ينظر: ِٔٓ، ص تعقود التاويل اإلسالمية يف اظتصارف اإلسالمية مّبة، (ْ)
 .(ُٔ/  ٓبدائع الاوائد )، (ّْٓ/  ِٗ) -٦بموع الاتاكل ، (ُِٔ/  ُشرح منظومة القواعد كاألصوؿ البن عثيمْب )

/  ُ) طلبة الطلبة ُب االصطبلحات الاقهية. ينظر: ىي كعاء من صوؼ أك شعر لنقل الٌتنب كما أشبهوك  ،غرارة بكسر الغْب (ٓ)
 /ِِّ.) 

 .(ّّٔ/  ْ) جامع اظتسائلبن تيمية، ا (ٔ)
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 .(ُ)عرابلس السلم كُب ابلسعر البيع ُب متحقق كىذا ،حينئذ ٙبديد السعر لـز ،ا٤بشَبم كقبضها
 العقػػود معظػػم ُب معتػػربةك  كثػػّبة تطبيقػػات كلػػو، الشػػريعة مسػػائل مػػن كثػػّب ُب معتػػرب ا٤بثػػل عػػوض ف/ أْ

كالصػواب ُب مثػل ، قيمػة ا٤بثػلإٔب  لػو أبطػل مثػل ىػذا العقػد لػرددانىم ": قاؿ ابػن تيميػة ،(ِ)كالتصرفات
 .(ّ)"ىذا العقد أنو صحيح الـز

 ا٤بؤسسػػات ُب ا٤بخزنػػة األمػػواؿ سػػتثماركذلػػك ال ؛العقػػد مثػػل ىػػذا النػػوع مػػنإٔب  / أف ا٢باجػػة ماسػػةٓ
 .كغّبىا ةسبلميكا٤بصارؼ اإل ا٤بالية

 : أدلة القول ابظتنع من السلم بسعر السوق وقت التسليم: ااثنيً 
(إٔب  فاي كيل معلـو ككزف معلـو ،)من أسلف ُب شيء :/ قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصُ  .(ْ)أجل معلـو

 : وجو الداللة
 .م فيو بكيل أك كزفا٢بديث دؿ على اشَباط معرفة ا٤بسلى أف 
أجل معلـو من إٔب  امعلومن  ا"ىل لك أف تبيعِب ٛبرن : كرد عن زيد بن سنعة أنو قاؿ لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص / ماِ

 .(ٓ) أجل مسمىإٔب  مسماة ابل أبيعك أكسقن  ؛ال أبيعك من حائط مسمى: قاؿ؟ حائط بِب فبلف
 : لةوجو الدال

 .مسمى اكوف ا٤بسلم فيو معلومن 
ألف الثابت ُب ذمة ا٤بسلم إليو ٗبوجب تلك  ؛فإهنا تكوف راب ،أك ذريعة لو ،/ أف ىذه ا٤بعاملة إما رابّ

بقيمة مبلغ القرض مع  اكىو يؤديها ُب ا٤بستقبل عينن  (كالذم ىو رأس ماؿ السلم)الصيغة مبلغ القرض 
 اًلم ٤با دفع مبلغ رأس ماؿ السلم أراد أف يضمن لو رأس مالو كرٕبن ألف ا٤بس ؛نسبة ا٢بسم ا٤بتاق عليها

ة من التموين ا٣بإب ستاادالراب حْب ٛبنح للمستايد االإٔب  كتكوف ذريعة ،(ٔ)عند حلوؿ األجل ا٧بددن 
                                      

 .(ّّٔ/  ْالبن تيمية ) جامع اظتسائل (ُ)

 .ُٓٓ، ص تعقود التاويل اإلسالمية يف اظتصارف اإلسالميةمّبة،  (ِ)
 مّبة، مرجع سابق. (ّ)

 .ُٕسبق ٚبرٯبو، ص البخارم أخرجو (ْ)
 سبق ٚبرٯبو.(ٓ)
 .ّّٓ، ص تعقود التاويل اإلسالمية يف اظتصارف اإلسالميةمّبة،  (ٔ)
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فقد يكوف ىذا حيلة  ،ؿ يضمن رأس ا٤باؿ مع نسبة من الربحوًٌ كما أف ا٤بمى   ،من ٨باطر تغّب األسعار
 .(ُ)للراب

 .للذريعة اكإف كانت ذريعة لو فتمنع سد   ،فإف كانت راب حرمت ابلنص
 ،لقوة أدلتهم ؛ىو القوؿ ٔبواز السلم بسعر السوؽ كقت التسليم -كهللا أعلم  - كالراجح: حيجرت ال

 : كلكن يشَبط للجواز شرطاف ،كضعف أدلة القائلْب اب٤بنع
 .ك٫بوىا كا٤بعادف كالوقود  ،طة/ أف يكوف للسلعة ا٤بعقود عليها قيمة سوقية منضبُ
 .(ِ)للصورية عند العقد ادفعن  ،عند التسليم اأك حكمي   احقيقي   ا/ أف يقبض ا٤بشَبم السلعة قبضن ِ

 ألف ا٤بعقود عليو يؤكؿ ؛كليس فيها غرر، ألهنا معاكضة بْب نقد كسلعة ؛راب هاليس فيا٤بعاملة ف كأل
"من أسلف ُب ٛبر فليسلف  :ال تتعارض مع قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصك ، ا٤بنازعةإٔب  العلم على كجو ال يؤدمإٔب 

"إٔب  ،ككزف معلـو، ُب كيل معلـو  .أجل معلـو
 : ٩با يدؿ على ذلك أمورك 

ألنو  ؛من ابب أكٔب فجوازه حاال   كىو ليس بشرط ألف السلم إذا جاز مؤجبلن ، ذكر األجل فيو .ُ
 .اجل فليكن معلومن إف كاف السلم أل: فيكوف ا٤بعُب، اأقل غررن 

 :إف ا٤برادف، اكمن ا٤بعلـو أنو ال يشَبط العلم هبما معن ، أف ا٢بديث اشَبط العلم ابلكيل كالوزف .ِ
 .فليكن بوزف معلـو كمن أسلف كزانن ، فليكن بكيل معلـو من أسلف كيبلن 

ناُب للجهالة كإ٭با ال ،و ليس العلم التاـ ا٤بناُب للجهالة ا٤بطلقةفي ٤بسلىمأف ا٤براد من العلم اب .ّ
 .ا٤بنازعةإٔب  العلم على كجو ال يؤدمإٔب  كمقداره ىنا يؤكؿ، النزاعإٔب  ا٤بؤدية

 
 

  

                                      
 .ُٓٓمّبة، مرجع سابق، ص  (ُ)

 .ُٖٔ، ص اظتراحبة بربح متغًنالشبلي،  (ِ)
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 تعقد الس ل مة يف تطبيق سالميجتربة بعض البنوك اإل: لثامناظتبحث ا
كأداة للتمويل ،  عقد السَّلىمة ُب تطبيق سبلمييتضمن ىذا ا٤ببحث دراسة ٘بارب بعض البنوؾ اإل

كمن أجل تبنيها ُب معامبلهتا ، مقتصادلبياف دكر ىذه الصيغة ُب النشاط االك  ،ستثماركاال
 : كذلك كما يلي ،ةسبلمية األخرل ا٤بستخدمة ُب ا٤بصارؼ اإلسبلميالصيغ اإلإٔب  لتضم ،يةقتصاداال

 : (8)جتربة البنك األىلي التجاري: أواًل 
عن  ستثمارتوفّب االإٔب  كالذم يهدؼ ،السلع السَّلىم ُبصندكؽ  -السعودم–لقد أنشأ ىذا البنك 

ة من تغّب ا٘باىات أسعار ستاادابلسلع كاال ستثمارطريق السلم كإتحة الارصة للمستثمرين لبل
تقليل ٨باطر إٔب  كيهدؼ ،توفّب السيولة النقدية للمستثمرين كبشكل شهرمإٔب  ضافةابإل ،السوؽ

 .من خبلؿ تنويع أنواع السلع ا٤بستخدمة ستثماراال
كعلى ا٤بستثمر أف ٰبتاظ ٗبا ، دكالر َََِتعامل الصندكؽ ابلدكالر األمريكي كيدفع ا٤بشَبؾ بو كي

كٱبضع الصندكؽ ألنظمة كقوانْب ا٤بملكة العربية  ،ستثماردكالر كحد أدٗب لبل َََِال يقل عن 
كيتم إعبلـ  ،كٰبق ٤بدير الصندكؽ إهناءه بدكف أم جزاء يرتب على أم مشارؾ بو ،السعودية

كتوزع العوائد من ا٤بستثمرين حسب  ،من إهنائو اا قبل ثبلثْب يومن ا٤بستثمرين كالسلطة التنايذية خطي  
 .مساٮبتها النظامية فيو

 : جتارب تطبيقية للسلم يف السودان: ااثنيً 
ة ُب السوداف للتمويل ابلسلم ىي التجربة األمشل كاألعمق كاألكسع سبلميتعترب ٘بربة البنوؾ اإل

حيث أصبح التمويل ا٤بصرُب الزراعي أبسلوب السلم ىو األسلوب الوحيد ا٤بطبق من  ؛انطاقن 
 .(ِ)خبلؿ ٘بربة رائدة تتمثل أىم مبل٧بها ُب اآلٌب

ة ٧بل البنك ا٤بركزم ُب ٛبويل ا٤بؤسسات الزراعية التابعة سبلميإحبلؿ ا٤بصارؼ التجارية اإل 
٧باظة البنوؾ التجارية لتمويل للدكلة أبسلوب السلم من خبلؿ إنشاء ٧باظة ٠بيت "

مواؿ ااظة ُب التمويل أ استغبلؿكًب  ،ا٤بؤسسات الزراعية ا٢بكومية" كذلك أبسلوب السلم
 .% بضماانت قدمتها كزارة ا٤باليةٗٗبنسبة 

                                      
 .َُّ، صػتعقد الس ل م وتطبيقاتو اظتعاصرة يف الفقو اإلسالميالعساؼ،  (ُ)
 .ُّصالصغًنة،  للاشروتعات اإلسالمية التاويل ساليب، أمرع (ِ)
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 .بواسطة البنوؾ مناردة ٙبت مظلة اٙباد ا٤بصارؼ السودانيةأيضنا  استعملت صيغة السلم -
كُب   ،للعميل نتاج صورة نقدية أك ُب صورة عينية بتوفّب مستلزمات اإليتم تقدٙب التمويل إما ُب -

 .و ُب صورة كمية من ااصيل الزراعيةكلتا ا٢بالتْب يستلم البنك ا٤بموؿ حقَّ 
% لاَبة ا٢بصاد لضماف إنااؽ التمويل َٓ، % لاَبة الزارعةَٓيقدـ التمويل على دفعتْب  -

 .على الزراعة
% من الدخل ا٤بتوقع مع األخذ ُب االعتبار أسعار ااصيل ُب َٖيكوف التمويل ُب حدكد  -

 .ا٤بوسم ا٢بإب
 .فداف للمزارع الواحد َََٓالتمويل لزراعة أكثر من  ىال يعط -
 ،الٍب تقدر بواسطة خرباء كزارة الزراعة نتاجبتكلاة اإل اٙبدد األسعار الٍب يتم هبا الشراء سلمن  -

 .% عليها أرابح للمزارعّّ إضافةٍب 
عند ا٢بصاد  ا٤بعدؿ التضخم ا٤برتاع ُب السوداف كالذم ٯبعل أسعار ااصيل تزيد كثّبن  انظرن  -

 .اكموعد التسليم عن أسعارىا يـو التعاقد سلمن 
 .(8)مناذج جتارب البنوك السودانية لصيغة السلم 

 : جتربة البنك الزراتعي السوداين -8
ية ُب اجملاؿ الزراعي ستثمار اطاتو التمويلية كاالنش عقد السَّلىم ُبلقد حقق ىذا البنك بتطبيقو ل

و ستبلمكذلك اب ،خاف من مشكلة التضخم، كترتب عليو نتائج إٯبابية ،اكبّبن   ا٪باحن  ُِٗٗ/ُُٗٗ
ألف أسعار ىذه ااصيل ترتاع بشكل يتناسب مع ا٬بااض سعر العملة النقدية الٍب  ؛للمحاصيل

 ،زالة الغنب الذم يقع على ا٤بزارع نتيجة الرتااع األسعاركابلتإب إ، دفعها البنك كرأس ماؿ السلم
 .عقود السلم لغاايت التمويل للمزارعْب كفق ضوابط كتدابّب معينة جراءكيستثمر البنك أموالو إب

 : سالميجتربة بنك التناية التعاوين اإل-ِ
 اككاف استخدامن  ،ـُٖٓٗية عاـ ستثمار نشاطاتو التمويلية كاال عقد السَّلىم ُبلقد استخدـ ىذا البنك 

عاكد  ـُِٗٗكُب عاـ ، ـُُٗٗ-ـ ٍُٖٔٗب انقطع تعاملو بو عاـ ، البداية السَّلىم ُبقد عل ابسيطن 
                                      

 .َٕ-ٔٔ، صػتعقد الس ل م كأداة للتاويل يف اظتصارف اإلسالميةالدكيكات،  (ُ)
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كُب  ،مليوف جنيو سودا٘ب َْْعشر عقد سلم ٗببلغ رأس ماؿ  ثِباالتعامل بو حيث أجرل البنك 
مليوف  ّ.ْٔماؿ بلغ عقد سلم ُب ٧بصوؿ األرز كالسمسم برأس  ُِّـ أجرل البنك ُّٗٗعاـ 

 َُْعقد سلم ُب ناس اصولْب برأس ماؿ  َُْارتاع ليبلغ  ـُْٗٗكُب عاـ  ،جنيو سودا٘ب
 .مليوف جنيو سودا٘ب

 : جتربة بنك اطترطوم -ّ
 عقد السَّلىمة الٍب رعت كتبنت فكرة إحياء ك٘بديد التعامل ُب سبلمييعترب بنك ا٣برطـو أحد البنوؾ اإل

كما استخدمو ابالشَباؾ ،  استخدمو ُب تعاملو مع عمبلئو على ا٤بستول الذاٌب لو كقد ،كأداة ٛبويلية
 .مع غّبه ابلبنوؾ التجارية
ىامة تتمثل ُب ا٤بساٮبة ُب القضاء على التمويل ابإلقراض  غايةن  عقد السَّلىمكحقق بذلك التطبيق ل

 .الربوم
ص يتضمن شركط كأنظمة البنك كٯبرم ىذا ا٤بصرؼ عقود سلم مع عمبلئو عن طريق توقيع عقد خا

 .عقد السَّلىما٤بتعلقة ابلتعامل ب
 : سالميجتربة بنك التضامن اإل -ْ

فاي الناحية  ة،تطبيقالنظرية ك الناحية المن  عقد السَّلىمب ايعترب بنك التضامن من أكثر البنوؾ اىتمامن 
حيث  :الناحية التطبيقية كُب، عقد السَّلىمتصف التجارب التطبيقية ل اقدـ البنك أكراقن  :النظرية

 ،كأداة رئيسية ُب معامبلتو التمويلية للقطاع الزراعي ُب السوداف عقد السَّلىماستخدـ بنك التضامن 
 ؛مليوف جنيو سودا٘ب َِٓ% ٗببلغ ٓٓإٔب  ـُّٗٗ-ُِٗٗفقد بلغت نسبة استخدامو ُب عاـ 

لتمويل  ؛مليوف جنيو ِٗٔٗببلغ كساىم ُب ٧باظة البنوؾ التجارية  ،لتمويل ٧بصوٕب الذرة كالسمسم
مليوف  َُُُب ٛبويل شركة السكر السودانية ٗببلغ  –كما ساىم فيها ااظة   ،٧بصوٕب القطن كالقمح

مليوف  َُْكمضارب عن بنك السوداف كبنك ا٤بزارع ٗببلغ   سبلميكما قاـ بنك التضامن اإل،  جنيو
عقد عامل بنك التضامن مع عمبلئو ُب كيت، عقود سلم ُب ٧بصوؿ السمسم جراءجنيو استثمرىا إب

كىي على غرار الصيغة الٍب يتعامل هبا بنك ا٣برطـو مع اختبلفها ُب بعض ، كفق صيغة معينة السَّلىم
 .األمور
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 : جتربة ػتفظة اظتصارف التجارية السودانية -5
 عقد السَّلىم ُبكبدأت بتطبيق  ،عقد السَّلىملتعترب ىذه التجربة من أىم كأكسع التجارب التطبيقية 

كأككلت مهمة التمويل  ،الزراعية –ا٢بكومة  –ـ ُب ٛبويل ا٤بؤسسات العامة ُُٗٗ/َُٗٗا٤بوسم 
ٕبيث تكوف ااظة رب ا٤باؿ كبنك ، ىذا ا٤بوسم لبنك السوداف عن طريق إبراـ عقد ا٤بضاربة معو

عقود بيع ا٤برإبة  جراءية إبعلى أف يقـو ىذا بتقدٙب التمويل للمؤسسات ا٢بكوم،  ٥باالسوداف مضارابن 
٧بصوٕب  نتاجىذا ا٤بوسم لتمويل ىذه ا٤بؤسسات إل عقد السَّلىم ُبكبيع السلم كابلاعل استخداـ 

كعند عجز بعض ىذه ا٤بؤسسات ا٢بكومية عن الوفاء بتسليم كامل كمية القمح ، القمح كالقطن
 .ا ما حصل ابلنسبة صوؿ القمحكىذ ،فإف كزارة ا٤بالية تقـو بتسديد ىذه العجز ،ا٤بتاق عليها

زايدة استجابة البنوؾ التجارية إٔب  ـ أدلُُٗٗ/َُٗٗكنتيجة ما حققتو ااظة ُب ا٤بوسم 
ـ ٜبانية عشر ُِٗٗ-ُُٗٗللمساٮبة ُب ااظة حيث بلغ عدد البنوؾ ا٤بشَبكة فيها ُب ا٤بوسم 

عقد ااظة ُب ىذا ا٤بوسم  كاستخدمت ،اسوداني   اجنيهن  ََِِّْْٖٖٓكساٮبت ٗببلغ  ،ابنكن 
 .القطنك فقط ُب نشاطها التمويلي ُب ٧بصوٕب القمح  السَّلىم

ـ توسع نشاط ااظة ُب عدة ا٘باىات حيث قامت بتمويل ٧بصوؿ ُّٗٗ/ُِٗٗكُب موسم 
الذم أانبتو اافظة ابلقياـ ابلتوقيع ، مليوف جنيو سودا٘ب عن طريق بنك ا٣برطـو َِْٕالقطن ٗببلغ 

 .ات ا٤بتعلقة هبذا التمويللتزامكالقياـ ٔبميع اال عنها
كقد أانبت عنها للقياـ هبذا التمويل بنك  ،كما كقامت ااظة بتمويل شركة السكر السودانية

كقد بلغ حجم  ،% من نصيب ااظة من األرابح كهامش ربحٔمقابل نسبة  سبلميالتضامن اإل
-ُّٗٗالسكر للموسم  إنتاجاظة لتمويل شركة كأعيد تكوين ا ،اجنيهن  َُِِىذا التمويل 

% من ٔـ إبدارة بنك التضامن مقابل نسبة ّٗ-ِٗللنجاح الكبّب ااظة ُب موسم  انظرن ، ـُْٗٗ
ككاف  ،جنيو سودا٘ب َََِّٕٖٓٓٔكقد بلغ حجم التمويل ، صاُب أرابح ااظة كهامش إدارة

بدأ التنايذ ُب هناية شهر ، اطن   َُُْٕٓ للطن كالكمية ا٤بتعاقد عليها جنيو َََِٓسعر السلم 
كقد بلغ التمويل  ،ٛبويل القمحإٔب  ضافةابإل ،ْٗ/ٓكانتهى بتصاية العقود ُب هناية شهر  ّٗ/ٕ

 .مليار جنيو سودا٘ب ٓ.ّا٤بمنوح للمؤسسات الزراعية ٥بذا ا٣بصوص 
ة استجابة البنوؾ التجارية ابلغ األٮبية ُب زايد اكقد لعبت ٧باظة ا٤بصارؼ التجارية السودانية دكرن 
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كأككلت  ،حيث استخدمت ىذه ااظة عقد ا٤بضاربة بينها كبْب بنك السوداف ؛للمساٮبة ُب ااظة
ا٤برإبات ك  عقود السلم جراءكيقـو ا٤بضارب إب ،كىي رأس ماؿ إليو كظياة التمويل ابعتباره مضارابن 

كقد عكست ٝبيع ىذه  ،طائلة ارابحن كالٍب تتم من خبلؿ ٛبويل صاقات ٘بارية كبّبة حققت أ
 .التجارب كااءة السلم كأسلوب كأداة من أدكات التمويل ا٤بصرُب
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 وأثره يف السوق عقد الس ل مي لستثاار التحليل اال: لثالفصل الثا
 

 .سالمياإل قتصادوضوابطو يف اال ستثاارمفهوم اال: اظتبحث األول
  .اظتعاصر ستثااراال م يفالس ل  غتاالت تطبيق : اظتبحث الثاين

 .والريفية يةقتصادالتناية اال الس ل م يفدور : اظتبحث الثالث
 .وطرق مواجهتها عقد الس ل مؼتاطر التاويل ب: اظتبحث الرابع
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 : دتهيد
الوضعي ُب مسألة أساسية تتعلق  قتصادٱبتلف عن مثيلو ُب اال سبلمياإل قتصادُب اال ستثماراال

كىذه الضوابط تقـو على ، ُب كل منهما ستثماركالقيم ا٤بذىبية ا٤بوجهة كا٢باكمة لقضااي اال ابلضوابط
، أخرلإٔب  آخر كمن حضارةإٔب  كىي ٚبتلف من ٦بتمع، أساس فلساة أك نظرة عامة للحياة

من تعمل على توجيو سلوؾ ٝبيع أطراؼ العملية  سبلمياإل قتصادُب اال ستثماركضوابط اال
كالٍب أيٌب على رأسها التنمية ا٢بقيقية ، ا٤باؿ استثمار٫بو ٙبقيق مقاصد اإلسبلـ من  يةستثمار اال

 .كالرفاىية الشاملة للارد كاجملتمع
ات ا٤بعاصرة من خبلؿ ستثمار اال السَّلىم ُبأٮبية إٔب  تم التطرؽسوؼ يعلى ىذه الضوابط  اكأتسيسن 

ية أقيمت كفق صيغة استثمار كتطوير أنشطة  ية الٍب ًب فيها إنشاءقتصاداستعراض أىم اجملاالت اال
كُب ، العقارم ستثمارككذلك ُب اال ،اركع كُب القطاع الصناعيالقطاع الزراعي ٗبختلف ال السَّلىم ُب

 .كُب ٦باؿ الوقف، ٦باؿ ا٣بدمات أبشكالو ا٤بختلاة
ت االتوسيع ٦بية من حيث دكر قتصاداال التنمية السَّلىم ُبدكر كأٮبية لكعلى ىذا األساس سنتعرض 

كتوفّب التمويل ، تنمية القطاع الزراعي، ك ة كتطوير القطاع الصناعيسبلميالتمويل أماـ ا٤بصارؼ اإل
ية كا٤بساٮبة ُب استقرار أسعار السلم كتقوية الصبلت كالركابط بْب القطاعات قتصادلؤلنشطة اال

ة يكأٮب، حل مشكلة البطالةية كا٤بساٮبة ُب نتاجكتشجيع تكوين الوحدات اإل، ية األخرلقتصاداال
 .التنمية الرياية السَّلىم ُب

التمويل   عقد السَّلىم ُب ة ابنتهاجها لصيغةسبلميلمخاطر الٍب تواجو البنوؾ اإلل كسوؼ يتم التطرؽ
ة أحاطت السلم سبلميكألف الشريعة اإل ،كا٤بخاطر األخبلقية، أسعار الصرؼك ، ئتمافكمخاطر اال

 .ر٤بخاطتخايف عن ابعض ا٢بلوؿ لك ، كا٢بااظ على ا٢بقوؽ نزاعتكال حسم ال ،بضماانت عدة
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 اظتبحث األول
 .سالمياإل قتصادوضوابطو يف اال ستثاارمفهوم اال 

من خبلؿ  سبلمياإل قتصادكضوابطو ُب اال ستثمارماهـو االإٔب  سوؼ نتعرض ُب ىذا ا٤ببحث
 : ا٤بطلبْب التاليْب
 .سالمياإل قتصاديف اال ستثاارمفهوم اال: اظتطلب األول
 .األموال ستثاارة السالميالضوابط الشرتعية اإل: اظتطلب الثاين
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سالمياإل قتصاديف اال ستثاارمفهوم اال: اظتطلب األول (1) 
كبصاة عامة  ،على طلب الثمر من الشجر اطلب الثمر من أصل ا٤باؿ قياسن ، لغة ستثماريقصد ابال

 .بقصد ا٢بصوؿ على نتاج أك عائد استغبلؿ
كذلك ُب اجملاالت ، ا٤باؿ ُب اإلسبلـ بصاة عامة تقليبو كٙبريكو بقصد تنميتو ستثماركيقصد اب

 .يةقتصادية كاالجتماعكذلك لتحقيق ا٤بنافع اال، ةسبلميلقواعد الشريعة اإل اا٤بشركعة كطبقن 
تحقيق ل كذلك، كاالستزادة من نعم هللا نتاجكيقصد بو عند فقهاء ا٤بسلمْب تشغيل ا٤باؿ لزايدة اإل

 .يةاجتماعية ك اقتصادأىداؼ مالية ك 
 

  

                                      
االستثاار أحكامو ، قطب، ّّٖ، صُ، جالقاموس احمليط، الاّبكز آابدم، َُٔ/ص ْ، جلسان العربابن منظور،  (ُ)

 .ُٕ، صوضوابطو يف الفقة اإلسالمي
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 : األموال ستثاارة السالميالضوابط الشرتعية اإل: اظتطلب الثاين
كىذه ، هبا لتزاـاألمواؿ ُب اإلسبلـ ٦بموعة من القواعد كالٍب ٯبب على ا٤بستثمرين اال استثمارٰبكم 

كالواقعية كا٤بوضوعية كالشمولية كتتسم ابلثبات ، ةسبلميالقواعد مستنبطة من مصادر الشريعة اإل
 .كما أهنا تقـو على القيم كا٤بثل كاألخبلؽ كالسلوكيات ا٢بسنة،  كالتوازف كالتحايز

 : (8)من أىم الضوابط اآليت
 : اظتشروتعية (8

ال يتعارض مع نص صريح ُب القرآف الكرٙب أك  امشركعن  ستثماركيقصد بذلك أف يكوف ٦باؿ اال
كذلك ُب إطار القاعدة الشرعية الٍب تقضي أبف ، هاء ا٤بسلمْب الثقاتالسنة النبوية أك اجتهاد فق

 .األصل ُب ا٤بعامبلت ا٢بل كاإلابحة ما ٓب يرد بشأنو نص صريح ابلتحرٙب
ة مثل الراب كاالحتكار كالغرر كا٤بقامرة سبلميات الٍب ٙبرمها الشريعة اإلستثمار كيرتبط بذلك ٘بنب اال

 .أمواؿ الناس ابلباطل آكلإٔب  ككل ما يؤدم ،كا١بهالة
 : بياتالطي    -7

كتساعد ُب ٙبقيق  ،توجو األمواؿ ٫بو ا٤بشركعات الٍب تنتج أك تتعلق ابلطيبات كيقصد بذلك أبف
كدليل ذلك من القرآف ىو ، كىي حاظ كالناس كالعقل كالعرض كا٤باؿ ،ةسبلميمقاصد الشريعة اإل

 .(ِ)﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: قوؿ هللا سبحانو كتعأب
 .(ّ) ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿: تعأب كقولو

 )إف هللا طيب ال: األحاديث ا٤بشتملة على كلمة أك ٝبلة: كيقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب ٦باؿ الصدقات
 .(ْ)(ايقبل إال طيبن 

 

                                      
 ـ.َُِْ/ٕ/ُّتريخ االطبلع  www.derelmashora.com، الضوابط الشرتعية لالستثاار اإلسالميشحاتو،  (ُ)
 .ِٕٔسورة البقرة: اآلية  (ِ)
 .ُٕٓسورة األعراؼ: اآلية  (ّ)
 (.َُُٓرقم )، َّٕ ، صِب الطيب، ج ،كتاب الزكاة، ابب قبوؿ الصدقة من الكسصحيحومسلم ُب  أخرجو (ْ)

http://www.derelmashora.com/
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 : ةسالمياألولوايت اإل -4
 لتزاـىو اال، ٦با٥با الطيبات ات بعد اإلجازة الشرعية كأف يكوفستثمار يلـز عند ترتيب مشركعات اال

 .الضركرايت فا٢باجيات فالتحسينات: ة كىيسبلميبسلم األكليات اإل
ختل اكإال ، كلقد أكضح اإلماـ الشاطيب أف الضركرايت ىي األشياء الٍب ال تستقيم حياة الناس إال هبا

فهي  :أما التحسينات ،ىي ما ٰبتاجو الناس للتوسعة كالتيسّب كرفع ا٤بشقة :كا٢باجيات ،نظاـ حياهتم
 .األشياء كاألمور الٍب تسهل ا٢بياة كٙبسنها

ات بصاة عامة أف تلتـز ابألكلوايت السابقة كفق ستثمار على ما سبق ٯبب على إدارة اال اكأتسيسن 
كال ينظر ُب مشركع ، فبل ينظر ُب حاجي إال بعد الوفاء ابلضركرايت، خطة زمنية كنوعية كجغرافية

كما ٯبب أف ،  وفاء ابلضركرايت كا٢باجيات مع األخذ ُب االعتبار الضوابط األخرلٙبسيِب إال بعد ال
األخرل كبْب خطة الدكلة  ستثماربْب ا٤بستثمرين كبْب أجهزة اال كتكامبلن  ايكوف ىناؾ تنسيقن 

 .(ُ)يةقتصادية كاالجتماعية ابعتبار أف الغاية الكربل ٥بم ىي ٙبقيق التنمية االستثمار اال
 : تعلى األموال احملافظة -3

بْب نسبة ا٤بخاطرة  يكوف ىناؾ توازانن  أف كٯبب، على التقليب كا٤بخاطرة سبلمياإل ستثماريقـو اال
ىبلؾ إٔب  فبل ٯبب الدخوؿ ُب ٨باطرة غّب ٦بدية كالٍب تؤدم، ية كمنها الرٕبيةستثمار كاألغراض اال

على ا٤باؿ من السرقة كاالبتزاز كأكلو كمن انحية أخرل ٯبب اٚباذ التدابّب ا٤بختلاة للمحافظة ، ا٤باؿ
 .ابلباطل ككذلك من االكتناز

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: ذلك بقولو عز كجلإٔب  كلقد أشار القرآف الكرٙب

 .(ِ) ﴾ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
كلقد كرد ُب تاسّب ىذه اآلية أف من أساليب أكل ا٤باؿ ابلباطل ىي الغش كالرشوة كالقمار كاحتكار 

 .ا كالبيوع ارمةهئالضركرايت إلغبل
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿: كما قاؿ تبارؾ كتعأب

                                      
 .ْ، صالضوابط الشرتعية لالستثاار اإلسالميةشحاتو،  (ُ)
 .ِٗسورة النساء: اآلية  (ِ)
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 .(ُ) ﴾ ھ ھ ھ ہ
 : تناية اظتال -5

ية جتماعٔبانب العوائد اال مقبوالن  اي  اقتصاد اكيقصد بذلك اختبار ا٤بشركعات الٍب ٙبقق عائدن 
 ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿: جلكعدـ اكتناز ا٤باؿ كحبسو عن كظياتو الٍب خلقها هللا عز ك ، كالسياسية

 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .(ِ) ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
حٌب ٲبكن توزيع جزء منو  اية الٍب ٙبقق رٕبن ستثمار كٯبب على ا٤بستثمرين حسن اختيار ا٤بشركعات اال

كبذلك يتحقق ا٣بّب للمجتمع  ،ستثمار٥بم على عملية اال األف ُب ذلك تشجيعن  ؛أصحاب ا٤باؿ على
 .ميسبلاإل
 : التنوع لتقليل اظتخاطر -6

عدة مشركعات مع األخذ ُب االعتبار التنوع إٔب  اتستثمار كيقصد بذلك توجيو األمواؿ ا٤بتاحة لبل
 كما أف ُب ذلك تقليبلن   ،حٌب يعم ا٣بّب على ا١بميع ستثمارالزمِب كالتنوع ا١بغراُب كتنوع صيغ اال

 .سبلمياملة للمجتمع اإلكٰبقق التنمية الش، للمخاطرة كينمي من العوائد
٤بعايّب فنية ال  اساس التنوع طبقن ية معدة على أاستثمار كٯبب على ا٤بستثمرين أف يكوف لديهم خطة 

 .(ّ)ل الصيغ األخرلهية كٛباستثمار أك تركز على صيغة  اات ُب مكاف كتَبؾ أخرن ستثمار تَبكز اال
 : التوازن لتعايم اظتنفعة -7

كبْب ، مقتصادي كالعائد االجتماعات بْب العائد االستثمار اال كيقصد بو التوازف عند توجيو
، كالتوازف بْب مصاّب األجياؿ ا٢باضرة كاألجياؿ ا٤بقبلة، ات قصّبة األجل كا٤بتوسطة كالطويلةستثمار اال

 .ك٦باالتو ستثمارككذلك التوازف بْب ٝبيع صيغ اال
 .ميتو كيقلل من ا٤بخاطركىذا الضابط يساىم ُب ٙبقيق ضابط اافظة على ا٤باؿ كتن

                                      
 .ُٖٖسورة البقرة: اآلية  (ُ)
 .ّْسورة التوبة: اآلية  (ِ)
 .ُُ، صالضوابط الشرتعية لالستثاار اإلسالميشحاتو،  (ّ)
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 : ربط الكسب ابصتهد وابظتخاطرة -8
، على أساس ا٤بشاركة كالتااعل بْب العمل )ا١بهد البشرم( كبْب رأس ا٤باؿ سبلمياإل ستثماريقـو اال

كالغاية ، كال جهد ببل كسب، فبل كسب ببل جهد، كلكل نصيب من الكسب ٗبقدار ا١بهد ا٤ببذكؿ
 .مل كالعطاء كتنمية األداء كٙبسينومن ىذا ىو التحايز على الع

من ٨باطر فكلما  ستثمارمباشرة بْب مقدار الكسب كما يتعرض لو اال ةكما أف ىناؾ عبلقة سببي
)إف : كُب ىذا الصدد يقوؿ القرطيب، زادت ا٤بخاطر كلما طلب أصحاب ا٤بشركعات رٕبية عالية

غّب نقلو كال سار كىذا تربص كاحتكار  تقليب ُب ا٢بضر من: كىي نوعاف ،التجارة ىي الشراء كالبيع
كىذا  ،األمصارإٔب  تقليب ا٤باؿ كنقلو :كالثا٘ب ،األخطار كو ذك فيكقد رغب عنو أكلو األقدار كزىد 

 .(اكأعظم غررن  اكأعم جدكل كمناعة غّب أنو أكثر خطرن ا٤بركءة أليق أبىل 
 : رمنم ابلغ  ات تعلى أساس الغ  ستثاار توزيع تعوائد اال -ٗ

ساس بقدر ما يغنم ية على أستثمار ات بْب أطراؼ العملية االستثمار توزيع عوائد اال حيث يتم
صاحب ا٤باؿ من أرابح كمزااي ُب حاالت الزكاج كاليسر بقدر ما ٯبب أف ٰبصل من خسائر ُب 

كىذا ٱبالف النظاـ الربوم ، فبل ربح حبلؿ إال إذا ٙبمل ٨باطر ا٣بسارة، حاالت الكساد كالعسر
القرآف الكرٙب ىو قوؿ  فائدة دائمة لرأس ا٤باؿ بصرؼ النظر عن نتيجة التشغيل كأصل ُبالذم يضمن 

 .(ُ) ﴾ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ : كتعأب هللا
 : ومات والتوثيقاظتعل -81

 ،ية مقدار ما يساىم بو من ماؿ كعملستثمار كيقصد بذلك أف يعلم كل طرؼ من أطراؼ العملية اال
كأف يكتب ، كمقدار ما يتحمل بو من خسارة إذا حدثت ،كمقدار ما أيخذه من عائد أك كسب

قد تناكؿ كل، شك كريبة كنزاعإٔب  كيؤدم ذلك، ذلك ُب عقود منضبطة حٌب ال ٰبدث جهالة كغرر
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: فيقوؿ هللا عز كجل، ةالقرآف الكرٙب ىذه ا٤بسألة ُب آية الكتاب

 ﴾ ...ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ
 .(ِ) ﴾﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ...﴿: أف قاؿإٔب 

  
                                      

 .ِٕٓسورة البقرة: اآلية  (ُ)
 .ِِٖالبقرة: اآلية سورة  (ِ)
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 اظتبحث الثاين
 ات اظتعاصرةستثاار اال تعقد الس ل م يفغتاالت تطبيق 

كُب ، سبلمياإل قتصادعصران ا٢باضر أداة ٛبويل فعالة ذات كااءة عالية ُب اال عقد السَّلىم ُبيعد 
سواء أكاف  ة من حيث مركنتها كاستجابتها ٢باجات التمويل ا٤بختلاةسبلمينشاطات ا٤بصارؼ اإل

اجات شرائح ٨بتلاة من العلماء سواء أكانوا ٢بكاستجابتها ، أـ طويبلن  اقصّب األجل أـ متوسطن  ٛبويبلن 
كاستجابتها ، من ا٤بنتجْب ا٤بزارعْب أـ الصناعيْب أـ ا٤بقاكلْب أـ التجار أـ أصحاب حرؼ كمهن

يولة الكافية لشراء ا٤بواد ا٣باـ فتحقق ٥بم الس ،لتمويل ناقات التشغيل كالناقات الرأ٠بالية األخرل
فيستايدكف من التسليم الاورم للثمن للتصرؼ ، مقتصادكاألجهزة كا٤بستلزمات البلزمة للنشاط اال

 .فيو
كسنعرض ذلك من خبلؿ  ،ات ا٤بعاصرةستثمار اال عقد السَّلىم ُبك٥بذا تعددت ٦باالت تطبيق 

 : ا٤بطالب اآلتية
 .اجملاؿ الزراعي م ُبعقد السَّلى تطبيقات : اظتطلب األول
 .اجملاؿ الصناعي عقد السَّلىم ُبتطبيقات : اظتطلب الثاين

 .اجملاؿ التجارم عقد السَّلىم ُبتطبيقات : اظتطلب الثالث
 .٦باؿ البناء كاإلسكاف عقد السَّلىم ُبتطبيقات : اظتطلب الرابع

 .٦باؿ ا٤بنافع عقد السَّلىم ُبتطبيقات : اظتطلب اطتامس
 .الوقف عقد السَّلىم ُبتطبيقات : ادساظتطلب الس
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 .اجملال الزراتعي تعقد الس ل م يفتطبيقات : اظتطلب األول
مع ا٤بزارعْب الذين  سبلميحيث يتعامل ا٤بصرؼ اإل، لتمويل عمليات زراعية ٨بتلاة عقد السَّلىميصلح 

ىا ك ٲبكن أف يشَب أك ٧باصيل غّبىم الٍب ، يتوقع أف توجد لديهم السلعة ُب ا٤بوسم من ٧باصيلهم
 .كيسلموىا إذا أخاقوا ُب التسليم من ٧باصيلهم

 .همإنتاجكيدفع عنهم مشقة العجز ا٤بإب عن ٙبقيق ، اابلغن  افيقدـ ٥بم هبذا التمويل ناعن 
 .اجملال الزراتعي تعقد الس ل م يفأمهية : أواًل 

 نتاجكيتم استخدامو ُب ٦باؿ اإل، اد  ج ااجملاؿ الزراعي كاسعن  عقد السَّلىم ُبيعترب نطاؽ التعامل ا٤بشركع ل
  -ك٧باصيل ا٣بضركات، -كالسمسم، كالذرة، كالشعّب، كالقمح–كتمويل ٧باصيل ا٢ببوب ،  النباٌب

ا٢بيوا٘ب فإنو ٯبوز  نتاجأما ُب جانب اإل، -كالتااح ، كا٤بوز  -ك٧باصيل الاواكو ، -كالباذ٪باف، كا٣بيار
الختبلفها كعدـ انضباط أكصافها ، ا٢بيواانت ا٢بية السَّلىم ُبوز كلكن ال ٯب، ٢بـو ا٢بيواانت السَّلىم ُب
على إمكانية استعمالو كأداة  اتؤثر اٯبابي  ، كىذه السمة للنطاؽ الشرعي للتعامل هبذا العقد، الباطنية

سابقة الذكر  –كلكن ٯبب مراعاة الضوابط كالشركط الشرعية ، ُب القطاع الزراعي ستثمارللتمويل كاال
 .(ُ)استعماؿ ىذا العقد ُب ىذا اجملاؿ عند –

ُب اجملاؿ الزراعي بشقيو القطاع النباٌب  ستثمارفهناؾ عدة كسائل ٲبكن استخدامها للتمويل كاال
ة من تطبيقو ُب اجملاؿ الزراعي ستاادكمنها ما ٲبكن اال، منها ما ىو مطبق ُب الواقع العلمي، كا٢بيوا٘ب

 : كمن ىذه الوسائل ما يلي
أبف يتم تزكيد ا٤بزارعْب كالابلحْب الصغار ٗبا : الزراتعي نتاجاظتزارتعٌن مبستلزمات اإل دتويل( ُ

عقد كرأس ماؿ ُب   -كبعض اآلالت، كاأل٠بدة، كالبذكر  –هم نتاجٰبتاجوف إليو من لواـز أكلية إل
 –ع كالذم يبيع ىذه السل –رب السلم  –من ٧بصو٥بم للطرؼ ا٤بموؿ  اعلى أف يسلموا جزءن ، السَّلىم

كلكن ينبغي على العاقدين ، -السلم كالبيع –كيستايد من فارؽ السعر بْب العقدين  –ااصيل 
رأس ا٤باؿ كا٤بسلم فيو  –ٯبمع البدلْب  أالكخاصة شرط ، مراعاة الشركط الشرعية ا٤بتعلقة هبذه الطريقة

ما ٱبرج من ٧بصولو من من مزارع  اأف يشَبم سلمن  يب أبقار مثبلن كلكن ٯبوز ٤برى ، علة راب الاضل –
                                      

مرجع سابق، تعقد بيع السلم، ، العساؼ، ْٓ-ّٓ، صػاإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلمعمر،  (ُ)
 .ُٕٗصػ
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ُب ىذا ، فبل تتحقق علة الراب، لئلنساف األف التنب ليس معلومن  ؛مقابل بذكر القمح، كتنب، قش
 .(ُ)اىذه الطريقة أيضن  سبلميكقد أجاز ٦بلس ٦بمع الاقو اإل، العقد

عن  كذلك ،ٲبكن للمصارؼ أف تساىم ُب التنمية الزراعية: اشراء وبيع اظتنتجات الزراتعية سلاً ( ِ
كطرؼ ، -ها أك غّب سواء كاف مصرفن  –ه استثمار عقد سلم بْب طرؼ ٲبلك رأس ماؿ يريد  إجراءطريق 

الطرؼ األكؿ إبمداد الطرؼ الثا٘ب بتسليم قدر معْب من ٧بصولو الزراعي  ـيقو ، آخر ٧بَبؼ للزراعة
العقد سابقة مع مراعاة الشركط الشرعية الضابطة ٥بذا ، عند حلوؿ األجل ا٤بتاق عليو ُب العقد

، الطرؼ األكؿ ٥بذا اصوؿ يستطيع بيعو ليحصل على فرؽ السعر بْب العقدين استبلـكعند ، الذكر
 .(ِ)أك يستغل ىذا اصوؿ ُب صناعة أك ُب غاية أخرل

.اجملال الزراتعي عقد الس ل م يفأىداف التاويل ب: ااثنيً   
اجملاؿ الزراعي من كقوع الابلحْب ا٤بزارعْب عقد مشركع يساىم مساٮبة كبّبة فيما عاٗب منو ىذا  -ُ
 .(ّ)فرائس سهلة ُب أيدم ا٤برابْب ا٤بستغلْب اتكرين -صغارىم  خاصةن  -
سواء  ، ةو الزراعي كبطريقة مشركعنتاجإنو يوفر للمزارع ا٢بصوؿ على ما ٰبتاج إليو من ٛبويل إل -ِ

، -كا٤بصركفات الشخصية نتاجإليكاي ٤بصركفات ا -كاف ذلك عن طريق إعطائهم رأس ماؿ نقدم 
كبذات الوقت ٰبميهم ، -بطريقة عينية -ية إنتاجأك عن طريق إعطائهم ما ٰبتاجونو من مستلزمات 

 .(ْ)من كساد ٧بصو٥بم كمن أعباء تسويقو 
كاألمن الغذائي للمجتمع كالذم يساىم ، كٙبقيق االكتااء الذاٌب، ا٤بساٮبة ُب التنمية الزراعية -ّ

 .(ٓ)م كالسياسي لؤلمةقتصاد االستقرار االبشكل كبّب ُب
 اكالذم ٰبصل عليو نتيجة لكوف رأس ا٤باؿ الذم يدفعو للمزارع ٜبنن  ،رخص الثمن ابلنسبة للمموؿ -ْ

 ؛لعدة أسباب - أك الارؽ –كىو يستحق ىذه الزايدة ، للمحصوؿ أقل من سعر اصوؿ ا٢بإب
                                      

اإلطار الشرتعي ، عمر، ٖٗ-ٕٗصػ  تعقد الس ل م وتعقد االستنصاع، األشقر، ُٔ، صػتعقد الس ل م واالستنصاعالزحيلي،  (ُ)
 .ٓٓ، ص بيع السلمواالقتصادي واحملاسيب ل

 .ُٕٗ، صػ تعقد مع السلم، العساؼ، ْٔٔ، صػٓ، جالفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيلي،  (ِ)
 ، كما بعدىا.ُِٖ، صتعقد بيع السلمالعساؼ،  (ّ)
 .ُٔ، صػتعقد الس ل م واالستصناع، الزحيلي، ٖٗصتعقد الس ل م تعند االستصناع، األشقر،  (ْ)
  .ُٕصػ ناع، تعقد الس ل م واالستصالزحيلي،  (ٓ)



 

039 

كما أنو يقع على عاتقو مسئولية تسويقية ،  ثمارستاال دأنو ٚبلى عن رأس مالو ٤بدة كجو  :امنه
ذلك ا٤بخاطرة النا٘بة عن احتماؿ رخص إٔب  أضف، كُب ذلك نوع من ا٤بخاطرة، اصوؿ بعد أخذه

ك٥بذا فإنو يستحق ىذا ، الناتج عن كثرة عرضها أك قلة طلبها، هااستعبلمأسعار ىذه ااصيل كفق 
 .(ُ)الربح ا٤بتوقع

 : رتعي الستعاالو فيو وضوابطوالنطاق الش: ااثلثً 
فيجوز استخدامو لتمويل ، اجد   اىا اجملاؿ الزراعي كاسعن  عقد السَّلىم ُبيعترب نطاؽ التعامل ا٤بشركع ل

، كالباذ٪باف، كا٣بيار  –ك٧باصيل ا٣بردكات ، كالسمسم، كالذرة، كالشعّب، كالقمح،  ٧باصيل ا٢ببوب
 .النباٌب نتاج٦باؿ اإل ىذا ُب، كالتااح، كا٤بوز  –ك٧باصيل الاواكو 
ا٢بيواانت  السَّلىم ُبكلكن ال ٯبوز ، ٢بـو ا٢بيواانت السَّلىم ُبفإنو ٯبوز  :ا٢بيوا٘ب نتاجأما ُب جانب اإل

كىذه السعة للنطاؽ الشرعي  ،كما سبق أف ذكر  –الختبلفها كعدـ انضباط أكصافها الباطنية ، ا٢بية
، ُب القطاع الزراعي ستثماركانية استعمالو كأداة للتمويل كاالعلى إم اتؤثر إٯبابي  ، للتعامل هبذا العقد

عند استعماؿ ىذا العقد ُب ىذا  -سابقة الذكر –كلكن ٯبب مراعاة الضوابط كالشركط الشرعية 
لوقوع النزاع بْب  اكذلك ٘بنبن ، خاصة ما يتعلق أبعبلـ صاة كقدر كل من رأس ا٤باؿ كا٤بسلم فيو، اجملاؿ

ُب الذمة كما يقتضيو ذلك  اموصوفن  اكما يتعلق بكوف ا٤بسلم فيو دينن ، (ِ)سد العقدالعاقدين كالذم يا
عدـ جواز  اطبعن كىذا ال يقتضي ، أك ٜبر قرية معينة، ٜبر شجر بستاف معْب السَّلىم ُبمن عدـ جواز 

ن كذلك ألف ىذا الشرط كقع لرفع الغرر الناشئ ع، من ٧بصوؿ حقلو كمسلم فيو تسلم ا٤بزارع جزء
غّب  –ذمة أما إذا جرل العقد على مسلم فيو موصوؼ ُب ال، ما ةحتماؿ تلف الثمر ا٤بعْب ٔبائحا

فإذا أصابت ىذا  –كحقل ا٤بسلم إليو   –من تسليمو من حقل معْب  اع شرعن نفبل يوجد ما ٲب –معْب 
 –ا ُب الذمة بل موصوفن ، عْبا٤با٢بقل جائحة فإف ا٤بسلم إليو ملـز بتحميل ا٤بسلم إليو ُب العقد غّب 

 .(ّ)-اعمومن 
  

                                      
 .ٖٗ، صػتعقد الس ل م تعند االستصناعاألشقر،  (ُ)
 .ْٓ-ّٓ، صػاإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلمعمر،  (ِ)
 .ٕٓ-ٔٓناس ا٤برجع السابق،  (ّ)



 

041 

 : يف القطاع الزراتعي للسلم مكااًل ة األخرى سالمياإل صيغ التاويل: ارابعً 
 ،كالزراعي كألزمت البنوؾ بذل التمويل السَّلىم ُبرغم أف ا١بهات الر٠بية ُب السوداف قد تبنت صيغة 

جنب مع إٔب  اجنبن  مستخدمة ُب القطاع الزراعي ة األخرل ظلتسبلميإال أف صيغ التمويل اإل
إذ أدخلت  ؛األخرل ُب القطاع الزراعي آنت سابقة لتجربة السلم بل إف تطبيق ىذه الصيغ ؛السلم

 كامتدت التجربة لتكتمل بصياغة عقود جديدة ُُٖٗالزراعي السودا٘ب منذ عاـ  ضمن تعامل البنك
  .(ُ)كأخّبا السلم ،التشغيلي ة ُب رأس ا٤باؿككا٤بشار  ،كا٤بقاكلة ،منها ا٤برإبة ،للتمويل الزراعي

 ةسبلمياإل إال أف صيغ التمويل، رغم التوسع الكبّب ُب استخداـ السلم كإطار للتمويل الزراعي
ات احتياجلتمويل لبعض ا كأسهمت ُب توفّب ، للسلما مكمبلن ا ٛبويلي  األخرل ظلت تشكل إطارن 

 .القطاع الزراعي خاصة العينية منها
ا٤بصرؼ لتخزينها ُب  كقد يضطر، يغة ا٤برإبة لتمويل تسويق ا٤بنتجات الزراعيةتبنت البنوؾ ص فمثبلن  

إما من ا٤بزارعْب  ؛شراء كبيع ا٤بنتجات الزراعية ا٫بصر استخداـ ا٤برإبة ُب، ك انتظار األسعار اجملزية
 ٕبة ُب الذرةأىم ااصيل الٍب مولتها البنوؾ اب٤برا، ك لصاّب ٘بار ااصيل كإما من الوسطاء ،ا٤بنتجْب

 .الكركدم كحب البطيخ ااصيل الٍب تسمى ىامشية مثلإٔب  إضافة ،كالسمسم كالاوؿ السودا٘ب
الي ٤بعظم ا٤بصارؼ الٍب  فتمثل غالبية ٛبويل عمليات الشراء كالتخزين كالتسويق :أما صيغة ا٤بشاركة

 .ل مثل الضماف العقارمطلب الضماانت األخر  ا عنتقبل ابإلشراؼ ا٤بشَبؾ على ااصيل عوضن 
ا٤بصارؼ ىنا على ىذا  كتركز، كأتٌب عمليات التسويق ا٣بارجي الحقة لعمليات التسويق الداخلي

تصدير ااصيل بصيغ ك كٛبويل البنوؾ ، النشاط التصديرم الذم يتميز بعائدات العمبلت ا٢برة
ـ اعلبنك السوداف الذم يعدؿ ُب كل ا ٤بقتضيات السياسة التمويلية كا٤بشاركة كا٤بضاربة كفقن ، ا٤برإبة

 .الصادرضوابط ٛبويل 
الزراعي قبل كبعد التطبيق  إذف يتضح ٩با سبق أف صيغ التمويل األخرل ساٮبت بقدر كبّب ُب التمويل

جزء كبّب من متطلبات القطاع الزراعي خاصة  ا ٤بقابلةا مناسبن ا ٛبويلي  كأهنا شكلت إطارن  ،الواسع للسلم
الزراعي  نتاجبل إهنا توفر التمويل ُب ا٤براحل األخرل لدكرة اإل، الزراعي العينية نتاجمدخبلت اإل
 .ا٤بنتجات الزراعية ُب السوؽ الي كا٣بارجي خاصة تسويق

                                      
 .ٖٖ، صجتربة البنوك السودانية يف التاويل الزراتعي بصيغة السلماببكر،  (ُ)



 

040 

كبعد الدخوؿ ُب ٘بربة  كمن خبلؿ ٘بربة تطبيقات ا٤برإبة كا٤بشاركة ُب التمويل الزراعي قبل، عليوك 
بسبب العقد ناسو كلكن بسبب ما تارضو  َبض تطبيق السلم ليسكُب ضوء ما يع ،التمويل ابلسلم

نظن أف صيغٍب ا٤برإبة كا٤بشاركة ٲبكن أف يكمبل الدكر  ،ية ىناؾقتصادالظركؼ الواقعية للبيئة اال
ا فاستخداـ ىاتْب الصيغتْب ُب بعض مراحل التمويل الزراعي يعترب أمرن ، إحبللو التمويلي للسلم كليس

كريها ٍب زراعتها ، كحرثها، ويل النشاط الزراعي ابلسلم من بدايتو )نظافة األرض لضماف ٛبضركراي  
 .أم تسويق ا٤بنتجات الزراعية، كحٌب هنايتو دىا(اكحص

فإف تطبيق صيغٍب ا٤برإبة كا٤بشاركة ُب التمويل الزراعي قد ساعدا ُب إكماؿ الدكر  ،كمن جانب آخر
راحل التمويل الزراعي األخرل مثل ٚبزين كتسويق التمويلي للسلم من خبلؿ استخدامهما ُب م

 : كذلك أهنما، ا٤بنتجات الزراعية
خبل٥بما ٛبت مقابلة  كمن ،ا للقطاع الزراعي حٌب قبل تطبيق السلما مناسبن ا ٛبويلي  شكلتا إطارن  -ُ

 .ا٢باجات التمويلية للقطاع الزراعي
ا٤بشاركة ُب التمويل متوسط  تصلحك  ،جليصلح استخداـ ا٤برإبة ُب التمويل الزراعي قصّب األ -ِ

 –الذم يناسب التمويل قصّب األجل فقط  –السلم  كىنا تكمل ىاتف الصيغتاف مع، كطويل األجل
 .للنشاط الزراعي التمويلية ا٤بطلوبة الدكرةى 

 
 
 



 

042 

 :اجملال الصناتعي تعقد الس ل م يف: اظتطلب الثاين
إٔب  كالوصوؿ، ل ُب ٙبقيق الربح الوفّب ابلنسبة للجميعاجملاؿ الصناعي تتمث عقد السَّلىم ُبأٮبية 

ترخيص أسعار السلع ا٤بختلاة إٔب  كا٤بساٮبة ُب زايدة ا٤بنتجات الصناعية الذم يؤدم، االكتااء الذاٌب
 .(ُ)ا٣بارجي  ستثمارُب اجملاؿ التجارم على ا٤بستهلكْب كإٔب فتح اجملاؿ لبل

 السَّلىم ُبفيجوز ، الصناعة سعة عنو ُب الزراعة سَّلىم ُبعقد الفبل يقل النطاؽ الشرعي الستعماؿ 
عند التعامل بو  عقد السَّلىمإال أنو ٯبب مراعاة الشركط الشرعية لصحة ، ا٤بنتجات الصناعية ا٤بختلاة

 اقدرن  – اككوف ا٤بسلم فيو ٧بددن ، كخاصة كوف السلعة ا٤بتعامل هبا ٩با ينضبط ابلوصف، ُب ىذا اجملاؿ
 .(ِ) ٘بتمع ُب البديلْب علة راب الاضلكأال -اككصان 

 : (ّ)ابلطريقتْب التاليتْب ستثماراجملاؿ الصناعي كأداة للتمويل كلبل عقد السَّلىم ُبفيمكن استعماؿ 
أف يقـو أصحاب األمواؿ كالثركات كا٤بصارؼ كا٤بؤسسات الر٠بية كا١بمعيات التعاكنية أك حٌب  -ُ

مع ، اعية ٙبتاج إليها من ا٤بصانع ا٤بختصة هبذا النوع من السلعمن ا٤بستثمرين األفراد بشراء سلع صن
 .مراعاة الشركط ا٤بشركعة ُب ذلك

أف يقـو أصحاب رؤكس األمواؿ بتمويل صغار الصناع كا٢برفْب عن طريق إعطائهم ما ٰبتاجوف  -ِ
أف يكوف ا٤بسلم على ، سلماللعقد  إليو من مواد كمستلزمات أكلية للقياـ أبعما٥بم الصناعية كرأس ماؿو 

 .راب الاضل ةفيو من جنس ال ٘بمعو من رأس ا٤باؿ عل
كأف ا٤بذاىب الثبلثة ما ، الصناعات يدكر بْب السلم كاالستصناع عقد السَّلىم ُبكقد ذكر الاقهاء أف 

كذكركا  ،للسلم ذكر الاقهاء أنواع ا٤بنتجات الصناعية الٍب تكوف ٧ببل  كما ،  اعدا ا٢بناية يعتربكنو سلمن 
 .السائدة نتاجلطريقة اإل اأمثلة لبعض ا٤بنتجات الٍب كانت ُب أزماهنم كتبعن 

كارتبط ىذا ا٣ببلؼ  ،بعض ا٤بنتجات الصناعية بْب ا١بواز كعدمو السَّلىم ُبكقد اختلف الاقهاء ُب 
 : (ْ)أبمرين ٮبا 

                                      
 .ُٗٗ، صػتعقد الس ل م واالستصناع، الزحيلي، ُِٗ، صػصناعتعقد الس ل م واالستالعساؼ،  (ُ)

 .ُِٗا٤برجع السابق، صػ (ِ)
 كما بعدىا. ُِٗ، العساؼ، مرجع سابق، صػٕٔ، صػاإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلمعمر،  (ّ)
 .َّٕ-َّٔ/ْ، اظتغينابن قدامة،  (ْ)



 

043 

من مادة خاـ كاحدة فا٤بنتجات ا٤بصنعة ، التعدد أك عدمو ُب ا٣بامات الداخلة ُب ا٤بنتج: األمر األول
حيث قسم  ابن قدامةا٤بخلوط فايو تاصيبلت ُب مذىب  السَّلىم ُبأما ، ها ببل خبلؼالسَّلىم فيٯبوز 

 : أقساـ كىي ةا٤بختلف أربع السَّلىم ُب
 .هاالسَّلىم في٨بتلط مقصود متميز كالثياب ا٤بنسوجة من قطن ككتاف فيصح  -
 .والسَّلىم فيلح ُب العجْب فيصح ُب ناسو كا٤ب اما خلطو ٤بصلحتو كليس مقصودن  -
 .هاالسَّلىم فيأخبلط مقصودة غّب متميزة كالند كالعجْب فبل يصح  -
 .و ألنو غشالسَّلىم فيفبل يصح  ،نب ا٤بشرب اب٤باءلما خلطو غّب مقصود كلو مصلحة فيو كال -

ضبط  ٩با يعوؽ ،لتكوف ا٤بخاليط من عدة خامات ؛كلعل علة ا٤بنع جاءت ُب القسمْب األخّبين
على جودة السلعة  اكىذا يؤثر سلبن  ،لعدـ ٛبييز ا٣بامات الداخلة فيو ،ا٤بنتج ا٤بخلوط ابلصاات كالقدر

 .كنوعيتها
 اكمتعارفن  سهبلن  االسلعة أصبح أمرن  إنتاجفإف مسألة ٛبييز ا٤بكوانت الداخلة ُب  :أما ُب كقتنا ا٢باضر

و نشرات كيكتب على أغلاو ا٤بنتج مكوانهتا كتصدر ب، كٲبكن ألىل الصنعة كأىل ا٣بربة ضبطو ،عليو
 .(ُ)ها جائز النتااء عدـ إمكانية التمييزالسَّلىم فيكابلتإب ف، كبكل دقة تاصيبلن 

كما يؤثر فيو على  نتاجكىو مرتبط بتحديد ا٤بنتجات الٍب ٯبوز فيها السلم كبطريقة اإل: األمر الثاين
 ،ديد مواصاات ا٤بنتجاليدكم ابلكامل يصعب ٙب نتاجي اإلفا ،إمكانية ٙبديد ا٤بنتج ٗبقاييس ٧بددة

ها السَّلىم فيكلتكراره بناس ا٤بواصاات أمر يصعب على العامل اليدكم لذلك اختلف الاقهاء ُب جواز 
 -كىي القدر-٨بتلف أجزائو كربمة معمولة  السَّلىم ُب)كال يصح  :حيث قاؿ صاحب مغِب اتاج

 .(ِ)طست ك٫بوٮبا كاإلابريق(كجلد على ىيئتو كمعموؿ ٫بو كوز ك 
ألف ا٤بنتجات تتم اآلف ابآلالت ككفق  ؛و ُب كقتنا ا٢باضرالسَّلىم فيكفيما منعوه ٲبكن القوؿ ٔبواز 

 ستنديكىذا القوؿ اب١بواز ، مواصاات ٧بددة كمقاييس معركفة غاية ُب الدقة كمتاق على بعضها أحياانن 
 .ا صب ُب قالبهربعة لعدـ اختبلفها كفياألشكاؿ األ لىم ُبالسَّ حيث أجازكا  ؛أقواؿ الاقهاء القدامىإٔب 

                                      
 .ٖٓ-ٕٓ، عمر، مرجع سابق، صػَٓ، صػ التطبيق اظتعاصر لعقد الس ل مزيد،  (ُ)
 .ُُْ/ِ، مغين احملتاجالشربيِب،  (ِ)



 

044 

ألف الصناعات كانت كلها تتم  ؛إننا ٪بد أف ما يتخوؼ منو ا٤بانعوف غّب موجود ُب كقتنا ا٢باضر
أما اآلف فمن خبلؿ شركات كبّبة  ف،يدكية ُب السابق كمن خبلؿ كرش صغّبة يعمل فيها صاحبها

فيها بواسطة عدد من العماؿ دكف أف يستقل أحدٮبا  نتاجيتم اإلحيث  ؛كمصانع ذات فركع متعددة
 .(ُ)بكل العمل

منتجات مصنع بعينو ٙبمل اسم الشركة ا٤بنتجة مع مراعاة ٙبديد كافة  لسَّلىم ُبكابلتإب ٲبكن القوؿ اب
 إنتاجألف بعض الشركات توقف  ؛كأف يتم السلم على موديل موجود، ا٤بواصاات ا٤بميزة للمنتج

 .كابلتإب ينقطع كجوده اديبلت تباعن ا٤بو 
كىو ما يعِب التأكيد على النمو ا٤بتوازف حٌب ال يكوف ىناؾ عناية  ،إف االىتماـ ابلنشاط الصناعي

 .القومي قتصادأبحد القطاعات على حساب ابقي قطاعات اال
عالية ٩با ينعكس  ات حقيقية بكااءةاستثمار إٔب  تدخراالبشرية كا٤بالية كٙبويل ا٤ب ا٤بوارد ستغبلؿكاب

 .القومي قتصادعلى انتعاش اال إٯباابن 
كالذم ترجم من خبللو اتباعو كاستخدامو على اعتباره كسيلو  عقد السَّلىمل: أما الطاوح الصناتعي

كُب الوقت ناسو ، تتيح أبماف اقتحاـ األسواؽ الٍب تتسم ا٤بنافسة فيها اب٤بركنة كالسعة، حيوية كىامة
تكوف قابلة للتدرع ابلضماانت الكافية ضد ا٤بخاطر ا٤بعتادة ُب تلك األسواؽ كا٤بخاطر السياسية أك 

 .(ِ)ككاف ىذا من خبلؿ الطرؽ التالية، ٨باطر التضخم
كالذم  ،ديدا٢ب نتاجلبلـز للمصنع اليااب٘ب إلالتمويل ا سبلميأف يقدـ ا٤بصرؼ اإل: الطريق األول

ٲبتد حٌب  ٛبويل لشراء كتل ا٢بديد البلزمة الٍب عادة ٰبصل عليها من البنك ابلاائدة ألجلو إٔب  حتاجا
كاب٤بقابل ا٢بصوؿ على ا٤بنتجات  عقد السَّلىمكيكوف التمويل على أساس ، تريخ تسويق منتجاتو

تريخ  كفيما بْب، كتربمج مواعيد كأمكنة التسليم حسب ما ىو متاق عليو، ا٤بصنعة من قضباف ا٢بديد
إبراـ عقد أك عقود سلم من مستثمرين آخرين  سبلميبراـ العقد كتريخ التسليم ٲبكن للمصرؼ اإلإ

حيث يلتـز بتوريد قضباف حديد ٩باثلة لقضباف ، يكوف ا٤بصرؼ فيها ُب موقف ا٤بسلم إليو )البائع(
، صنع أك بشركط معدلةط ٩باثلة لعقده من ا٤بك كبشر  ،عليها من ا٤بصنع عقد السَّلىما٢بديد الٍب أبـر 

                                      
 .ُٓ، صػالتطبيق اظتعاصر لعقد الس ل م، كما بعدىا، زيد، ٗٓ، صػ اإلطار الشرتعيعمر،  (ُ)
 .َُُ، صتعقد الس ل م كأداة للتاويل يف اظتصارف اإلسالميةالدكيكات،  (ِ)



 

045 

ٍب يقـو ببيعها للموردين ُب البلد  ،أف ينتظر حٌب يتسلم القضباف سبلميككما ٲبكن للمصرؼ اإل
 .ا٤بستوردة أك لتجار التجزئة بثمن حاؿ أك مؤجل

الذم يربمو ا٤بصرؼ مع  عقد السَّلىما كعلى العكس من الصورة السابقة ٲبكن أف يسبق زمني  
الذم أبرمو ا٤بصرؼ مع ا٤بصنع  عقد السَّلىمبقضباف ا٢بديد  اإليو ملتزمن  ايو مسلمن كيكوف ف ،ا٤بستثمرين

كٲبكن للمصرؼ إبراـ عقد سلم مع مصنع للصلب  ،ككاف ا٤بصرؼ ُب موقف ا٤بسلم ا٤بشَبم، اليااب٘ب
فيقدـ ا٤بصرؼ التمويل النقدم البلـز مقابل  ،ينتج كتل ا٢بديد كٰبتاج لتمويل شراء خاـ ا٢بديد

 .لو على كمية من كتل ا٢بديد يتم بيعها ٤بصنع القضبافحصو 
التمويل البلـز ٤بصنع إ٠بنت ا١بنوب لتمويل  سبلميكٲبكن أف يقدـ ا٤بصرؼ اإل: الطريق الثاين

كذلك تسليم ا٤بصنع  ..ناقات التشغيل مقابل أخذ كمية من األ٠بنت متاق على تسلميها ُب مواعيد
 من إبراـ تدرج التدفق النقدم ابلنسبة للمصنع فيمكن بدالن إٔب  حتيجاكإذا ، أك تسليم مواقع أخرل

ٲبكن للمصرؼ ، كُب الوقت ناسو بْب تريخ تقدٙب التمويل كتريخ التسليم، عقود سلم ـرابإ، عقد
إبراـ عقود سلم مع ا٤بقاكلْب مباشرة أك مع مستثمر كسيط مقابل ا٢بصة على أ٠بنت مصنع  سبلمياإل

٠بنت كبيعو للمقاكلْب كٲبكن للمصرؼ االنتظار حٌب يتسلم من ا٤بصنع األ ،ٗبواصاات متاق عليها
الذم  عقد السَّلىم اكٲبكن أف تسبق زمني   ،كعلى العكس من الصورة السابقة، بثمن حاؿ أك مؤجل

كيكوف ا٤بصرؼ  ،الذم يربمو ا٤بصرؼ مع ا٤بصنع عقد السَّلىمإليو )البائع(  امن يكوف ا٤بصرؼ فيو مسلى 
 .()مشَباين  امن فيو مسلً 

رامكو السعودية ٗبوجبو تلتـز أرامكو بتسليم  أمع  عقد السَّلىم سبلميكٲبكن كذلك أف يعقد ا٤بصرؼ اإل
كٲبكن للمصرؼ بْب ، كمية من الناط ُب تريخ معْب على الناقلة الرأسية ُب ميناء التصدير ُب رأس تنورة

أف يرـب ا٤بصرؼ عقود سلم مع ، ق عليو لتسليم الناطكدفعو الثمن كالتاريخ ا٤بتا عقد السَّلىمتريخ إبراـ 
 ،ةدلاأك مع ة٩باثل اا٤بصرؼ ُب تريخ العقود ناطن  التزاـا٤بستهلكْب مباشرة أك مستثمر بسيط يكوف ٧بل 

  .(ُ)مؤجلة كٲبكن للمصرؼ االنتظار حٌب تسليم الناط ٍب بيعو للمستهلكْب بثمن انجز أك

                                      
 .ُُُالدكيكات، مرجع سابق، صػ (ُ)
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 اجملال التجاري تعقد الس ل م يف: اظتطلب الثالث
فيساىم بيع  ،كما مشلت غّبه من اجملاالت  ،لتشمل اجملاؿ التجارم عقد السَّلىمتتسع دائرة مشركعية 

بشرائها  ،ةجكتصدير السلع كا٤بنتجات الرائ إنتاجكخاصة ُب ، ٛبويل النشاطات التجارية السَّلىم ُب
 .أك إعادة تسويقها أبسعار ٦بزئة اسلمن 
 : (8)اجملال التجاري الس ل م يفامة لتطبيق مكانيات العاإل: أوال

ٕبيث ٲبكن االستعانة ، فالسلم خّب كسيلة إلٛباـ الصاقات التجارية كٙبقيق مصلحة للبائع كا٤بشَبم
ا كمؤسسات كمصارؼ كذلك أبف يتاق أصحاب األمواؿ أفرادن ، لتمويل العمليات التجارية عقد السَّلىمب

٩با ٲبكن ضبطو كٙبديده حسب ، كا٢ببوب كالسلع كغّبىا بسعلى شراء ا٤ببل، مع تجر أك شركة
٩با ٰبقق الربح  ،البضاعة كبيعها بسعر أعلى ستبلـكذلك بسعر ا٤بموؿ اب، ا٤بقاييس الية كالعا٤بية

 .كالناع
أيضنا  عقد السَّلىمفيمكن أف تلجأ ل، ة تلجأ لتمويل التجارة عن طريق ا٤برإبةسبلميؼ اإلكٗبا أف ا٤بصار 

 عقد السَّلىم ُبكما ٲبكن تطبيق ،  ان ا٤بموؿ )رب السلم( حقو ابلكاالة أك الرىن ا١بائزين شرعن كيضم
 .ا٢باؿ السَّلىم ُببناء على قوؿ الشافعية الذين أجازكا  ،شراء ا٢باجات ا٤بوجودة

، اأك من الدكلة سلمن ، أك التجار شراء ا٤بواد األكلية من ا٤بنتجْب مباشرة سبلميكٲبكن للمصرؼ اإل
أك اعتبار ىذه الصادرات رأس ماؿ سلم للحصوؿ ُب  اإما نقدن ، أبسعار ٦بزية اكتعيد تسويقها عا٤بي  

كرأس ماؿ سلم مقابل ا٤بواد   اأك العكس بتسليم السلع الصناعية سلان  ،مقابلها على سلع صناعية
ا أكاف فيو سلعن ، أجل معْبإٔب  كيستطيع التجار الذين تركوا عندىم بعض السلع أف يسلموىا، األكلية
 .فيو على رأم ا١بمهور اإذ ٯبوز جعل النقد مسلمن  ؛اأـ نقدن 

، كا٢بصوؿ على سلع رائجة عند حلوؿ أجل السلم ،ك٪بد بذلك التجار يتخلصوف من السلع الراكدة
كيستايد ا٤بسلم إليو ُب ىذه الصورة أنو حصل على سلع ، ه كاال٘بار فيواستثمار أك على نقد يعيدكف 

كيبقى لو ما  ،من ا٤باؿ فيستطيع اال٘بار هبا لتحصيل ما كجب عليو من مسلم فيو ايقدـ شيئن دكف أف 
 .(ِ)قد يتحصل بعد ذلك من الربح

                                      
 .ُُِص، مرجع سابق، يكاتلدك ا (ُ)
 .ٔٔ، عمر، مرجع سابق، صػِٓ، صػالتطبيق اظتعاصرة لعقد الس ل مزيد،  (ِ)
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ُب  املموسن  امن العقود الٍب إذا ما استخدمت حققت تقدمن  عقد السَّلىمكلذلك فمن ا٤بمكن اعتبار 
ية ُب قتصادلتسريع عجلة التنمية اال، ريةإذا قدـ التمويل البلـز للصاقات التجا، النشاط التجارم

 .سبلمياجملتمع اإل
 ،ية ا٤بختلاةقتصادكوسيلة للتمويل النقدم لكافة القطاعات اال عقد السَّلىمكىكذا ٲبكن استخداـ 

 .القركض الربويةإٔب  كفق شركطو الشرعية ٩با يغِب عن اللجوء
 : إمكانيات تطبيقو تعلى اظتستوى اظتؤسسي: ااثنيً 

و من عقود التوريد يكبديل عما ٘بر ،  ة من ىذا العقد بشكل كبّبستاادلمؤسسات ا٢بكومية االٲبكن ل
لتستايد من ٙبصيل ما ٙبتاج إليو من  اكذلك عن طريق شراء ىذه ا٤بستلزمات سلمن ، لتوفّب مستلزماهتا
على كهبذا توفر ىذه ا٤بؤسسات ، من رخص سعر ىذه ا٤بستلزماتأيضنا  كتستايد، ىذه ا٤بستلزمات

 .ة منها ُب ٦باالت أخرلستاادطائلة ٲبكن اال الدكلة أمواالن 
لتمويل شراء ا٤بصرؼ للسلع  عقد السَّلىمفقد ترجم من خبلؿ تطبيق  عقد السَّلىمأما الطموح التجارم ل

ُب  اٍب قيامو ببيعها من خبلؿ الوسطاء الذين يتولوف أمر توزيعها حالين  ،الٍب تنتجها ا٤بصانع الية
كيقتضي ذلك أف ٱبتار ا٤بصرؼ السلع الٍب تقبل التخزين مدة مبلئمة مع ٙبديد ، الداخلية السوؽ

ككذلك تكاليف ، سعر شراء البنك ٥با على ٫بو أيخذ اب٢بسباف الدكرة الزمنية ا٤بعتادة لتصرياها
يدخل كُب الوقت ناسو الذم ، التخزين كغّبىا من التكاليف كتقلبات األسعار ا٤بعتادة ُب ىذه السلع

فيو ا٤بصرؼ بعقد سلم لشراء السلع يدخل بعقود مع الوسطاء ا٤بوزعْب لتلقي السلع نيابة عن ا٤بصرؼ 
كٲبكن للمصرؼ االتااؽ مع أكلئك الوسطاء لبيع السلع ، كٚبزينها لديهم ٍب بيعها ٢بساب ا٤بصرؼ

 .ألجل مع أخذ الضماانت ا٤بناسبة
ا أبسعار منخاضة و ُب ٛبويل شراء السلع سلمن قد استخدـ أموال سبلميكبذلك يكوف ا٤بصرؼ اإل

كىذا التمويل ٰبيط ابلسلعة من ا١بانبْب ، اٍب بيعها بعد قبضها ألجل أبسعار مرتاعة نسبي  ، انسبي  
 .موارده ستثمارا الكاسعن  ٦باالن  سبلميٍب عقد بيع ألجل لتسويق( ٩با يتيح للمصرؼ اإل عقد السَّلىم)
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 ..و يف التجارة اطتارجية )االستًناد والتصدير(إمكانيات استعاال: ااثلثً 
 :(ُ)أما على مستول ٛبويل التجارة ا٣بارجية ،ىذا على مستول التجارة بشكل عاـ

، ة ىي زايدة االستّباد عن التصديرسبلميف السمة الغالبة للتجارة ا٣بارجية ُب البلداف اإلإببل خبلؼ ف
كتنوع السلع خاصة ا٤بنتجات ، القطن كغّبهك كؿ حيث يقتصر التصدير على ا٤بواد األكلية كالبَب 
 .الصناعة كا٤ببلبس كا٤بواد الغذائية ُب ٦باؿ االستّباد

 ،فإنو يتم التصدير من خبلؿ االحتكارات العا٤بية كالتكتبلت الدكلية، أما عن ٛبويل التجارة ا٣بارجية
ككما أف الكثّب ، درجة الغنب الواضحكاتااقية ا١بات الٍب تقـو بثبات األسعار كتناقصها للمواد األكلية ل

 .ها كأبسعار زىيدةإنتاجة تبيع منتجاهتا من ا٤بواد األكلية ُب األسواؽ العا٤بية قبل سبلميمن الدكؿ اإل
أك  العدـ قدرة حصيلة الصادرات على ٛبويل كافة الواردات ٩با كوف عجزن  اأما ُب ٦باؿ االستّباد كنظرن 

٩با أدل لبلقَباض ، انعكس بصورة عجز دائم ُب ميزاف ا٤بدفوعات، جارمُب ا٤بيزاف الت اىيكلي   خلبلن 
 .فربزت قضية سداد الديوف كخدمتها، ا٣بارجي الربوم

 : ة لعالج ىذه القضية من انحيتٌنسالميويربز دور اظتصارف اإل
ة أك من من ا٤بنتجْب ا٤بواد األكلية الٍب ٙبتاجها مباشر  سبلميأف يشَبم ا٤بصرؼ اإل: الناحية األوىل

سلم الأك اعتبار ىذه الصادرات رأس ماؿ  اما نقدن إكأبسعار ٦بزية ، اٍب تسوقها عا٤بي   االدكلة سلمن 
سلم الس ماؿ أكر   ابتسليم السلع الصناعية سلان ، للحصوؿ ُب مقابلها على سلع صناعية أك العكس

 .مقابل ا٤بواد األكلية
ة كبذلك ترتاع أسعار ىذه سبلميالدكؿ اإلتشجيع قياـ صناعات ٙبويلية ُب : الناحية الثانية

حيث تقدـ ، اكبّبن   االذم يلعب فيها السلم دكرن ، اكذلك يرفع تنافسيتها عا٤بي  ، ا٤بصنعات عند التصدير
حيث تقـو  ،صورة معدات كآالت للمنتجْب مقابل ا٢بصوؿ على منتجات صناعية السَّلىم ُبأمواؿ 

 .(ِ)ا٣بارجإٔب  ا٤بصارؼ بتصديرىا
 

                                      
 .َٔ-ٗٓزيد، مرجع سابق، صػ (ُ)
 ٕٔص، مرجع سابق، عمر،  (ِ)
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 : (8)إمكانياتو يف دتويل التكنولوجيا واألصول: ارابعً 
ا٤بواد األكلية كبعض  إنتاجمقتصر على  نتاجة لئلسبلميإف ٭بط اجملتمع كاألسلوب الشائع ُب الدكؿ اإل

 .الصناعات التجميعية كا٤بتصاة ابلتخلف التكنولوجي
ما يعرؼ ابلَبكز  كىو ،تْبسلعة كاحدة أك سلع إنتاجكل دكلة منها على التخصص ُب   اعتمادك 

 .السلعي
من  كٙبديثو ك٧باكلة تصنيع ا٤بواد األكلية بدالن  نتاجكا٣بركج من ىذا التخلف يتطلب القياـ بتنوع اإل

 ،إنشاء مصانع كبّبة كبتكاليف ابىظة إٔب كىذا التحوؿ ٰبتاج، تصديرىا ٕبالتها كأبسعار زىيدة
 .اد تكنولوجيا ابىظة التكاليف أيضن اّب كاست

 : إمكانياتو يف دتويل اظتنتجٌن: اخامسً 
غار صإال أف  ،ية الكبّبة لدفع عجلة التنمية كاإلسراع هبانتاجٛبويل الوحدات اإلإٔب  رغم ا٢باجة

ُب معظم البلداف  نتاجنظرا ألف اإل، ا٤بنتجْب ا٢برفيْب كأصحاب الصناعات الصغّبة ىم أكٔب ابالىتماـ
كيساىم ىذا ، خاصة ُب اجملاؿ الزراعي كا٢برُب، ية صغّبةإنتاجة يتم من خبلؿ كحدات سبلمياإل
 .(ِ)مساٮبة كبّبة ُب الناتج القومي لتلك الدكؿ نتاجاإل

كمن ىنا ٲبكن  ،ية الصغّبة صعوابت ُب التمويل كتسويق منتجاهتانتاجكيواجو ىذه الوحدات اإل
زارعْب من خبلؿ ة أف تساىم كٛبد يد العوف ٤بساعدة كٛبويل ا٢برفْب كصغار ا٤بسبلميللمصارؼ اإل

، أك ا٤بواد ا٣باـ الٍب ٰبتاجوهنا ُب أعما٥بم كرأس ماؿ سلم، كا٤بواد األكلية نتاجإمدادىم ٗبستلزمات اإل
، كإعادة تسويقها ٤با يتمتع بو من قدرة مالية كتسويقية، مقابل ا٢بصوؿ على بعض ىذه ا٤بنتجات

 .(ّ)أكرب من أصحاب ا٢برؼ كصغار الصناع
فتقدـ ٥بم التمويل  ،ة بتنمية ا٢برفْب كأصحاب الصناعات الصغّبةسبلميؼ اإلكبذلك تساىم ا٤بصار 
كبذلك يستايد ، ٍب تقـو بعد ذلك بتسويق ىذه ا٤بنتجات على اجملتمع، يةنتاجالبلـز ٤بشركعاهتم اإل

 ،بعض الدكؿ ا٤بتقدمة كالياابف السَّلىم ُبكمن ا٤بعركؼ أنو يتم تنايذ أسلوب قريب من ، ا١بميع
                                      

 .ٗٓعمر، ناس ا٤برجع السابق، زيد، مرجع سابق، صػ (ُ)
 .ٕٔ، عمر، مرجع سابق، صػٗٓ-ٖٓزيد، مرجع سابق، صػ (ِ)
 .َِْٕٓ، صٕ، جالفقو اإلسالمي وأدلتويلي، الزح (ّ)



 

051 

 .مساٮبتها ُب ٙبقيق تنمية اجملتمعات الرياية كالبيئيةإٔب  ضافةابإل، ُب ازدىار الصناعة هبا كيساىم
عها ُب ا٤بناطق رك نمية الزراعية كالصناعية كنشر فة للتإسبلميكألٮبية ىذا اجملاؿ فإنو يقَبح إنشاء بنوؾ 

سراع ُب دفع عجلة التنمية كلئل ،الرياية ك٘بمعات ا٢برفْب ُب ا٤بساٮبة الاعالة ُب ازدىار الصناعات
 .الزراعية كالصناعية

 : إمكانياتو يف دتويل الغارمٌن: اسادسً 
كذلك ، ٤بشكلتو ُب ا٤بستقبل كحبل   اكيتوقع اناراجن ، ااتو حالين لتزامفالغاـر الذم ال يستطيع أف ياي اب

ا ما حل أجلها فإذ، أبف يبيع للمصرؼ سلعة كلو ٓب تكن موجودة لديو لتعجل ٜبنها كيوُب منو دينو
ا٤بصرؼ ليتؤب التصرؼ فيها إٔب  كتكلف ٙبصيل ىذه السلعة كتسليمها، ع هللا هلالج لج عليوكسَّ يكوف قد 

 .(ُ)ٗبعرفتو
 

  

                                      
 .ٗٓزيد، مرجع سابق، صػ (ُ)
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 اجملال العقاري تعقد الس ل م يف: اظتطلب الرابع
 .يزاتو يف قطاع البناء واإلسكانأمهيتو وؽت، السلم العقاري: الفرع األول

 :لم العقاريأمهية الس: أواًل 
ية ا٥بامة ٤با لو دكر كبّب كمتعاظم ُب التنمية قتصاديعترب القطاع العقارم إحدل القطاعات اال

 : ية من خبلؿقتصاداال
 .إقامة مشركعات البنية األساسية -
 .توفّب أسواؽ رائجة لتصريف ا٤بنتجات -
 .استيعاب أعداد كبّبة من األيدم العاملة -
 .يةتوفّب ا٢باجات اإلنسانية األساس -

ية قتصادُب ظل ضعف القطاعات اال ستثمارمن أنواع االآالعقارم يعد من أ٪بح ك  ستثمارفإف اال
 .كعدـ االستقرار الذم تشهده األسواؽ ا٤بالية العربية ،األخرل

العقارم كصناعة البناء من اببو  ستثمارأف تدخل ميداف اال سبلمياإل ستثمارفإف ٤بؤسسات اال
 .ناسب بشكل كبّب مع ىذا القطاعتم الٍب تالواسع بتوظيف صيغة السل

 .ة منوستاادالعقارم ككياية اال ستثماراال عقد السَّلىم ُببعض ٩بيزات إٔب  كستشّب فيما يلي
 : (8)قطاع البناء واإلسكان تعقد الس ل م يفؽتيزات : ااثنيً 

 .ٛبويل الشركات لبناء ا٤بساكن .ُ
 .العرض كالطلب  التوازف بْبا٤بساٮبة ُب .ِ
 .لمصرؼ لتحقيق أرابح من شركات البناء كاألفرادفرصة ل .ّ

 
 

 
                                      

 http: //faculty.kfupm.edu.sa، الرىن العقاري يف الشريعة اإلسالميةالشلهوب،  (ُ)
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 (8)سكانلتاويل مشاريع اإل تعقد الس ل م: الفرع الثاين
 : ا٤بقصود ابلتمويل الذم ٱبتص بتملك ا٤بساكن

ىو عبارة عن التمويل الذم يقدـ للعمبلء بغرض ا٢بصوؿ على السيولة لشراء ا٤بساكن أك العقارات 
 .أك غّب ذلك

، ا للمجتمعا كبّبن الٍب ٛبثل اليـو ىاجسن ، ة من مثل ىذا العقد لتمويل مشاريع اإلسكافدستااكياية اال
، كليس ُب ٛبويل بنائها، ا أف أغلب التمويل ينصب ُب ٦باؿ ٛبويل شراء الوحدات السكنيةخصوصن 

حيث سيزيد الطلب على الشراء لوجود الكثّب ، كىذا من شأنو أف ٯبعل فجوة بْب العرض كالطلب
 .كذلك لعدـ تكافؤ فرص التمويل ،ُب حْب سيقل العرض، ركض التمويل للشراءمن ع

أبف يتم ٛبويل شركات ، عقد السَّلىمة من مثل ىذا النوع من العقود أال كىو ستاادمن ا٤بمكن اال
على أساس  ،ا٤بقاكالت أك شركات البناء بشكل عاـ على أساس أف يتم تسليم ا٤ببلغ ا٤بطلوب حاال  

على أف يتم تسليم الوحدات  ،شركة بتسليم كحدات سكنية للمؤسسة ا٤بالية بسعر معْبأف تقـو ال
 .السكنية ُب كقت متاق عليو

خبلؿ  إف تسليم ىذه الوحدات السكنية :كحْب ندخل ُب تااصيل مثل ىذا العقد ٲبكن أف نقوؿ
، ٧بددة مدة م تلك الوحدات بشكل جزئي خبلؿ تسليٗبعُب أف يكوف مثبلن ، ا ماطويلة نوعن  مدة

على أساس أف يتم تسليم أكؿ دفعة ، كحدة سكنية مثبل ََُكذلك أبف يكوف العقد يشمل تسليم 
كحدة سكنية أخرل كل سنة أك سنتْب  َِكمن ٍب يتم تسليم ، كحدة سكنية بعد سنتْب َِكتشمل 

ى ُب تسعّبة كيراع، أف يتم تسليم ٝبيع الوحدات السكنية ا٤بتاق عليهاإٔب  ،بعد ذلك حسب االتااؽ
ابعتبار أف ا٤بؤسسة ، ا ما عن السعر السائد ُب األسواؽالوحدات السكنية أف تكوف منخاضة نوعن 

فبل بد من مراعاة ذلك لتحقيق فرصة ىامش  ،ا ماكستنتظر مدة طويلة نوعن  ،ا٤بالية ستقدـ التمويل
 .ربح أكرب ُب سعر بيع الوحدة السكنية بعد تسلم ا٤بؤسسة ا٤بالية ٥با

، ائدة من مثل ىذا النوع من العقود ستتحقق لكبل طرُب العقد أال كٮبا ا٤بؤسسة ا٤بالية كا٤بصرؼالا
سواء ًب ، ا عند تسلم الوحدات السكنيةستحقق رٕبن ، فبالنسبة لشركات التمويل، كلشركات البناء

ا من كذلك لتحقيق ىامش ربح من خبلؿ ا٬بااض السعر ا٤بقدـ ٥ب ،اعرض تلك الوحدات للبيع نقدن 
                                      

 /http: //www.aleqt.com، تعقد الس ل م وكيف ديكن االستفادة منو يف دتويل الوحدات السكنيةلشلهوب، ( اُ)
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فيتم ٙبقيق ىامش ربح ، أك أف تبيع الوحدات السكنية بعد تسلمها ابلتقسيط، قبل شركات البناء
 .أكرب من خبلؿ زايدة السعر مقابل التأجيل

تسليم الوحدات السكنية سيكوف خبلؿ  حيث إف، أما ابلنسبة لشركات البناء فالاائدة تتحقق لديهم
ع تلك الشركات أف تستايد من ىذا ا٤باؿ ُب إنشاء مشاريع كخبلؿ ىذه الاَبة تستطي، فَبات متباعدة

 .خاصة بتلك الشركة
 

 .غتال اظتنافع يف تعقد الس ل م: اظتطلب اطتامس
 :التعامل ببطاقة التخزين اإللكرتوين: أواًل 

كىي بطاقات ٩بغنطة تصدرىا الشركات ، بطاقة التخزين اإللكَبك٘ب ظهرت ُب أكاخر القرف العشرين
ككلما استخدمها  ،كيتم فيها ٚبزين قيمتها النقدية ُب شريط مغناطيسي هبا ،غّبىاكا٤بصارؼ ك 

كقد انتشرت ، الشخص نقص من قيمتها ا٤بخزنة بقدر االستخداـ حسب سعر السوؽ ا٤بعلن
كبدأت تظهر ُب ، أبشكاؿ ٨بتلاة لكثرة أنواعها ابطاقات التخزين اإللكَبك٘ب ُب الدكؿ ا٤بتقدمة صناعي  

إٔب  االذم يتجو حالين ، يوف ُب القريب تعميمها على مستول العآبقتصادكيتوقع اال اعريب مؤخرن العآب ال
كسينعدـ استعماؿ النقود الورقية أك ا٤بعدنية للجهد  ،أك عصر النقود اإللكَبك٘ب، عصر البلنقد

 : قسمْبإٔب  كٲبكن تقسيم ىذه البطاقات من حيث طبيعتها ،كالوقت
ت البنكية ا٤بمغنطة الٍب تصدرىا ا٤بصارؼ كالبنوؾ ٗببلغ معْب يستطيع حاملها البطاقا: القسم األول

 .كىذه البطاقات ُب حكم النقد ،أف يسحبو ٝبلة أك على دفعات عن طريق أجهزة السحب اآلٕب
البطاقات التجارية ا٤بمغنطة الٍب تصدرىا شركات سلعية أك خدمية مقابل ا٢بصوؿ على : القسم الثاين

بطاقة شركة الكهرابء ا٤بمغنطة ٗببلغ معْب يستطيع  كمن أمثلتها، اكىي كثّبة جدن ، ماهتاسلعها أك خد
كاستعماؿ األجهزة الكهرابئية بوضعها ُب مكاف خاص  ،حاملها تشغيل عداد الكهرابء لئلانرة

 كإذا انتهى الرصيد لـز كضع بطاقة أخرل صا٢بة ،كتناقص القيمة ا٤بخزنة ٗبقدار االستخداـ، ابلعداد
شَباؾ الكا دكتعبئة الوقو  نَبنتكاإل بطاقات ا٥باتفأيضنا  كمن ذلك، كإال حـر من االنتااع ابلكهرابء

 ؛الدفع ا٤بقدـ يطلق البعض على ىذه البطاقات اسم نظاـ، ك ُب القنوات الاضائية اإلعبلمية كغّبىا
ُب الغرض ا٤بخصص  ٍب يبدأ أصحاهبا ُب استعما٥با، ألف أصحاهبا يقوموف بدفع قيمتها عند تسلمها
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 .ستعما٥بااا ما تكوف سنة من يـو حية كغالبن ك٥بذه البطاقات تريخ صبل، ٥با
  :مشروتعيتو: ااثنيً 

كما يَبتب عليو من ، كٱبتلف الاقهاء ا٤بعاصركف ُب التكييف الشرعي ٥بذه البطاقات التجارية ا٤بمغنطة
 : كٲبكن إٝباؿ أقوا٥بم ُب ا٘باىْب، آاثر

رل أف البطاقات التجارية ا٤بمغنطة من األكراؽ التجارية الٍب تقـو مقاـ النقد ُب الوفاء  ي: االجتاه األول
كيَبتب ٥بذا اال٘باه أف  ،تناقص ابالستعماؿتألف قيمتها النقدية مثبتة فيها ك  ؛كالشيك كالكمبيالة

يسرم على ىذه البطاقات ما يسرم على الشيكات كالكمبياالت من خبلؼ ُب حكم بيعها أبقل 
 : قولْبمن قيمتها ا٤بثبتة كفيو 

 .نو ُب حكم راب الاضلأل ؛أنو ٰبـر بيع البطاقات التجارية ا٤بمغنطة أبقل من قيمتها: القول األول
ل( جعبقاعدة )ضع كت أنو ٯبوز بيع البطاقات التجارية ا٤بمغنطة أبقل من قيمتها عمبلن : القول الثاين

ر قطِب كالطربا٘ب عندما اشتكى بنو النضّب عند الواردة ُب حديث ابن عباس الذم أخرجو الدا
 .(ُ)"ضعوا كتعجلوا": فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، لٓب ٙب إجبلئهم من ا٤بدينة كقالوا إف لنا ديوانن 

عقد كىو ا٤بعقود عليو ُب ، يرل أف البطاقات التجارية ا٤بمغنطة من قبيل ا٤بسلم فيو: االجتاه الثاين
 .السَّلىم

أس ماؿ السلم الذم ٯبب دفعو ُب ٦بلس فوع للحصوؿ على تلك البطاقة ىو ر دكيكوف ا٤ببلغ ا٤ب
جلو موصوفة ُب الذمة يستوفيها ا٤بشَبم ُب الوقت آكبذلك يكوف ا٤بعقود عليو سلعة  ،التعاقد

ا٤بناسب لو خبلؿ ا٤بدة الزمنية لصبلحية البطاقة كالسلعة ا٤بقررة ٥بذه البطاقات ٧بددة أك قابلة 
 .ا معنيْب فصح أف تكوف سلمن للتحديد من بْب

 ،فبل ٯبوز ألحد طرفيو أف ياسخو إال إبذف الطرؼ اآلخر، لزـك العقد: كيَبتب على ىذا اال٘باه
كىي مقبوضة ، عة ا٤بسلم فيهالألهنا ٛبثل الس ؛كٯبوز بيع البطاقة ٗبثل قيمتها أك أنقص أك أكثر

 .اضيكٯبوز بيع السلعة كفق القواعد العامة ابلَب  ،ستيااءابال
ىو اال٘باه الثا٘ب الذم يرل أف البطاقات التجارية ا٤بمغنطة ٛبثل  –كهللا أعلم  -الراجح : الرتجيح

                                      
 (.ّ/ْٔ)سنن الدارقطين (، ِٓ/ِ) ظتستدركا (ُ)
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كأف ما دفعو صاحب ، ألهنا كسيلة ٙبصيل تلك السلعة ؛السلعة ا٤بعقود عليها ُب عقد بيع السلم
٘بارية كالشيك  ااقن قوؿ من يراىا أكر أما ، ك أم الثمن ا٤بقدـ للسلعة، البطاقة ىو رأس ماؿ السلم

ف ىذه البطاقات ال يصلح استعما٥با ُب غّب الغرض الذم خصصت لو أل ؛فبل يصح، كالكمبيالة
 .فإنو ٯبوز تظهّبىا ُب كل غرض يقتضي الوفاء ابلنقد، ٖببلؼ الشيك كالكمبيالة

  



 

056 

  .دتويل األوقاف الس ل م يفدور : اظتطلب السادس
 : (8)األساس الشرتعي للوقف: أواًل 

، ي كالبناء ا٢بضارم لؤلمةجتماعة الٍب تعمل ُب ٦باؿ التكافل االسبلميلوقف من اآلليات اإلا
أم ٚبصيص ماؿ ُب  كحقيقتو الشرعية تتضح من تعرياو الاقهي أبنو "حبس األصل كتسبيل الثمرة"

تلاة ُب سبل ا٣بّبات الٍب يعود ناعها على أكجو الرب ا٤بخ هكاإلنااؽ من عائد ،ة رأس ماؿ دائرصور 
من إعانة الاقراء كاتاجْب أك نشر العلم أك اافظة على أكجو الرب ا٤بختلاة من إعانة الاقراء 

إٔب  إضافة ،غّب ذلك من أكجو التنمية البشريةإٔب  ..كاتاجْب أك نشر العلم أك اافظة على الصحة
 .م ا٤بختلاةقتصادكجو النشاط االرأس ا٤باؿ ُب أ استغبلؿية ُب صورة اقتصادما ٲبثلو الوقف من تنمية 

كىو ا٤بقصود ٕبديث رسوؿ  ،أم الٍب يستمر االنتااع هبا مدة طويلة: كالوقف من الصدقات ا١بارية
أك كلد صاّب  ،أك علم ينتاع بو، صدقة جارية: "إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث :هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .يدعو لو"
اثرة قائمة حٌب أكما زالت  ،ة على مدل التاريخسبلميابرز ُب بناء ا٢بضارة اإلكلقد قاـ الوقف بدكر 

كتراجع ىذا الدكر ُب الوقت الٍب  ،كلكن ُب العصر ا٢بديث أصاب مؤسسة الوقف الضعف ،اليـو
ة أتخذ بو ُب ما يعرؼ )ابلَبست( كىذا ما دفع بعض ا١بهات سبلميبدأت فيو الدكؿ غّب اإل

ة بو ُب ٝبيع ستاادكىو ما ٲبكن اال ،فكرة إحياء دكر الوقف ُب ا٢بياة ا٤بعاصرةتبِب إٔب  ةسبلمياإل
 .كمنها ٛبويل ا٤بشركعات ،يةقتصاداجملاالت اال

  

                                      
 .ْٓ، ص أساليب التاويل اإلسالمية للاشروتعات الصغًنةعمر،  (ُ)
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 : استخدام الوقف يف دتويل اظتشروتعات: ااثنيً 
كاف منها السلم الذم كلقد طرحت العديد من االقَباحات من الصيغ كاألساليب التمويلية لؤلكقاؼ  

ة إبنشاء صندكؽ كقاي سبلميعاقد مع ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية اإلتاألكقاؼ من ال مسئوٕبٲبكن 
كيتم استخداـ ا٢بصيلة الوقاية ا٤بتجمعة ُب الصندكؽ بواسطة صكوؾ الوقف ُب ، لتمويل ا٤بشركعات

 ،كالٍب يستايد هبا طالب التمويل اب٢بصوؿ على ا٤باؿ البلـز ،ٛبويل ا٤بشركعات أبسلوب السلم
كيستايد الصندكؽ الوقاي ٕبصة ُب األرابح الٍب تستخدـ ٤بساندة رأس ا٤باؿ أك اإلنااؽ ُب كجوه 

 .ا٣بّبات
أك استبداؿ تلك ، عقارات جديدةإبنشاء ، عمار األراضي الوقايةصيغة السلم تصلح إل: فاثاًل 

أمواؿ األكقاؼ من كتنمية  ستثمارككذلك ابإلمكاف توظيف السلم ال، القدٲبة ا٤بتهدمة ٗببا٘ب جديدة
 : خبلؿ إنشاء أصوؿ اثبتة لتقدٙب ا٣بدمات كا٤بنافع كمن ذلك

 ،أك لتقدٙب خدمات تتعلق أبنشطة الوقف )مدارس، سلم عقارات ألجل اإلجارة -
 .ية(اجتماعمؤسسات ، مستشايات

 .سلم آالت كمعدات ألجل اإلجارة -
 .من ا٤بستهلكة سلم أصوؿ اثبتة بدالن  -
كخلوه النسيب ، ٤با ٰبققو من عوائد معتربة ؛يعد األفضل لتنمية أمواؿ األكقاؼالعقارم  ستثمارفإف اال

 .من ا٤بخاطر
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 اية ــــــالتن الس ل م يفدور : اظتبحث الرابع
 :يةقتصادالتناية اال الس ل م يفدور : ألولاظتطلب ا

ية ُب البلداف قتصادية االُب التنم اىام   اكالتمويل ٲبكن أف يلعب دكرن  ستثمارإف السلم بوصاو أداة اال
 : كذلك راجع لعاملْب أساسْب ٮبا ،ةسبلميالعربية كاإل

 .كالٍب سبق بياهنا ُب موضع سابق من ىذا البحث ،ا٤بزااي التمويلية الٍب يتمتع هبا السلم -
ة ا٤بختلاة الٍب ٲبكن سبلميتكتسب صيغة السلم أٮبية خاصة من بْب صيغ التمويل اإل -

 .تخدامها على نطاؽ كاسعة اسسبلميللمصارؼ اإل
 .يةقتصادكسأحاكؿ ُب النقاط التالية إلقاء بعض الضوء على أٮبية السلم كدكره ُب التنمية اال

 : ةسالميتوسيع غتاالت التاويل أمام البنوك اإل: أواًل 
٤با تشملو من سعة التكييف كمركنة  ؛تعترب صيغة السلم من الصيغ األكثر ضركرة ُب التعامل بْب الناس

كإمكانية تطبيقها ، ية ا٤بختلاة ُب اجملتمعقتصاد٩با جعلها تستوعب الكثّب من األنشطة اال ، التطبيقُب
نظرا ألف ، ية ا٤بختلاةقتصادة من خبلؿ استخدامها كأداة ٛبويل ُب األنشطة االسبلميُب البنوؾ اإل

تقدٙب ا٤باؿ إٔب  الذم يسعى صرُبركح العمل ا٤بإٔب  ةسبلميالسلم قد يكوف أقرب ا٤بعامبلت اإل
ٍب يقـو ببيع ىذه السلع كيربح ، للحصوؿ على سلع مضمونة بعد فَبة معينة من الزمن، اب٤بقابل

 .(ُ)الاارؽ بْب السعرين سعر الشراء كسعر البيع
ة من أف سبلميىذا ما مكن ا٤بصارؼ اإل، التنوع السلع كا٣بدمات الٍب ٲبكن التعامل فيها سلمن  اكنظرن 

ية تنموية ىامة ُب ٦باالت الصناعة كالزراعة كالتجارة كغّبىا من اقتصادكأنشطة  ٦باالتإٔب  تدخل
 .ية األخرلقتصادالقطاعات اال

ية ا٤بعاصرة من حيث قتصادمناسبة كمبلئمة للنشاطات اال يةكنبلحظ ٗبا أف السلم بوصاو صيغة ٛبويل
تقـو على الشراء بسعر أقل  لسَّلىمعقد اطبيعة  حيث إف ،تظهر قدراتو التمويلية ُب ٙبقيق رٕبية مناسبة

عن ، ٲبكن تصاية عمليات السلم قبل حلوؿ أجلها بطريقة غّب مباشرة اكأيضن ، من السعر عند التسليم

                                      
 .ُِٔ، صػ تعقد الس ل م كأداة دتويلىيااء الدكيكات،  (ُ)
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 .(ُ)طريق أف يسلم البنك ُب جنس ما أسلم منو 
ة للسلم بكااءة كمهارة ُب عملياهتا التمويلية سبلميكعلى ىذا األساس فإف توظيف ا٤بصارؼ اإل

زايدة النشاط إٔب  عن االكتناز بدالن  ستثماراستخداـ ا٤باؿ بتوجيو ٫بو االإٔب  سيقود، يةستثمار كاال
 .ية ا٤بختلاةنتاجكذلك ابستخدامو ُب األنشطة اإل، مقتصاداال

م العاـ مع قتصادة عن القياـ هبذا الدكر االسبلميكتتعاظم مسئولية ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية اإل
حيث تذىب أحدث  ،خم أحجاـ أصو٥با كموجوداهتا كاتساع انتشارىا ا١بغراُبتزايد أعدادىا كتض

، ااختصاصن  ٓٔمؤسسة ُب أكثر من  ََّة تضم اآلف ٫بو سبلميأف الصناعة ا٤بالية اإلإٔب  التقديرات
 .(ِ)مليار دكالر أمريكي  ََٖكتدير أكثر من 

ة يعطي فرصة  سبلميكا٤بؤسسات اإلفإف ىذا ا٢بجم الكبّب من رؤكس األمواؿ ا٤بتاحة لدل ا٤بصارؼ 
كىذا ، ة إذا كظات ىذه األمواؿ بكااءة كرشادسبلميكبّبة إلنعاش عمليات التنمية ُب البلداف اإل

كنسبة الربح كا١بهات ، ية شاملة ٙبدد دكر ا٤بصارؼ ُب ٙبديد ا٤بدةاقتصاديستدعي كجود سياسات 
 .إليها قتصادجة االغّب ذلك من التوجيهات ٕبسب حاإٔب  ،الٍب تتعامل معها

 : تطوير القطاع الصناتعي: ااثنيً 
فإف من مزااي السلم ٲبكن ، يةقتصادتعد التنمية الصناعية إحدل ا١بوانب األساسية لعملية التنمية اال

أف يساىم ُب تطوير القطاع الصناعي من خبلؿ اعتباره كسيلة ىامة تتيح أبماف اقتحاـ األسواؽ بناء 
ا ٰبتاجوف إليو من سلع مع فيلسعة للسلم ا٤بتمثلة ُب حصوؿ أصحاب ا٤بصانعلى الطبيعة ا٤برنة كا

كىو أقل ٩با اشَبكىا عند  ،كٗبا ًب االتااؽ من سعر ،كمواد ضركرية لصناعتهم ُب الوقت الذم يريدكنو
، ٩با يعود عليهم بربح أكفر، فيستايدكف هبذا فرؽ السعر، حاجتهم إليها كقت طوؿ أجل السلم

كال ٚباى اآلاثر ، ثقتهم ُب ا٢بصوؿ على ا٤بواد الٍب يريدكهنا عند حاجتهم إليو إٔب ضافةابإل
م كتوظيف ا٤بوارد قتصادية اإلٯبابية النا٘بة عن تشجيع الطلب من رفع مستول النشاط االقتصاداال

 .ا٤بعطلة كالعمالة كتوسيع األسواؽ
  

                                      
 .ُٕ، صػ اإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق اظتعاصردمحم عمر،  (ُ)
 جع السايق.دمحم عمر، ناس ا٤بر  (ِ)
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  :تناية القطاع الزراتعي: ااثلثً 
حيث تقدـ للمزارعْب  ؛زراعي بناء على الطبيعة ا٤برنةلقطاع الللة من ا٤بزااي السلم أنو يوفر ٝبمن مزااي 

ك٘بعل ا٤بزارع يسدد ، همإنتاجكتدفع عنهم مشقة العجز ا٤بإب عن ٙبقيق  ،اابلغن  اهبذا التمويل ناعن 
 .من حصاد زرعو كبعد هناية موسم ا٢بصاد امبالغ السلم عينن 

مكانية إمهاؿ ا٤بزارعْب حاؿ عجزىم عن السداد إب ذلكك  ،رجانب آخ من مزاايه ا٤بركنة منأف كما 
 .دكف زايدة ُب الدين نظّب اإلمهاؿ

منهم خاصة ُب مناطق الزراعية  ابعضن  إذ إفَّ كعلى ىذا فإف السلم يساعد ا٤بزارعْب ُب تسويق منتجاهتم 
كأكعية يواجهوف صعوابت ٝبة ُب التسويق بسبب عدـ توفر البُب األساسية مثل كسائل النقل 

 .(ُ)التخزين
 : يةقتصاددتويل األنشطة اال: ارابعً 

كذلك عندما يتوفر  ،يةقتصادمن مزااي السلم أنو ٲبكن من توفّب التمويل البلـز لكثّب من األنشطة اال
ٲبكنهم  افحصو٥بم على الثمن مقدمن ، الثمن لدل أصحاب ا٤بصانع كا٤بزارع كالتجارب أثناء إبراـ العقد

ة الٍب يلتكاليف الضركرية من ا٤بواد ا٣باـ كالسلع كاألجور كسائر الناقات اإلدار من تغطية كافة ا
كىذه ميزة أساسية من مزااي السلم ٛبكن من توظياو كوسيلة ، ٰبتاجوهنا ُب أعما٥بم كرأس ماؿ السلم

كالٍب تعا٘ب ، من كسائل تيسّب التمويل على صغار ا٢برفْب كأصحاب الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة
عن طريق إمدادىم ابلتمويل البلـز النتظاـ  عقد السَّلىمنقص التمويل كمن ىنا ٲبكن ٥بم التعامل ب من
 .(ِ)همإنتاجمقابل جزء من  نتاجاإل

 : اظتسامهة يف استقرار أسعار السلع: اخامسً 
كما ،  ا٤بو٠بية إف التعامل ابلسلم ٲبكن أف يعمل على ٙبقيق االستقرار النسيب ُب أسعار السلم خاصةن 

دكف االنتظار هبا حٌب حلوؿ موعد ا٢بصاد ابلنسبة للسلع  ستثمارتوجيو ا٤بدخرات لبلإٔب  يؤدم ذلك
كمن كجو آخر ، أك إنااؽ ا٤بدخرات على زايدة االستهبلؾ، الاعلي للسلع الصناعية حتياجالزراعية كاال

بل كقت االستخداـ ا ٯبنب ا٤بشَبم ٨باطر الشراء قمن سلى  نتاجنااؽ على شراء مستلزمات اإلفاإل
                                      

 .ُُ، صجتربة البنوك السودانية يف التاويل الزراتعي بصيغة السلماببكر ،  (ُ)
 .ْٕدمحم عمر، مرجع سابق، صػ (ِ)
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كابلنسبة  ،كتتمثل ا٤بخاطر ُب احتمالية تعرض السلع للتلف كزايدة تكاليف ا٢باظ كالتخزين، الاعلي
كٛبكنو من ، كإٯباد بطلب مسبق على منتجاتو، للمسلم إليو فإف السلم يعمل على تنشيط ا٤ببيعات

 .بطريقة سليمة نتاجٚبطيط اإل
 –كىو الثمن  –أحد البدلْب فيها ، تم على صاقات حقيقةكنبلحظ أف التعامل ُب سوؽ السلم ي 

كليس األمر  ، كطرفا الصاقة اتاجاف لبدليهما اللذاف يتولياف التعامل، موجود كمدفوع حاال  
٩با يرفع ، كلصاّب الوسطاء ابلدرجة األكٔب، كالبورصات الٍب تتم الصاقات فيها دكف كجود البدلْب

فيها من ا٤بشكبلت الٍب يتحمل ضررىا ا٤بنتج كا٤بستهلك ُب هناية من أسعار السلع كيزيد الضرر 
 .(ُ)األمر

 : ية األخرىقتصادتقوية الروابط بٌن القطاتعات اال: اسادسً 
أنو يوجد شبكة من العبلقات كالركابط ا٤بباشرة بْب القطاع ا٤بإب  :من خصائص صيغة السلم

كتكوين عبلقات ، ا٢بقيقي نتاجتباط التمويل ابإلية األخرل ا٤بختلاة تقـو على ار قتصادكالقطاعات اال
كٲبكن ، م متكاملاقتصادي ُب إطار نظاـ إنتاجية متعددة األطراؼ ٛبكن من تكوين نسيج اقتصاد

 .(ِ)ية دكف كسيط أك طرؼ اثلثنتاجأف تكوف ىذه الركابط مباشرة بْب الوحدات اإل
 .ُب ربط ىذه العبلقة اىام   اكما ٲبكن للمصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية أف تعلب دكرن 

 :ية وحتفيز البحث والتطويرنتاجتشجيع تكوين الوحدات اإل: اسابعً 
لتوفّب ا٤بعدات كا٤بستلزمات مقابل ا٢بصوؿ على  اٗبا أف جملاؿ توظيف السلم التعاقد مع ا٢برفْب سلمن  

، القومي صادقتقدرة االإٔب  تضاؼ، ية مستقلةإنتاجكحدات إٔب  كبذلك يتحولوف، جزء من منتجاهتم
٥بذه السلع فسوؼ  افإنو إذا كاف منتجن ، ااؿ سلعن ا٤ب٤با كاف على ا٤بسلم إليو أف يسدد مقابل رأس 

 بطاقةو  ألف اإلنساف يعمل ٢بساب ناسو عادةن ، (ّ)القدر البلـز للسداد نتاجيعمل كل ما بوسعو إل
 .أكرب من العمل لدل الغّب

ّب األصوؿ الثابتة البلزمة وفكذلك بتمويل كت ،لتأجّب التمويليكأف السلم يستخدـ أسلوب ا
                                      

 .ّٕ، صاإلطار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلمدمحم عمر،  (ُ)
 .ّٕدمحم عمر، ناس ا٤برجع السابق، صػ (ِ)
 .ّٕ، صػي واحملاسيب لبيع السلماإلطار الشرتعي واالقتصاددمحم عمر،  (ّ)



 

062 

كتقدـ ىذه األصوؿ كالتكنولوجيا  ، كالتكنولوجيا للقياـ اب٤بصانع أك إلحبل٥با ُب ا٤بصانع القدٲبة القائمة
آلجاؿ تسليم  ال ا٢بصوؿ على جزء من منتجات ىذه ا٤بصانع على دفعات طبقن بكرأس ا٤باؿ مقا

 .مناسبة
 :داخلية والتجارة اطتارجيةتنشط التجارة ال: ااثمنً 

كٙبقيق مصلحة للبائع ، كمزااي التعاقد بصيغة السلم توفّب التمويل النقدم للصاقات التجارية
تنشيط كتطوير التجارة إٔب  كل ذلك سيؤدم،  مع ٙبقيق االستقرار ُب أسعار السلع، كا٤بشَبم

ة سبلميتكنولوجيا بْب الدكؿ اإلكنقل ال، كتنمية الصادرات كفتح أسواؽ جديدة ،الداخلية كا٣بارجية
 .مقتصادية سليمة تشجع على التطور االاقتصادُب بيئة 

 :اظتسامهة يف حل مشكلة اإلسكان: ااتسعً 
 ة حيث تشّب بعض اإلحصائياتسبلميتعد مشكلة اإلسكاف من ا٤بشاكل ا٣بانقة ُب معظم الدكؿ اإل

ر عن ظأك بغض الن اأك أتجّبن  اكل ٛبلكن ٤بأ٦برد اإٔب  ياتقركف سبلمي% من سكاف العآب اإلْٓأف إٔب 
أبسيط قواعد السكن الصحي كا٤برافق إٔب  % من ا٤بساكن تاتقرَٔككذلك فإف ، نوعية السكن

 .(ُ)األساسية
كلذلك فإف ىناؾ حاجة لتوفّب كحدات سكنية للعديد من السكاف ذكم الدخل ادكد ُب كثّب من 

 .ةسبلميالدكؿ اإل
فهذه الصيغة ، أساسي ُب عبلج مشكلة اإلسكاف أف يكوف لصيغة السلم دكره كُب ىذا اإلطار ٲبكن 

 .تصلح كأسلوب إل٪باز مشاريع سكنية معينة
 :معاصتة مشكلة البطالة: اتعاشرً 

كىذا الوضع يستدعي القياـ ٔبهود كبّبة ، البطالة ة من ارتااع معدالتً سبلميتعا٘ب معظم الببلد اإل
مباشر ُب ا٢بد  ك٥با أثره ، ع ا٤بوارد كالطاقات البشرية كا٤بادية ا٤بعطلةايت قوية توظف ٝبياقتصادلبناء 

كىو يعمل مباشرة على ، مع ا٤بزاكجة بْب العمل كرأس ا٤باؿ عقد السَّلىمحيث يعمل ، من البطالة

                                      
دتويل  http: //www.kantakji.orq/fiqh/files/finance/1skan.htm، اجمللس العاـ للبنوؾ كا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية، (ُ)

 .اإلسكان وفق الشريعة اإلسالمية

http://www.kantakji.orq/fiqh/files/finance/1skan.htm
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عن طريق ، ككذلك يعمل على ا٤بعا١بة غّب ا٤بباشرة ٤بشكلة البطالة، ا٤بعا١بة ا٤بباشرة ٤بشكلة البطالة
كىذه ا٤بشركعات تكوف بطبيعتها كثياة ، ئها للمشركعات الٍب تنتج السلع الضركرية ُب اجملتمعإنشا

كىكذا تدكر ، ُب توليد فرص عمل متزايدة ألفراد اجملتمع فعاالن  اكمساٮبتها إسهامن ، الستخداـ العمل
 .(ُ)مقتصادكتطور النشاط اال، ٧باربة الاقر كالقضاء عليوإٔب  كتؤدم، كالتنمية قتصادعجلة اال

  

                                      
 .ُُّصػ السلم أداة دتويل، ، الدكيكات (ُ)
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 .ريفيةالتناية ال الس ل م يفدور : اظتطلب الثاين
 :(8)مفاىيم التناية الريفية وواقع الفقر وحتدايتو: الفرع األول

إال أف التغّب ، األراضي ذات ا٤بوارد الطبيعية استغبلؿكإذا كاف ا٥بدؼ التقليدم للتنمية الرياية ىو 
أكسع  ةو ٗبجموع لتزاـضركرة االإٔب  أدل، احبو من تغّباتالعا٤بي كما ص نتاجالذم حدث ُب أ٭باط اإل

ٗبشاركة ، كمن أىم ىذه األىداؼ إٯباد أىم السبل لتحسْب ا٢بياة الرياية، من األىداؼ التنموية
كرفع مستول ا٤بعيشة لسكاف ، الرياية كذلك إلشباع حاجات سكاف ا٤بناطق، سكاف الريف أناسهم

كالعمل ، كتوفّب ا٣بدمات األساسية ُب الريف، ة الاقر ُب األرايؼكالعمل على التقليل من حد، الريف
 .على القضاء التدرٯبي على األمية بْب سكاف الريف

 : ىي ةأف للتنمية الرياية أركاف أساسيإٔب  كيشّب ا٣برباء: أركاف التنمية الرياية
الارد  إنتاجذلك زايدة متوسط كك ،أم الناتج الى اإلٝبإب، نتاجطردة ُب اإلالزايدة ا٤ب: الركن األكؿ

 .الواحد أك الدخل السنوم ا٢بقيقي للارد
كخاصة بْب  ،تكوين القدرات البشرية من تعليم كصحة كالقضاء على سوء التغذية: كالركن الثا٘ب

ُب توفّب ا٣بدمات للارد ُب الريف  يجتماعكذلك ُب إطار من التوازف اال ،األطااؿ دكف ا٣بامسة
 .كا٢بضر

عدالة توزيع الدخل كتضييق الاجوة بْب دخوؿ شرائح اجملتمع لتحقيق االستقرار : الثالركن الث
 .يجتماعاال

كمنها عمليات تنمية اجملتمع  ،ا٤بشاركة الشعبية الاعالة ُب اٚباذ كتنايذ قرارات التنمية: الركن الرابع
 .يال

 لقياس التغّبات الٍب ٙبدث دكراي  ٍب تسجيل البياانت  ،ميدانية على دراساتو  عتماداال: الركن ا٣بامس
كرد حوؿ مااىيم  ككفق ما كذلك للتأكد من سّب عملية التنمية ُب اال٘باه ا٤بنشود ،على فَبات زمنية

 ،ه ٭بوذج بيع السلم ٕبسباف أنو أداة مناسبة كمباشرة لتحقيق تلك ا٤بااىيماعتمادكأٮبية  ،التنمية الرياية

                                      
ٕبث مقدـ إٔب ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤بالية، السوداف، ، دور السلم يف دتويل التناية الريفية ابلدول الناميةلصديق، ا( ُ)

 .ُِص ـَُِْ
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لتعزيز كتوطْب نظم التنمية الرياية لتحقيق التنمية الشاملة  تسعى يكى ،خاصة ُب الدكؿ النامية
ا ابلعديد من األحكاـ الاقهية ٪بد أف أسلوب التمويل ابلسلم كخاصة ىو أيٌب معززن  ،ا٤برجوة

 .ة ا٤بتجددةسبلميكالتشريعات اإل
رياية على امتداد كأغلبية فقراء العآب يعيشوف ُب ا٤بناطق ال، كيعترب الاقر مشكلة رياية ابلدرجة األكٔب

دكالر أمريكي  ُِ.ُمن الاقراء الذين يعيشوف على أقل من % ُٕكأف ، عقود كثّبة من الزمن
أف إٔب  كما تشّب إحصائيات أخرل،  يعيشوف ُب ا٤بناطق الرياية، أم ما يقرب من مليار نسمة، ايومي  

 .ف النامية يعيشوف ُب مناطق ريايةثبلثة من كل أربعة فقراء ُب البلدا
س ماهـو التمويل ببيع السلم كفق ٛبويل التنمية يتأسبذلك ك  ،كنستعرض أىم مااىيم التنمية الرياية

ية للناس الذين يعيشوف ُب قتصادكالٍب تعرؼ أبهنا عملية ٙبسْب نوعية ا٢بياة كالرفاىية اال ،الرياية
ه ٭بوذج اعتمادياية كأٮبية ككفق ما كرد حوؿ مااىيم التنمية الر  ،ا كقليلة السكافمناطق معزكلة نسبي  

تسعى  يكى ،بيع السلم ٕبسباف أنو أداة مناسبة كمباشرة لتحقيق تلك ا٤بااىيم خاصة ُب الدكؿ النامية
٪بد أف أسلوب التمويل ابلسلم  ،لتعزيز كتوطْب نظم التنمية الرياية لتحقيق التنمية الشاملة ا٤برجوة

 .ة ا٤بتجددةسبلميقهية كالتشريعات اإلا ابلعديد من األحكاـ الاكخاصة ىو أيٌب معززن 
ا يستوعب ا كمستمر  مركبن ، ا مشولي  تشكل التنمية الرياية مسلسبلن : فيمكن تعريف التنمية الرياية ٗبا يلي 

كيَبجم ىذا ا٤بسلسل من خبلؿ تطور مستول نتائج ، ٝبيع التحوالت ا٥بيكلية الٍب يعرفها العآب الرياي
 ،ية للسكاف القركيْبقتصادكتنويع األسس اال ،ا٤بوارد الطبيعية كالبشرية استغبلؿك ، النشاط الزراعي

تعمل على الرفع من جاذبية ا٢بياة كالعمل ُب ، ية كالثقافيةجتماعية كاالقتصادكٙبسْب ظركفها اال
 .األرايؼ سواء على ا٤بستول الي أك الوطِب أك الدكٕب

دين عن مركز يكبع ،على الزراعة أك الرعيالريف ىو كل مكاف يوجد بو سكاف قليلوف يعتمدكف 
السياسة كا١بماعات ك ، كياتقد بعض البنيات األساسية مثل توفر ماء الشرب أك العبلج ،القرار

ا٤براكز ا٣بدمية كغالب أىلو من ، ك يةقتصادكالٍب تسهم ُب تعزيز مستول ا٤بعيشة كالصحة اال، ا٤بشَبكة
 .٧بدكدم التعليم كالدخل

حيث أطلق على عملية أتسيس نظم ، أىم ا٤بااىيم العا٤بية ُب القرف العشرين ماهـو التنمية من
كتربز أٮبية ماهـو التنمية ُب تعدد ، ية كسياسية متماسكة فيما يسمى ب " عملية التنمية "اقتصاد
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 .كالتقدـ نتاجكتشابكو مع العديد من ا٤بااىيم األخرل مثل التخطيط كاإل، أبعاده كمستوايتو
حيث ٓب يستعمل ، " بصورة أساسية منذ ا٢برب العا٤بية الثانية Developmentـو " التنمية كقد برز ماه

ُب الربع األخّب من القرف  م الربيطا٘ب البارز "آدـ ٠بيث"قتصادىذا ا٤باهـو منذ ظهوره ُب عصر اال
ستخدما فا٤بصطلحاف اللذاف ا، الثامن عشر كحٌب ا٢برب العا٤بية الثانية إال على سبيل االستثناء

أك ، " Material Progressحدكث التطور ا٤بشار إليو ُب اجملتمع كاان التقدـ ا٤بادم "  ىللداللة عل
 ." Economic Progress "م قتصادالتقدـ اال

 :(8)حتدايت وؼتاطر التاويل يف الدول النامية: الفرع الثاين
التمويل كفق أسعار  منها ٭باذجلقد شهدت الدكؿ النامية العديد من أ٭باط التمويل ا٤بختلاة كاف 

كيتمثل ىذا النوع من التمويل  ، على عمبلء التمويل بكافة أنواعهما ثقيبلن الاائدة كالٌب مثلث عبئن 
 ٩با يزيد من كالٌب تتضاعف سنواي   ،بتحمل العميل سداد أصل ا٤ببلغ مع الاائدة ا٤بقررة على رأس ا٤باؿ

من ىذا  اكثّبن   كقد ظلت الدكؿ النامية تعا٘ب ،ركع ا٤بعِبحتماالت ٪باح ا٤بشا٨باطر العمبلء كيبدد 
رتااع تكلاة التمويل الذل تتلقاه ىذه الدكؿ من مؤسسات التمويل اكالذل يعتمد على  ،النوع

ا ية كيزيد من حجم الدين ا٣بارجى ٥با عامن قتصاد٩با ٲبنعها من أف تتمكن من ٙبقيق التنمية اال ،الدكٔب
، بعد  ك٪بد أف الدكؿ النامية تعا٘ب من اختبلؿ ُب البنياف ،٣بلل على الواقع الدخلىكينعكس ىذا ا عاـو

القائم ُب ىذه  ئتمافختبلؿ ىيكل االاإٔب  ضافةىذا ابإل ،يةقتصاداختبلؿ ُب عبلقاهتا االك  مقتصادالا
 .الدكؿ

توم على ايت الدكؿ النامية ال ٙبقتصاداك من ٍب فعند فحص عناصر السياسة النقدية عند ىؤالء ٪بد 
 : كمشل ذلك ،عناصر النجاح

إف –كما أهنا تتميز بضيق نطاؽ األسواؽ ا٤بالية   ،تاتقر الدكؿ النامية لوجود أسواؽ نقدية منظمة /ُ
استحالة تطبيق السوؽ ك  ،ضعف فعالية سياسة معدؿ إعادة ا٣بصمإٔب  ىو ما يؤدمك  -كجدت

 .ا٤باتوحة على نطاؽ كاسع
فإف ذلك ٰبوؿ ، ـ بو البنك ا٤بركزم ُب التأثّب على البنوؾ التجاريةنتيجة لضعف الدكر الذم يقو  /ِ

 .مقتصاددكر فعاؿ ُب التأثّب على النشاط اال دكف قياـ البنوؾ التجارية أبمًٌ 
                                      

 .ُِ، مرجع سابق، صدور السلم يف دتويل التناية الريفية ابلدول النامية لصديق،( اُ)
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ٛبويل ) ا٤بصرُب لتمويل قطاع التجارة ئتمافتقدٙب االإٔب  ٛبيل البنوؾ التجارية ُب الدكؿ النامية /ّ
 (طويل األجل) ىو ٛبويلك ( الصناعةك  الزراعة) ينتاجويل ا٤بقدـ للقطاع اإلمقارنة ابلتم( قصّب األجل

 .يةقتصادالذم يعترب أحد دعامات التنمية اال
حتااظ ٗبوجوداهتم ُب االإٔب  حيث يتجو األفراد ُب الدكؿ النامية ؛ا٤بصرُبك  ضعف الوعي النقدم /ْ

الذم تقـو بو الودائع ُب  رعف الدك ىو ما يدؿ على ضك  ،ليست كدائع أك أكراؽ ماليةك  ،شكل عملة
األمر الذم يقلل من دكر البنوؾ التجارية ٥بذه الدكؿ اب٤بقارنة مع الدكؿ ا٤بتقدمة ، تسويق ا٤بدفوعات

 .يةئتماناألفراد بشكل أساسي ُب التعامل على النقود اال االذم يعمد فيه
٩با ، ٚبلف النظم الضريبيةك  اهتاتقلب كضع موازين مدفوعك  عدـ كجود استقرار ُب ا٤بناخ السياسي /ٓ

ية قتصادابلتإب ٰبوؿ ذلك دكف ٙبقيق أىداؼ التنمية االك  ،األجنيب ستثمارال يشجع على اال
 .يةجتماعكاال
ايت اقتصادإف كاف ىذا ا٥بدؼ يبلئم ك  ،من بْب أىداؼ السياسة النقدية ىدؼ استقرار األسعار /ٔ

ىذه األخّبة تعتمد على ٛبويل  حيث إف ؛كؿ الناميةايت الداقتصادالدكؿ ا٤بتقدمة فهو ال يبلئم 
 ُب البلداف النامية ليس ظاىرة نقدية فحسب( التمويل ابلعجز)التنمية على كسائل التمويل التضخمي 

 .سياسيةك  يةاجتماعك  يةاقتصادمؤسساتية ٥با أبعاد ك  إ٭با يعد ظاىرة ىيكليةك 
 ،رتباطها الكبّب ابلتجارة ا٣بارجيةااألكٕب مع  نتاجالعمالة ُب الدكؿ النامية على اإلك  / تركز الدخلٕ
ية عنياة نتيجة للتقلبات الواسعة ُب الطلب اقتصادتقلبات إٔب  ىذا من شأنو أف يعرض تلك الدكؿك 

 .العا٤بي على ا٤بواد األكلية
 (قيةخاصة النقود الور ) يعتمد التداكؿ النقدم بصاة أساسية ُب الدكؿ النامية على النقود ا٤بادية /ٖ

ما عدا العمليات ) كأداة لتسوية ا٤بدفوعات افما زاؿ دكرىا ٧بدكدن  (النقود الكتابية) أما النقود الصرفية
 .(حيث يتم استعماؿ النقود ااسبية بشكل مقبوؿ ،الشركاتك  الٍب تتم بْب ا٤بؤسسات

٭باء العادات ا٤بصرفية قصور إٔب  دكر الذم تلعبو النقود ا٤بصرفية ُب التداكؿ النقدماليرجع تواضع  /ٗ
عدـ انتشار البنوؾ ك  ،كتنازانتشار عادة اال ك  ،ا٬بااض مستول الدخل :منها ،ألسباب عدة

 .كا٤بؤسسات ا٤بالية ُب ٨بتلف أ٫باء الوطن
 ئتمافأساسية على ا٤بؤسسات الٍب تتعامل ُب اال يقـو النظاـ ا٤بصرُب ُب الدكؿ النامية بصاةو  /َُ
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 ،ا٤بصرُب طويل األجل ئتمافالوطِب من اال قتصاداعات ىامة من االحرماف قطك  ،القصّب األجل
 .تعبئة ا٤بدخراتك  ا٤بؤسسات ا٤بصرفية ُب ٝبعك  ذلك عدـ كااية الدكر الذم تلعبو البنوؾإٔب  أضف

 .تقدٙب خدمات مصرفية تقليدية ال تستجيب حٌب ألبسط التطورات ا٤بعاصرة /ُُ 
 .غياب التسويق البنكي /ُِ
 .دخارضعف اال /ُّ
 .ات البّبكقراطية كالتعقيدات ُب ا٤بعامبلت البنكيةجراءكثرة اإل /ُْ
 .ضعف كااءة أداء العنصر البشرم /ُٓ
 .التعامل مع ا٤بخاطر بطريقة تقليدية ٩با يصعب عليها التصدم ألزمات مالية مااجئة /ُٔ
ف تعمل ُب أٲبكنها من  ٩با ال ،الكثّب من الدكؿ النامية قلة ا٤بوجدات تعا٘ب: صغر حجم البنوؾ /ُٕ

 .ك ٧بليةأك الدخوؿ ُب عمليات دكلية أ٦باالت متعددة 
البنوؾ  يتمثل ارتااع درجة الَبكز ُب استحواذ نصيب عدد قليل من: الَبكز ُب نصيب البنوؾ /ُٖ

% من إٝبإب  58حيث ٛبتلك البنوؾ التجارية العمومية أكثر من ، على ٦بمل األصوؿ البنكية
يكوف ٤بمارسات بعض البنوؾ ، ألنو ُب مثل ىذه ا٢باالت ؛الذم ٰبد من ا٤بنافسة األمر، األصوؿ

٩با يؤثر بدرجة جوىرية على أداء ، انعكاسات ىامة على أداء البنوؾ األخرل كتطوير الصناعة البنكية
 .السوؽ

 ./ يتسم ىيكل ملكية ا١بهاز ا٤بصرُب اب٤بساٮبة الكبّبة للقطاع العاـُٗ
تعا٘ب أنظمة تسوية ا٤بدفوعات من ضعف كبّب لؤلسلوب : مة ا٤بدفوعاتضعف كااءة أنظ /َِ

 .التقليدم ا٤بعموؿ بو
مستول  زايدةإٔب  ٰبتاج ا١بهاز ا٤بصرُب ُب الدكؿ النامية: ضعف استخداـ التكنولوجيا كالرقابة /ُِ
ا ٌب يكوف قادرن ح كذلك، كتطبيق األنظمة كالربامج العصرية، ُب التكنولوجيا البنكية ا٢بديثة ستثماراال

تواجو الدكؿ النامية أزمة ٭بو كتنمية ٓب يسبق ٥با ، ك على مواكبة ا٤بنافسة ُب األسواؽ الداخلية كا٣بارجية
كتتمثل أىم مظاىر ىذه األزمة َب اهنيار جهود ، مثيل َب حدهتا كعناواهنا كاستمراريتها كخطورهتا
حلوؿ متكاملة إٔب  سلبية لعدـ التوصل "حٌب اآلف"التنمية َب العديد من الدكؿ النامية كتااقم اآلاثر ال
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 عن ىذا فضبلن ، ية خطّبةاقتصادية كسياسية ك اجتماعضغوط  كدائمة ألزمة ا٤بديونية كما تارضو من
العا٤بى منذ  قتصادمستوايت ٓب يشهدىا االإٔب  أف كصلتإٔب  استمرار تدىور أسعار السلع األساسية

كتدىور ، مائية كالتمييزية ا٤باركضة على صادرات الدكؿ الناميةكتزايد ىذه الضغوط ا٢ب، الثبلثينات
كاستمرار ارتااع أسعار الاائدة ابلقيم ، كعند استقرار أسعار الصرؼ، شركط التبادؿ التجارم الدكٕب

ة بدأت ُب إعادة ترتيب أكراقها مع اشتداد األزمة ا٤بالية سبلميا٢بقيقية على الرغم من أف ا٤بصارؼ اإل
كتسليط كسائل اإلعبلـ الغربية الضوء عليها كوسيلة قد تبدك انجعة للخركج من تداعيات ، العا٤بية

 .ةسبلميإال أف سهاـ النقد ال تزاؿ توجو للمصرفية اإل، الٍب تعيشها األسواؽ العا٤بية، حالة الكساد
 : (8)التناية الريفية اظتستدامة
 جتماعأىم القضااي الٍب تشغل فكر علماء اال كالتنمية الرياية خاصة من، تعترب قضية التنمية عامة

تتطلب التنمية الرياية ا٤بستدامة مشاركة متنوعة من ٝبيع ا١بهات ، ك كالسياسة كاإلدارة قتصادكاال
كهتدؼ ، كا٤بؤسسات كا٥بيئات كأفراد اجملتمع ا٤بتأثرين بنوا٘بها ُب عمليات التخطيط كاإلدارة كالتقوٙب

 : عدة أمور منهاإٔب  تنمية ُب التنمية ُب الريفا٤بشاركة ُب إدارة عمليات ال
 .ترشيد سياسات كقرارات إدارة التنمية .أ

 .اإلسراع إبحداث التغّبات السلوكية الضركرية لنجاح التنمية .ب
 .إدراؾ ا٤بواطنْب لئلمكانيات ا٤بتاحة للتنمية .ج
 .ق التأمْب الذاٌبأتمْب ا٤بوارد ا٤بالية كالبشرية البلزمة للتنمية الرياية عن طري .د
 .ا٢برص على ا٤باؿ العاـ كاإلسهاـ ُب اافظة على مقومات الدخل الوطِب .ق
 .مساعدة ا٤بواطنْب كتدريبهم على أساليب حل ا٤بشكبلت التنموية .ك
 .تدعيم الرقابة اجملتمعية على ا٤بشركعات ا٢بكومية .ز

  

                                      
 .ُِص ،، مرجع سابقيف دتويل التناية الريفية ابلدول النامية دور السلملصديق، ( اُ)
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 .هتهاوطرق مواج عقد الس ل مؼتاطر التاويل ل: اظتطلب الثالث
 : دتهيد

كلعل ٨باطر السلم الٍب تواجو ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ، مقتصادا٤بخاطر جزء ال يتجرأ من النشاط اال
فإف حاجة  ،ية األخرلقتصادة تعترب أكثر من أية ٨باطر تواجهها النشاطات االسبلميا٤بالية اإل

كتكوف ىذه األدكات  ،لمأدكات إلدارة ا٤بخاطر ُب السإٔب  ةسبلميا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية اإل
 .ةسبلميمتوافقة مع الضوابط الشرعية اإل

 .مفهوم اظتخاطر: الفرع األول
  :ا٤بخاطر ُب اللغة: أكالن 

كالٍب تعِب التعرض للهبلؾ أك ، فهو ٨باطر، ٱباطر، من الاعل خاطر، كلمة ا٤بخاطر ُب اللغة العربية
م "أمسى على خطر عظيم أم ة كمنو قو٥بأم عرض ناسو للخطر ٗبعُب اإلشراؼ على ا٥بلك، ا٣بسارة

: اطركاٚبكرد ُب القاموس ايط "ك  ،كا٣بطر ُب األصل "الرىن" كما ٱباطر عليو ،(ُ)ىبلؾ على شاا
 .(ِ)بْب ا٤بَباىنْب اكا٤باؿ جعلو خطرن ، لقرنو فبارزه كأخطر اكأخطر جعل ناسو خطرن ، تراىنوا

 .ؾ كالتلفعِب الرىاف كالتعرض للهبلتفا٤بخاطر ُب اللغة  
 :ا٤بخاطرة ُب االصطبلح: ااثنين 

كإف كانت  ،٨بتلاة كإف كرد استعما٥با ُب مدكانهتم ٗبعافو  ،اب٤بخاطرة اخاص   آب يارد الاقهاء مصطلحن 
 : متقاربة من ذلك

 : )أ( الغرر كالقمار 
ُب صحيح كما ثبت ، لاظ ا٤بيسر ُب كتاب هللا يتناكلو ىذا كلو. ف." :يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

كبيع الثمار قبل بدك صبلحها ،  يتناكؿ كل ما فيو ٨باطرة ،مسلم عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو هنى عن بيع الغرر
 .(ّ)كبيع األجنة ُب البطوف كغّب ذلك"

                                      
 .ٖٖٓ/ُ، ، مادة خرطرتهرة اللغةابن دريد،  (ُ)
 .ّٕٖ، مادة خاطر، صػالقاموس احمليط( الاّبكز آابدم، ِ)
 .ُْٓ/صُ، جالفتاوى الكربىابن تيمية، ( ّ)
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 : )ب( الرىاف كا٤بيسر 
رتو أليب بن فرح أبو بكر هنع هللا يضر ُب ٨باط، "كيؤمئذ يارح ا٤بؤمنوف": ذكر األلوسي ُب قولو تعأب

 .(ُ)خلف"
 : )ج( ا٤بخازفة كالتعريض للهبلؾ

ذكر النوكم ُب شرح صحيح مسلم ٖبصوص قسمة ا٤ببيت عند الزكجات "أنو يستحب أال يزيد ُب 
 .(ِ)ألف فيو ٨باطرة ٕبقوقهن" ؛القسم على ليلة

 : )د( ا٣بطر ا٤ببلـز للتجارة
قصد أف بيعها كيربح بكىو أف يشَبم السلعة  :ذكر ابن القيم أف "ا٤بخاطرة ٨باطرتف" ٨باطرة التجارة

فهذا الذم حرمو ، ا٤بيسر الذم يتضمن أكل ا٤باؿ ابلباطل: كا٣بطر الثا٘ب، كيتوكل على هللا ُب ذلك
كبيع الثمار قبل بدك ، مثل بيع ا٤ببلمسة كا٤بنابذة كحبل ا٢ببلة كا٤ببلقيح كا٤بضامْب، هللا تعأب كرسولو

 .(ّ)صبلحها"
، لتعدد معناىا ُب اللغة فتكوف ٗبعُب القمار اا٤بخاطرة عند فقهاء الشريعة كانت امتدادن  فا٤ببلحظة أف

فقد يستنبط الاقهاء أكثر من  ،عنها ككلها ُب ابب البيوع ا٤بنهيًٌ ، ا٣بطر البلـز، اجملازفة ،ا٤بيسر
 .حكم

 : يْبقتصادا٤بخاطرة لدل ا٤باليْب كاال: ااثلثن 
ُب كإدارة ا٤بخاطر ا٤بنبثقة عن ىيئة قطاع ا٤بصاريف ُب الوالايت ا٤بتحدة فت ١بنة التنظيم ا٤بصر عرَّ  .ُ

إما بشكل مباشر من خبلؿ خسائر ُب نتائج ، األمريكية ا٤بخاطرة أبهنا "احتمالية حصوؿ ا٣بسارة
من قدرة ا٤بصرؼ  أك بشكل غّب مباشر من خبلؿ كجود قيود ٙبد  ، أك خسائر ُب رأس ا٤باؿ، األعماؿ

الارص  استغبلؿكٙبد من قدرتو على ، ار ُب تقدٙب أعمالو ك٩بارسة نشاطاتو من جهتوعلى االستمر 
 .ا٤بتاحة ُب بيئة العمل ا٤بصرُب من أخرل"

                                      
، التحرير والتنويربن عاشور، ا(، َِ/صُ، )جروح اظتعاين يف تفسًن القرآن العظيم والسبع اظتثايناأللوسي،  (ُ)

 .(َْ/صُِ)ج
 .ْٕ.صَُ، جاظتنهاج شرح صحيح مسلمالنوكم،  (ِ)
 .ِّٕ، صػٓ، صػزاد اظتعاد يف ىدي خًن العبادابن القيم،  (ّ)
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خسائر ُب نتائج األعماؿ إٔب  فا٤بخاطر من كجهة النظر ا٤بالية كا٤بصرفية تشمل كل ما ٲبكن أف يؤدم
 أداء أعمالو  صرؼ )ا٤بؤسسة( من االستمرار ُبمن قدرة ا٤ب كما تشمل كل ما ٰبد  ،  أك ُب رأس ا٤باؿ

 .(ُ)كما ىو ٨بطط ٥با
ا٤بخاطرة  (American institute of internal auditorsعرؼ معهد ا٤بدققْب الداخلْب األمريكي )ك  .ِ

ستخدـ لقياس حاالت عدـ التأكد ُب عمليات التشغيل كالٍب تؤثر على قدرة ا٤بؤسسة أبهنا "ماهـو يي 
فيطلق  اأما إذا كاف إٯبابي  ، ا فيطبق عليو خطر هتديدكٲبكن أف يكوف األثر سلبي  ، افهاُب ٙبقيق أىد

 .(ِ)عليو فرصة"
 .(ّ)خسائر غّب متوقعة كغّب ٨بطط ٥باإٔب  أبهنا احتمالية تعرض ا٤بؤسسة: تعرؼ ا٤بخاطر اأيضن ك  .ّ
٥با نتيجة للتغّبات  كن التعرضٱبتصر بعض الباحثْب تعريف ا٤بخاطر أبهنا "ا٣بسارة ا٤بالية الٍب ٲبك  .ْ

 .(ْ)"غّب ا٤بؤكدة
 .عدـ التأكد كاحتماؿ ا٣بسارة: فا٤ببلحظ أف التعرياات تركز على عنصرين مهمْب ٮبا

 : سالميطبيعة اظتخاطر يف تعقود التاويل اإل
كذلك ٕبسب ، ٦بموعتْبإٔب  من حيث طبيعة ا٤بخاطر الٍب تتضمنها سبلميتنقسم صيغ التمويل اإل

 .(ٓ)طراؼ ُب العقدعدد األ
 (التشغيلية، السوقية، يةئتمانكىي معرضة ألنواع ا٤بخاطر الثبلث )اال: ( اجملموعة ثنائية األطراؼُ

 .السلم كاإلجارة، االستصناع، ا٤بشاركة، ا٤بضاربة، كتضم ا٤برإبة
ا٤برإبة لآلمر : كتضم ،ك٨باطر التشغيل ئتمافكىي معرضة فقط ٤بخاطر اال: ( اجملموعة ا٤بتعددة األطراؼِ

 .التورؽ، اإلجارة مع الوعد ابلتملك ،السلم ا٤بوازم، (ٔ)االستصناع ا٤بوازم، ابلشراء مع الوعد ا٤بلـز

                                      
 .ْ، صؼتاطر تعقد الس ل م وكيفية معاصتتهاموسى آدـ،  (ُ)
  .ٓا٤برجع ناسو، صػ  (ِ)
 .ُِ، صػَُِِ-ٗ، العدد ابلصناتعة اظتالية اإلسالمية إدارة اظتخاطرقندكز،  (ّ)
 .ُُ، صؼتاطر التاويل بصيغة السلمبراحليو بدر الدين كبراحليو العبلٲبية،  (ْ)
 .ٔ، صػ إدارة اظتخاطر ابلصناتعة اظتالية اإلسالميةقندكز،  (ٓ)
أبنو عقداف متطابقاف أحدٮبا بْب أسلوب ٛبويلي طورتو ا٤بصارؼ اإلسبلمية، كىو مركب من عقدم استصناع، كيعرؼ  (ٔ)

= 
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 :تعقد الس ل مأنواع ؼتاطر : الفرع الثاين
من  عقد السَّلىماألمر الذم ٲبكن القوؿ معو أف ، تتضمن شٌب أنواع ا٤بخاطر عقد السَّلىمٗبا أف شركط 

 .ية ا٤بخاطرالعقود عال
 : تقسيم ا٤بخاطر لدل ا٤باليْب كا٤بصرفيْب

كىي ا٤بخاطر ، عقد السَّلىمالتعامل ب ةىناؾ من ا٤بخاطر الٍب ٲبكن أف يتعرض ٥با ا٤بصرؼ ُب حال
 .كا٤بخاطر األخبلقية، ك٨باطر السوقية كا٤بخاطر التشغيلية، ية ك٨باطر السيولةئتماناال

 : ةسبلميالبنوؾ اإل م ُبعقد السَّلى ا٣بصائص ا٤بميزة ٤بخاطر 
 .عدـ إمكانية مراجعة قيمة ا٤بسلم فيو بعد ثبوتو ُب الذمة .ُ
 .على معدؿ ا٣بطر عقد السَّلىمأتثّب صيغة  .ِ
 .عقد السَّلىمتعدد ا٤بخاطر ُب  .ّ
 .ةسبلميمكانية ٙبوؿ ا٣بطر الٍب تتعرض ٥با البنوؾ اإلإ .ْ
 .منع ا٤بتاجرة ُب الديوف .ٓ
 .ٙبرٙب الغرر .ٔ

  .تعقد الس ل محتليل اظتخاطر يف 
  :يةئتمانا٤بخاطر اال: أكالن 
 .(ُ)اتولتزامأم الوفاء اب ،أبهنا ٨باطرة ٚبلف العميل عن الدفع ئتمافؼ ٨باطر االتعرَّ 
ا٤بخاطر الٍب تنشأ بسبب احتماؿ عدـ مقدرة أك عدـ ، يةئتمانأك ا٤بخاطر اال ئتمافيقصد ٗبخاطر االك 

 .(ِ)للشركط ا٤بتاق عليها اكفقن اتو لتزامرغبة العميل ا٤بتموؿ ابلوفاء اب
أك عدـ تسليم  ،أك التأخر ُب السداد، اإما لعدـ السداد كلي  : عن اانشئن  لتزاـكقد يكوف عدـ الوفاء ابال

                                      
= 

 ا٤بؤسسة كالعميل كاآلخر بْب ا٤بؤسسة كا٤بقاكؿ بشرط عدـ الربط.
 .ُٕٗ، صػإدارة اظتخاطرعبد العاؿ،  (ُ)
 .ٕ، صػؼتاطر تعقد الس ل م وكيفية معاصتتهاموسى آدـ،  (ِ)
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ية يَبتب عليها خسارة ٧بتملة ُب ائتمانكٝبيع ىذه ا٢باالت تنشأ عنها ٨باطر ، األصل ا٤بتعاقد عليو
 .الدخل أك ُب رأس ا٤باؿ

ية ثبلث مستوايت تنشأ بسبب احتماؿ عدـ مقدرة ئتمانالتعريف أف ا٤بخاطر اال إذف نبلحظ من
أف مستوايت ا٤بخاطرة إٔب  كيشّب ،عدـ رغبتو ُب الوفاء أك خسارة رأس ا٤باؿ أك، العميل على الوفاء

قد تكوف انشئة عن تغّب ُب نشاط العميل الذم مولو : ا٤بستول األكؿ: ية ثبلث مستوايتئتماناال
 .أك أف يتأخر ُب السداد ،ٕبيث يكوف العميل ُب ظلو ُب كضع إما أنو ال يقدر على السداد ،البنك

كلكنو يكوف  ،اتو ليس بسبب تعثر ُب نشاطولتزاميكوف سبب عدـ سداد العميل ال: ا٤بستول الثا٘ب
 .بسبب ٩باطلة من العميل كعدـ رغبتو ُب الوفاء ٗبا التـز بو

حيث ، مثل ىذا النوع من ا٤بخاطر ُب حالة إبرامو لعقد سلم بوكالةيقع البنك ُب : ا٤بستول الثالث
يتعرض العميل ٣بسارة قد تكوف بسبب ا٬بااض قيمة البضاعة أك خسارة رأس ا٤باؿ ابلكامل لسبب 

 .كُب كلتا ا٢باالت يَبتب على البنك خسائر مالية قد تكوف إما ُب العائد أك ُب رأس ا٤باؿ، ما
 :(8) عقد الس ل مية لئتاانخصائص اظتخاطر اال

 العميل يكوف بتسليم كمية ٧بددة من سلعة معينة  التزاـف السلم ٛبويل سلعي ٗبعُب أف إ
العميل بتسليم السلعة  التزاـكىذا األمر يولد ٨باطر تتمثل ُب  ،كٗبواصاات متاق عليها

 .و اب٤بواصاات كاآلجاؿ كالكميات ا٤بتاق عليهاالتزامككذلك ، موضوع السلم
 العميل فيو يكوف بتسليم سلعة يزرعها  التزاـأم أف  ،لسلم يتعلق ُب الغالب ابلتمويل الزراعيإف ا

الغالب على  يعتمد ُب كمن ا٤بعلـو أف النشاط الزراعيَّ ، بناسو أك يشَبيها من السوؽ عند األجل
عض كتشّب ب ،العوامل ا٤بناخية من أمطار كطقس كتربة ٩با يوسع من دائرة احتماالت اإلخااؽ

 ،حيث تبْب فيها أف طبيعة النشاط تؤثر على معدالت التعثر ،إثبات ىذه ا٢بقيقةإٔب  الدراسات
 .ٍب الزراعي ،يليو الصناعي ،فالنشاط التجارم أقل األنشطة ٨باطرة

ىي ٘بربة  عقد السَّلىمية ُب ئتمانكلعل من أفضل التجارب الٍب ٲبكن االستدالؿ هبا على ا٤بخاطر اال
كدكف دراسة ، على نطاؽ كاسع ُب ٛبويل القطاع الزراعي عقد السَّلىمقاـ بتطبيق  السوداف الذم

                                      
 .ٖصػ، ؼتاطر تعقد الس ل مموسى آدـ،  (ُ)
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كتشّب دراسة موسعة حوؿ ىذا  ،كاضحة كجلبة للمخاطر ا٤بتضمنة ُب التمويل عن طريق السلم
كذلك إما  ،ا يتمثل ُب ٙبصيل مديونيات السلمأف ٘بربة التمويل ابلسلم كاجهت عائقن إٔب  ا٤بوضوع

يقوؿ الدكتور عثماف اببكر ُب دراستو أنو ُب العاـ األكؿ لتجربة ، ك بتأخّبه كلسداد أابلعجز عن ا
٧باظة ٛبويل ا٤بؤسسات الزراعية ا٢بكومية ٓب تتسلم ااظة حصيلة مبيعات القطن الذم مولتو إال بعد 

من  اـ ٓب تتسلم ااظة شيئن ُُٗٗ/ٗكُب ا٤بوسم الزراعي ، ستة أشهر من ا٤بوعد ادد للتصاية
إٔب  اللجوءإٔب  ٩با اضطرىا، من بعض ا٤بؤسسات ا٤بمولة ا٧بصوؿ القمح ا٤بتعاقد عليو سلمن 

ـ إذ ٓب تسدد شركة األقطاف ُّٗٗ/ِٗكاألمر ناسو تكرر بشكل أك آخر ُب موسم ، الضماانت
% من  ْٗكما ٓب تسَبد ااظة سول ،  % من حصيلة ا٤ببالغ ا٤بستحقة عليهأِالسودانية سول 

كٓب تتسلم من بعض ا٤بؤسسات الزراعية ، ـُّٗٗ/ِٗت القمح الٍب أسلمت فيها خبلؿ عاـ كميا
 .(ُ)% من حصيلة القمح الٍب تعاقدت عليهإُسول  اولة سلمن ماألخرل ا٤ب

٩با ترتب  ،أربعة أسباب رئيسية ٥بذه الظاىرة الٍب صاحبت التمويل ابلسلمإٔب  كيشّب الدكتور اببكر
 .(ِ)كىي  ،داد أك التأخر ُب السدادعليها إما عجز عن الس

 ية خبلؿ بعض األعواـنتاجالعوامل الطبيعية الٍب أثرت ُب اإل. 
 عقبات الَبحيل كالتخزين. 
 صعوبة كضعف ا٤بتابعة من قبل البنوؾ خاصة للمزارعْب ُب ا٤بناطق النائية. 
 ٩باطلة ا٤بزارعْب ُب سداد ما عليهم من مستحقات لشعورىم ابلغنب. 

 :السلم اظتوازيو  يف السلم تاانئؼتاطر اال
أم  ،تتمثل ُب عدـ تسليم عميل السلم للسلعة ئتماف)األصلي( على ٨باطر اال عقد السَّلىمينطوم 

ىو أف عدـ تسليم العميل ، ئتمافك٩با ٲبكن أف يزيد من حدة ٨باطر اال، ٨باطر الطرؼ ا٤بتعامل معو
عقد اهتا بتسليم السلعة للطرؼ اآلخر ٗبوجب زامالتة من سبلميال يعاي ا٤بؤسسة ا٤بالية اإل، للسلعة
قد ، كىذا ما يعرضها ٣بسارة ٧بتملة إذا حصلت على السلعة من مكاف آخر ،)السلم ا٤بوازم( السَّلىم

كالسلم  عقد السَّلىمُب  ئتماف٤بخاطر اال، ك أكرب من السعر ا٤بتاق عليو ُب السلم األصلي ىايكوف سعر 
                                      

 .ٖ، صػكيفية معاصتتهاؼتاطر تعقد الس ل م و موسى آدـ،  (ُ)
 .ُٕ، صجتربة البنوك السودانية يف التاويل الزراتعي بصيغة السلماببكر،  (ِ)
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ٲبكن التخلص من ا٤بخاطر أك تقليلها من خبلؿ إرجاء تقاص بْب حيث ال ، ا٤بوازم طبيعة خاصة
ة أف سبلميعن بعضهما كال تستطيع مؤسسة التمويل اإل األف العقدين مستقلْب ٛبامن  ؛٨باطر العقدين

 .(ُ)ا٤بوازم عقد السَّلىمالطرؼ الثا٘ب ُب إٔب  األصلي عقد السَّلىمٙبوؿ ٨باطر الطرؼ اآلخر ُب 
كإف ٚبصيص كفء  ،ُب العقدين من انحية معا١بتهما اب٣بطر اقد يبدك ضعان كعلى الرغم من ذلك 

 .من ا٤بخاطرة احيث يتحمل كل طرؼ ُب العقد جزء متكافئن  ،للخطر على أطراؼ ا٤بعاملتْب
 : عقد الس ل مية لئتااناألساليب العالية إلدارة اظتخاطر اال

 : (ِ)ي ية تتكوف من ثبلث عناصر رئيسية ىاستثمار أف ألم عملية 
 ا٤بشركع ا٤بموؿ. 
 العميل الذم ٲبنح التمويل. 
 ا٤بصرؼ مانح كمدير التمويل. 

 : اظتشروع اظتاول.ُ
 : اختيار ا٤بشركع-أ

إذ ؛ ا قبل ا٤بوافقة على التمويلأف يقـو ا٤بصرؼ بدراسة ا٤بشركع الذم سيمولو سلمن  امن ا٤بهم جد  
كال يكتاي أبخذ الضماانت أك ، بنجاح ا٤بشركع ينبغي أف تتولد لدل إدارة ا٤بصرؼ قناعة بدرجة كبّبة

ٲبنح على  ئتمافف االإ" :فهناؾ قاعدة مصرفية مهمة تقوؿ ،عن االىتماـ بنجاح ا٤بشركع غّبىا بديبلن 
 .أساس احتماؿ ٪باح ا٤بشركع كليس على الضماانت"

كذلك ٤با  ،فحصوؿ ا٤بصارؼ على ىذه ا٤بعلومات يعد ضركرة قبل اٚباذ أم قرار ابلتمويل ابلسلم
 .من ٨باطر كثّبة ىي بعيدة عن خربة ا٤بصارؼ التجارية ا٤بعتادة عقد السَّلىميتضمنو 

 : يةستثمار تنويع اافظة اال-ب
فبل ينبغي للبنك أف ، ية ىي سياسة تنوع كتوزع ا٤بخاطرئتمانمن أىم الوسائل إلدارة ٨باطر السلم اال

كتتطلب عملية تنويع ٧باظة  ،احدة أك منتج كاحديركز ٛبويلو ابلسلم على عميل كاحد أك منطقة ك 
                                      

 .ٗ، صػؼتاطر تعقد الس ل م وتقنيات التحوط ضدىاقندكز،  (ُ)
 .ُٖ-ُٕ، صػؼتاطر تعقد الس ل م وكيفية معاصتتهاموسى آدـ،  (ِ)
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 .نتاجية ُب كل قطاع من قطاعات اإلئتمانية معرفة دقيقة اب٤بخاطر االئتمانالسلم اال
 : دراسة العايل.ِ

 : كتشمل دراسة العميل عدة عناصر أٮبها ما يلي، ئتمافتعترب دراسة العميل أحد أىم عناصر منح اال
 م عليوذال لتزاـالعميل ُب سداد اال التزاـكيشمل ذلك مدل ، ا٘بئتمدراسة تريخ العميل اال ،

 .كاحَبامو لتعهداتو
 دراسة مقدرة العميل كخرباتو ُب إدارة ا٤بشركع الذم سيتم ٛبويلو. 
 ات ا٤بالية لتزامدراسة االإٔب  ضافةابإل، التأكد من أىلية العميل كسبلمة كضعو القانو٘ب

 .لآلخرين على العميل
 الضماانت تعترب أحد أشكاؿ ا٢بماية  إذ إفَّ  ؛انت كالرىوانت الٍب يقدمها العميلٙبليل الضما

 .للمصرؼ ضد ٨باطر التوقف عن السداد من قبل العميل
 : اظتصرف مانح ومدير التاويل .ّ 

 ،كتلك ا٤بتعلقة ابلعميل، يتؤب ا٤بصرؼ مانح التمويل ابلطبع دراسة ا٤بعطيات ا٤بتعلقة اب٤بشركع
 .ية للمشركعقتصادكيقتضي ذلك التأكد من ا١بدكل اال، قرار منح التمويل للعميلإٔب  للوصوؿ

 : ئتاانمتابعة قرار اال.ْ
قرر البنك منح العميل ، ك العميل كا٤بشركع للشركط كا٤بخاطر الٍب يقبل هبا البنك استيااءكُب حاؿ 

رعية ٤بنح العميل التمويل فينبغي ُب ىذه ا٢بالة استكماؿ ا١بوانب القانونية كالش، التمويل ابلسلم
من حيث نوعها كمواصااهتا ككميتها كمكاف ، كمن ذلك ابلطبع ٙبديد السلعة موضوع السلم ،ابلسلم

 .اْب ..كأجل تسليمها
كٝبيع ىذه العناصر تتطلب جهاز متابعة دقيق ، ككذلك من حيث اآللية الٍب يتم هبا تسليم رأس ا٤باؿ

كليس ُب ، ؿ السلم يتم استخدامو ُب اجملاؿ ا٤بخصص لومن قبل ا٤بصرؼ للتأكد من أف رأس ما
حيث اتضح من الدراسات ا٤بيدانية أف أحد أسباب ، ٩با يؤثر على ٪باح ا٤بشركع، ٦باالت أخرل

ما  اكثّبن   ،كخاصة ا٤بزارعْب ،أف العمبلءإٔب  يرجع ُب كثّب من األحياف اعجز العمبلء ا٤بمولْب سلمن 
 .أغراض أخرل ٩با يؤثر على ٪باح ا٤بشركع السَّلىم ُبيستخدموف رأس ماؿ 
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 : تعقد الس ل مؼتاطر السوق يف : ااثنيً 
ك٥بذا ٲبكن ، ترتبط ٨باطر السوؽ بشكل عاـ بتقلبات األسعار النا٘بة عن التغّبات ُب السوؽ

كأسعار السلع ، كأسعار الاائدة، فهي تشمل ٨باطر تقلبات أسعار الصرؼ، تسميتها ٗبخاطر األسعار
 .(ُ)كغّبىا

فإف البنك ، اىو عبارة عن سلع يشَبيها كيدفع ٜبنها مقدمن  عقد السَّلىماستحقاؽ البنك ُب  حيث إف
 : أٮبها ما يلي (ِ)يتعرض عند استحقاؽ تسلم سلعة السلم لعدد من ا٤بخاطر

 .٨باطر كساد سلعة السلم الٍب اشَباىا البنك .ُ
سائر على البنك ُب حالة قياـ ٕبيث يَبتب على ذلك خ، ٨باطر ا٬بااض أسعار سلعة السلم .ِ

 .البنك ببيع سلعة السلم
عدـ التسليم ُب األجل  حيث إف، آجا٥با السَّلىم ُبالبائعْب ُب تسليم سلعة  التزاـ٨باطر عدـ  .ّ

ٜبن البيع ُب أنشطة  استثمارتَبتب عليو خسائر ىي عبارة عن الارصة الضائعة على البنك ُب 
 .أخرل

 .ات تسليم سلعة السلم كنقلها كٚبزينها كتسويقهااءإجر تتمثل ُب ، ٨باطر تشغيلية .ْ
 .كٝبيع ىذه ا٤بخاطر تعرض البنك ٣بسائر ُب العائد أك ُب رأس ا٤باؿ

 : (ّ) أنواع ؼتاطر السوق يف السلم والسلم اظتوازي
ٛبلك إٔب  ة ُب عقد سلم دكف عقد موازمسبلمييؤدم دخوؿ ا٤بؤسسة ا٤بالية اإل: ؼتاطر السعر

فإف ذلك ينطوم ، كألهنا ستحاكؿ بيعها عند تسلمها مباشرة ،ُب هناية مدة العقد ا٤بؤسسة للسلعة
بسعر أعلى  كما أف احتااظها ابلسلعة على أمل بيعها مستقببلن ،  على ٨باطر األسعار )٨باطر السوؽ(

 .يعرضها كذلك ٤بخاطر تقلبات أسعار السلعة )خبلؿ فَبة االنتظار(
كما أنو ٯبنب ا٤بؤسسة تضمْب ،  م يقلل من ىذا النوع من ا٤بخاطركمن الواضح أف كجود السلم ا٤بواز 

                                      
 .ُُصػحتليل ؼتاطر تعقد الس ل م، قندكر،  (ُ)
 .َُ، صػالسلم وكيفية معاصتتها سى آدـ، بيعمو  (ِ)
 .ُِقندكر، مرجع سابق، صػ (ّ)
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ا٤بقصود هبا اختبلؼ أسعار صرؼ ، ك سلعية ُب حْب أف أصل نشاط ا٤بؤسسة ىو ا٤باؿ ديوهنا ديوانن 
رتااع صرؼ عملو معينة مقابل معظم اك،  كالٍب تكوف متعلقة أبسباب أك ظركؼ عامة، العمبلت

كما قد تكوف مرتبطة أبسباب تتعلق ٗبنشأة معينة ،  ر سلعة معينةأك ارتااع سع، العمبلت األخرل
 .نتيجة تغّب ُب ظركفها

ة ٤بخاطر صرؼ العملة األجنبية نتيجة لتمويل سبلميقد تتعرض ا٤بؤسسة ا٤بالية اإل: ؼتاطر الصرف
ٲبكن لسعر  إذ، ٰبدث ذلك إذا كانت تلك العمليات تتم بعمبلت أجنبية، شراء أصل أك بيع أصل

كذلك نتيجة ا٬بااض سعر العملية ، )ا٤بسلم فيو( أف ينخاض كقت تسليمو عقد السَّلىمصل ٧بل األ
 .أك ا٬بااض الطلب عليو( ،)أك نتيجة زايدة العرض منو

يتكبد خسائر  إذ، ة(سبلميكال شك أف ا٤بتضرر ُب ىذه ا٢بالة سيكوف ا٤بشَبم )ا٤بؤسسة ا٤بالية اإل
 .و كسعر األصل عند التعاقداستبلمسوقي ٢بظة الارؽ بْب سعر األصل الإٔب  تساكم

ألف تسليم السلعة العينية  ؛األسواؽ ا٤بنظمة أك خارجها السَّلىم ُبال يتم تداكؿ عقود : ؼتاطر السيولة
ألنو من قبيل بيع الشيء  ؛كٰبـر التخلص من العقد ابلبيع )تسييلو(، كانتقاؿ ملكيتها كاجب ُب العقد

كتقلل من مقدرة ، عدـ كااية السيولة ٤بتطلبات التشغيل العاديةإٔب  نوعكيشّب ىذا ال، قبيل ٛبلكو
كتنشأ ىذه ا٤بخاطر نتيجة صعوبة ا٢بصوؿ على ، ت آجا٥بااتو الٍب حلَّ لتزاما٤بصرؼ على اإليااء اب

َباض )٨باطر ٛبويل السيولة( أك نتيجة تعذر بيع األصوؿ )٨باطر قالسيولة بتكلاة معقولة عن طريق اال
 .األصوؿ(يل يتس

 : ؼتاطر النوتعية يف السلم
كٰبدث ، ات ُب السلمستثمار يقصد ٗبخاطر النوعية احتمالية ٙبقيق معدؿ عائد منخاض على اال

ذلك عندما تكوف األصوؿ ٧بل التعاقد )ا٤بسلم فيو( أقل جودة من ا٤بتاق عليها أك غّب مرغوبة 
 .للمشَبم ُب السلم ا٤بوازم

 : ؼتاطر دتلك األصول
نتيجة عدـ قدرة تسويق األصل ٧بل التعاقد )ا٤بسلم فيو( ُب كقت  عقد السَّلىمه ا٤بخاطر ُب تنتج ىذ

مع ٙبمل تكاليف إضافية مثل تكاليف  من جهةو  ستثمار٩با ينتج عنو تعطيل األمواؿ عن اال ،معقوؿ
 .التخزين كتكلاة التأمْب
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 : ؼتاطر استبدال األصل )اظتسلم فيو(
)أم ا٤بسلم فيو( ُب حالة شراء ا٤بؤسسة ا٤بالية األصل  عقد السَّلىم٧بل  تظهر ٨باطر استبداؿ األصل

ُب ىذه ا٢بالة ستضطر ، كفشل الطرؼ الثالث ُب تسليم األصل ُب موعده من خبلؿ عقد سلم موازو 
 .ٕبث عن األصل من السوؽ كتسليمو للمشَبم ُب السلم األصليإٔب  ا٤بؤسسة

: لسلماظتخاطر األخالقية للتاويل اب: ااثلثً   
على الثقة الٍب يوليها ا٤بشَبم البائع ُب قدرتو على الوفاء  امن عقود األمانة يعتمد أساسن  عقد السَّلىم

من  اغّب أف كثّبن ، ٗبا التـز بو كتسليم السلعة ا٤بتاق عليها ابلكميات كا٤بواصاات كاألجل ا٤بتاق عليو
كذلك إما بعدـ استخداـ ، ىذه الثقة بلؿاستغإٔب  كينصرؼ ذىنو ،ثقة ا٤بصرؼإٔب  العمبلء قد يسيء

أك أف ال يلتـز ، األمر الذم يَبتب عليو ضعف قدرتو على السداد، يةنتاجالتمويل ُب األغراض اإل
  .(ُ)أك أف ال يلتـز ٗبواصاات السلعة ا٤بتاق عليها، ابلسداد ُب األجل ادد

 استغبلؿككاف من نتائج ذلك ، قيمن التخلف األخبل سبلميكليس غائب عنا ما يعانيو العآب اإل
إذا علمنا ما كقع ُب  كالتاريخ يعيد ناسو ُب عصران ا٢بإب خاصةن  ،عقد السَّلىما ُب ا٤بزارعْب قدٲبن 

حيث ينقل الباحث الدكتور دمحم عمر أف بعض الشركات الية كاألجنبية كانت تشَبم  ؛البنغبلديش
اب٤بائة من قيمتو ا٤بعركفة أايـ  ِٓلسلم بسعر يساكم ٧بصوؿ الشام من ا٤بزارعْب ا٤بسلمْب أبسلوب ا

 .ا٢بصاد
 .(ِ)اب٤بائة ُب السنة ََٔإٔب  كبعد ستة شهور تصل أرابحها، كىي القيمة الدنيا عادة

 :عقد الس ل موتقنيات التحوط إلدارة ؼتاطر التاويل ب دواتأ: لفرع الثالثا
كُب ، د ٚبالف النتائج ما ًب التخطيط لوكبرغم ذلك ق، السابقة ساليبقد أيخذ ا٤بصرؼ بكل األ

أدكات إلدارة ا٤بخاطر ا٤بتولدة ٕبيث ٲبكن من خبل٥با  سبلميىذه ا٢بالة ٯبب أف يكوف للبنك اإل
 : استعراض ألىم األدكاتلي كفيما ي، تقليل ا٣بسائر

  

                                      
 َُ، صػالسلم وكيفية معاصتتهاؼتاطر تعقد موسى آدـ،  (ُ)
 .ٗٔص ، طار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلماإلدمحم عبد ا٢بليم،  (ِ)
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 .تعقد الس ل مية يف ئتاانإدارة اظتخاطر اال: أواًل 
 : اتولتزاماشئة تعن ؽتاطلة العايل يف الوفاء ابية النئتاانإدارة اظتخاطر اال /ُ
بيد  ،م سلعة ٧بددة ٗبواصاات معينة ُب أجل معْبم إليو بتسليم ا٤بسلً يلتـز ا٤بسلى  عقد السَّلىمٗبوجب  

٩با تنشأ عنو ٨باطر  ،م إليو قد ٲباطل ُب تسليم السلعة ابلكمية كالنوعية كُب األجل ا٤بتاق عليوأف ا٤بسلى 
 .(ُ)سبلـ عن ا٤بماطلة ُب سداد الدينكقد هنى اإل، رؼمالية على ا٤بص

ية الناشئة عن ٩باطلة ئتمانتباعها إلدارة ا٤بخاطر االاة سبلميكمن األدكات الٍب ٲبكن للمصارؼ اإل
 : العمبلء ُب السداد ما يلي

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :على مشركعيتو كتابة دين السلم قولو تعأب كقد دؿَّ : ( الكتابةُ

، ىذه اآلية نزلت ُب السلم خاصة :–رضي هللا عنهما  –قاؿ ابن عباس ، (ِ) ﴾ ڀڀ پ پ
ا ُب نزكؿ ىذه اآلية" ٍب ىي تتناكؿ ٝبيع "معناه أف سلم أىل ا٤بدينة كاف سببن : كقاؿ القرطيب

 .ا٤بداينات
السلم نوع من أنواع  ﴾كاشهدكا إذا تبايعتم﴿: كقد دؿ على مشركعيتها قولو تعأب: ( الشهادةِ
 اكأيضن  ،٤با فيو من احتماؿ التخلف أك االنقطاع عن األجل ؛بل ىو أدعى من البيع ا٤بطلق، يوعالب

 كهتدؼ كبل  ، ُب معرض توثيق الدين مع الكتابة (ّ) ﴾ ڑڑ ژ ژ ڈ ﴿: قولو تعأب
توثيق حق ا٤بشَبم فتايده ُب إثبات حقو عند مقاضاة ا٤بسلم إليو على إٔب  من الكتابة كاإلشهاد

 .(ْ)ره أك ٩باطلتوفرض إنكا
 : ( ا٤براقبة كا٤بتابعة الدكرية للعميلّ

يقلل من فرص  ،كرفع تقارير دكرية عن سّبىا، نتاجكمتابعة مراحل اإل، إف ا٤براقبة ا٤بستمرة للعميل
ُب ا٤بوقع ُب أايـ ا٢بصاد يضمن  إذ ينبغي أف يكوف للمصرؼ مندكبه  ؛تصرؼ العميل ُب سلعة السلم

                                      
 .َِ، صػؼتاطر تعقد الس ل م وكيفية معاصتتهاموسى آدـ،  (ُ)
 .ِِٖورة البقرة: اآلية س (ِ)
 .ِِٖسورة البقرة: اآلية  (ّ)
طار الشرتعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع اإلدمحم عبد ا٢بليم،  ،ِص، حتليل ؼتاطر تعقد الس ل م وتقنيات التحوطقندكز،  (ْ)

 .ِْص  ،السلم



 

082 

، كال يتيح للعميل فرصة للتصرؼ ُب اصوؿ، ٨بازف البنكإٔب  ة من ا٤بشركعتوجيو اصوؿ مباشر 
 .(ُ)كتكوف مطالبة البنك بعد فوات األكاف

 : ( توثيق الضماانت كالرىوانتْ
أم عند إبراـ ، من الوسائل الٍب تستخدـ إلدارة ٨باطر ٩باطلة العمبلء توثيق الضماانت كالرىوانت

 إبيث تكوف قيمتها أعلى نسبي  ، تغطية كافية من الضماانت كالرىوانت يتم ا٢بصوؿ على عقد السَّلىم
كمطالبة العميل بزايدة الرىوانت ُب حاؿ نقصت قيمتها أك قاربت ، من مبلغ التمويل ا٤بمنوح للعميل

 .هو ٫بوى التزامكحماية ٢بق ا٤بسلم من تقصّب ا٤بسلم إليو ُب أداء ،  من مبلغ التمويل
 : ومشركعيتي  

 : لاقهاء ُب حكم أخذ الضماانت كالرىوانت على قولْب ٮبااختلف ا
قاؿ بذلك ٝبهور الاقهاء من ا٢بناية كا٤بالكية ، جواز أخذ الرىن كالكايل ُب بيع السلم: القوؿ األكؿ

 .(ِ)كالشافعية كاإلماـ أٞبد ُب إحدل الركايتْب
 : قولو تعأبإٔب  ﴾ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿كاستدلوا بقولو تعأب 

 .(ّ) ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿
 .ُب مشركعية الرىن فيو افكاف ظاىرن  ،(ْ)كركم عن ابن عباس هنع هللا يضر أف ا٤براد بو السلم

 ،كبو قاؿ اإلماـ أٞبد ُب إحدل الركايتْب عنو، عدـ جواز أخذ الرىن ُب بيع السلم: القوؿ الثا٘ب
 .(ٓ)كاختارىا ا٣برقي

فبل  امن أسلف شيئن ": قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لوا ٗبا ركم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿكاستد
عقد على أنو ال ٯبوز شيء من الشركط ُب  ا٢بديث فيو دليلف ،(ٔ)"يشَبط على صاحبو غّب قضائو
                                      

 .ُِ، صػؼتاطر تعقد الس ل م وكيفية معاصتتهاموسى آدـ،  (ُ)
 .ِّ، صتعقد الس ل م وتقنيات التحوطحتليل ؼتاطر قندكز،  (ِ)
 .ِِٖسورة البقرة: اآلية  (ّ)
 .ُٕسبق ٚبرٯبو، صثر ابن عباس: أشهد أف السلف ا٤بضموف إٔب أجل مسمى، أ( ْ)
 .ُِ، صػؼتاطر تعقد الس ل م وكيفية معاصتتها(، موسى آدـ، ِِ/ْ) شرح الزركشي (،ْٕ/ِ) يفالكاإلماـ أٞبد، ( آ)
 (.ُِٕٗ، رقم )ْٓٔ، ص ّ،كتاب البيوع، جالسننُب  أخرجو الدارقطِب (ٔ)
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موؿ على شرط يف كلو صح فهو ٧بإسناده ضعك  :كقد قاؿ ا٢بافظ ُب الاتح، (ُ)غّب القضاء السَّلىم
 .(ِ)ُب مقتضى العقدينا

كىو ما ذىب إليو ا١بمهور من أنو ٯبوز توثيق دين السلم ابلرىن  -كهللا أعلم –الراجح : الَبجيح
ربيع  ْ –صار ِٖكقد أخذ بو اجمللس الشرعي ا٤بنعقد ُب ا٤بدينة ا٤بنورة بتاريخ ، كالكايل لقوة أدلتهم

أك غّبىا من كسائل التوثيق ، سلم فيو ابلرىن أك الكاالة"ٯبوز توثيق ا٤ب :كجاء فيو ،ىػُِّْاألكؿ 
 .(ّ)ا٤بشركعة"

كجدير ابلذكر أف ا٤بصارؼ ُب ٦باؿ الرىوف تقـو عادة ابألخذ بعْب االعتبار ا٣بسارة اتملة ُب قيمة 
 اعتمادكقد جرت البنوؾ على ، بػ قص الشعر اكىو ما يسمى فني   ،الرىن بسبب ا٤بخاطر ا٤بختلاة

كقد ٚبتلف ىذه النسبة من كقت ، قص الشعر ٨بتلاة ابلنسبة لكل نوع من الضماانت ا٤برىونةل نسبو 
 .عامة قتصادلظركؼ السوؽ كاال اآلخر طبقن 

 : اعتبارات منها كابلتإب فهي أتخذ بعْب االعتبار ُب ٦باؿ قبو٥با أك حصولو على الضماف عدةى 
كقيمة البيع ا١بربم ُب حالة  ،لتزاـد استحقاؽ االكالقيمة ا٤بستقبلية لو عن ،اقيمة الضماف حالين  .ُ

 .الضركرة
كىذا يتعلق عادة بطبيعة ، سيولةإٔب  سهولة تسييل الضماف كا٤بدة الٍب قد يستغرقها ٙبويل الضماف .ِ

 .(ْ)ات القانونية أك اإلدارية البلزمة إل٪باز عملية التحويل من جهة أخرلجراءالضماف ذاتو من جهة كابإل
 .(ْ)أخرل

غي على إدارة ا٤بصارؼ متابعة الرىوانت كتقييمها من كقت آلخر لتجنب ٦باهبة ا٢باالت الٍب ك٥بذا ينب
 .(ٓ)تكوف ا٣بسارة عند تنايذ الرىن مؤثرة على قيمة التمويل ا٤بستحقة

 : ( فرض غرامات أتخّب على العمبلء ا٤بماطلْبٓ

                                      
 .ُِٓص ٓالشوكا٘ب، نيل األكطار، ج (ُ)
 (.ّْْ/ْفتح البارم البن حجر ) (ِ)
 .َُٔا٤بعايّب الشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية كاإلسبلمية، صػ (ّ)
 .ِٕ، ص غة السلمؼتاطر التاويل بصيبراحليو بدر الدين، براحليو العبلٲبية،  (ْ)
 .ِّ، صػؼتاطر تعقد الس ل م، وكيفية معاصتتهاموسى آدـ عيسى،  (ٓ)
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للغرامة ا٤بالية الٍب  ا٘بنبن ، د اددةابلسداد ُب ا٤بواعي لتزاـكدفعهم لبل، أداة زجر للمدين عن ا٤بماطلة
إٯباد بدائل كىو ما ٲبكن تسميتو بػ إٔب  سبلميم اإلقتصادلذلك سعى الاقو اال، تارض عليهم

 .)صناديق الغرامات( بعد خصم ا٤بصركفات الاعلية
ُب العقد مضمونو أف ا٤بدين الذم يتأخر ُب تنايذ  افاكرة صناديق الغرامات أف ا٤بصرؼ يضع شرطن 

تكوف من مهامو  سبلمي٤بصلحة صندكؽ تبع للبنك اإل يةر اتو ملـز بدفع غرامة مالية تعزيالتزام
 .ةللشبه ادفعن ، (ُ)إعانة الاقراء، ا٤بدارس، بناء ا٤بساجد: األعماؿ ا٣بّبية

ة ٙبصيل الغرامة على عمبلئها سبلميفهناؾ ٦بموعة من الاقهاء ا٤بعاصرين أجازكا للمصارؼ اإل
 .ات الٍب عليهملتزامماطلْب ُب سداد االالقادرين كا٤ب

 : ية الناشئة تعن التعثر يف السدادئتاانإدارة اظتخاطر اال -7
األكؿ ينشأ ُب العادة نتيجة  ُب أفَّ ، ٱبتلف ماهـو التعثر ُب السداد عن ماهـو ا٤بماطلة ُب السداد

بينما ا٤بماطلة تكوف ، دينكابلتإب عدـ قدرة ا٤بشركع على سداد ال، فشل ا٤بشركع الذم جرل ٛبويلو
 .ابلرغم من ٪باح ا٤بشركع كقدرتو على سداد الدين، نتيجة عدـ رغبة العميل ُب السداد

ية لو أاثر كبّبة على ا٤بصرؼ ئتمانكىو شكل من أشكاؿ ا٤بخاطر اال، ف التعثر أك العجز عن السدادإ
ا٤بالية  كلةكابلتإب على ا١بد ،كما أف لو أتثّب على صاُب اإليرادات  ،من حيث أتثّبه على السيولة

 .للبنك
على ، كمن ا٤بعركؼ أف النظاـ ا٤بصرُب التقليدم يقـو ُب ىذه ا٢بالة إبعادة جدكلة الديوف على العميل

عمليات إعادة  إجراءة الٍب ال تستطيع سبلميكىنا ٪بد أف ا٤بصارؼ اإل، أساس معدؿ الاائدة ا١بارم
 .(ِ)مقارنة اب٤بصارؼ التقليدية ، ا١بدكلة ستتعرض ٤بخاطر ىامش الربح

 : اضتلول الشرتعية ضتالة التعثر يف السداد وىي
 : تقسيط رأس ماؿ السلم )السلم ا٤بقسط(.ُ

ية للتمويل ابلسلم ٘بزئة التمويل ابلسلم ئتمانمن الوسائل الٍب ٲبكن اللجوء إليها للحد من ا٤بخاطر اال

                                      
 .ِٓ، صػؼتاطر التاويل بصيغة السلمبراحلتو بدر الدين، براحلية العبلٲبية،  (ُ)
 .ُٕٔ-ُٔٔ، ص ةدارة اظتخاطر، حتليل قضااي يف الصناتعة اظتالية اإلسالميإخاف،  (ِ)
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 لتمويل ا٤بعدات ئتما٘بأف يكوف جزء من ا٢بد االإذ ٲبكن ، لى أجزاء مستقلةعالعمبلء إٔب  ا٤بقدـ
ٕبيث يكوف لكل ، كالَبحيل، كجزء آخر لتمويل مرحلة الزراعية كجزء أخّب ٤برحلة ا٢بصاد، الزراعية

كهبذه الطريقة ٲبكن للبنك كقف التمويل ُب أم مرحلة عندما تتولد لديو ، مرحلة عقد سلم مستقل
كيساعد ، أف ىذا الَبتيب ٱباف العبء على ا٤بزارعْب كالصناعكما ،  القناعة باشل ا٤براحل التالية

 .(ُ)على ترشيد تصرفاهتم
 : (ِ) التغطية التأمينية على ا٤بسلم إليو.ِ

ا٤بستايد الذم اشَبط التأمْب لصا٢بو إٔب  ا٤بؤمن لو أكإٔب  التأمْب عقد يلتـز ا٤بؤمن ٗبقتضاه أف يؤدم
م عرض مإب آخر ُب حالة كقوع ا٢بادث أك ٙبقيق ا٣بطر ا٤ببْب ُب أك أ امرتبن  امن ا٤باؿ أك إيرادن  امبلغن 

 .العقد كذلك نظّب قسط أية دفعة مالية أخرل يؤديها ا٤بؤمن لو للمؤمن
أف يكوف  عقد السَّلىماالشَباط ُب ، ا اللجوء إليهاكمن الوسائل الٍب ٲبكن للمصارؼ ا٤بمولة سلمن 

قد ظهر ُب ، ك ضد ٨باطر تلف اصوؿ أك فشل ا٤بوسممغطى بتأمْب تكافلي  اا٤بشركع ا٤بموؿ سلمن 
كإف كانت التجربة ال تزاؿ ُب مراحلها األكٔب غّب أهنا ٛبثل ، ا مثل ىذا النوع من التأمْبالسوداف حديثن 

كتضمْب كثيقة التأمْب  ،كٲبكن للمصرؼ االشَباط على العميل التأمْب، خطوة ُب اال٘باه الصحيح
كمثل ىذا الشرط ال ، كيكوف الباقي من مبلغ التعويض للعميل ا٤بؤمن ،كالن أبف يكوف السداد لصا٢بو أ

و ٰبقق حيث إن ؛بل ىو من الشركط الٍب توافق مقتضى العقد ؛نرل أنو من الشركط ا٤باسدة للعقد
 .مصلحة ا٤بصرؼ كالعميل

بعد  -غّب النقد –ٯبوز للمسلم )ا٤بشَبم( مبادلة ا٤بسلم فيو بشيء آخر : استبداؿ ا٤بسلم فيو .ْ
كذلك ، سواء كاف االستبداؿ ٔبنسو أك بغّب جنسو، حلوؿ األجل دكف اشَباط ذلك ُب العقد

كأال تكوف القيمة السوقية ، فيو برأس ماؿ السلم األف ٯبعل مسلمن  ؛ابشرط أف يكوف البدؿ صا٢بن 
اتو كيعترب جواز االستبداؿ ُب حد ذ، للبدؿ أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيو كقت التسليم

أساس أف أخذ ا٤بسلم بدالن ، من ضماانت التعامل ابلسلم ةضمان عن ا٤بسلم فيو عند األجل  على و
ناع لو من الاسخ كا٢بصوؿ على ما دفعو أك ، اجديدن  قد يكوف أفضل من إعطاء ا٤بسلم إليو أجبلن 

                                      
 .ِٓ، صػم وكيفية معاصتتهاؼتاطر تعقد الس ل  موسى،  (ُ)
 .ِّ، صػحتليل ؼتاطر تعقد الس ل م وتقنيات التحوط ضدىاقندكر،  (ِ)
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م على أف ىذه الضمانة ال يستقل ا٤بسل، ااال٬بااض غالبن إٔب  من ٜبن ُب ظل تغيّب العملة
كعلى ، بل ىي متوقعة على قدرة ا٤بسلم إليو على دفع البدؿ أك توفره عنده ؛ة منهاستاادابال

، ف يلـز ا٤بسلم إليو بدفع بدؿ عن ا٤بسلم فيوأكإف كاف من ا٤بمكن للقاضي  ،عرضو الوفاء ابلبدؿ
 .(ُ)اب٤بسلم ار أف ُب الاسخ أك التأجيل إجحافن إذا قدَّ 

.تعقد الس ل م إدارة ؼتاطر السوق يف: ااثنيً   
ا نظرن ، ةسبلمييعترب التحوط ضد ٨باطر السوؽ أبنواعها من األىداؼ الرئيسية للمؤسسات ا٤بالية اإل

كقد أمكن من خبلؿ الَباث ، لتأثّبىا الواضح بسبب الربط العضوم بْب النشاطْب ا٤بإب كا٢بقيقي
حوط ضد ىذا النوع من الاقهي لعلماء ا٤بسلمْب إٯباد الكثّب من األدكات لتحقيق غرض الت

ة من نظّباهتا التقليدية ُب بعض التقنيات سواء سبلميت الصناعة ا٤بالية اإلاستاادكما ،  ا٤بخاطر
أك تكيياها أك البحث عن البديل  ،ٓب يكن عليها أية اعَباضات فقهية اابستخدامها كما ىي إذ

 .(ِ)ا٤بناسب ٥با
 : التحوط ضد ؼتاطر السوق يف تعقود السلم

كقامت ا٤بؤسسة ا٤بالية بشراء ىذا ، ادكالرن  َٕأف السلم على الناط كسعر الربميل اآلف ىو لناَبض 
 ٖ)رأس ماؿ السلم( على أف تتسلمو بعد  ،برنت ميبلن ( )حددت الكمية كا٤بواصاات االناط سلمن 

ر كانت أسعا،  ستبلـكعند تريخ اال، اآلف قيمة الناط الذم ستتلمو مستقببلن  كدفعت حاال  ، أشهر
 .للربميل ادكالرن  َٔالناط ىي 

الارؽ بْب سعر الناط ٢بظة التعاقد إٔب  الحظ أف ا٤بؤسسة ُب ىذه ا٢بالة تكبدت خسارة تساكم
 : فإف أمامها حلْب عقد السَّلىمب ا٤بؤسسة ناسها ٨باطر السعر ُب نكلتج، ستبلـكسعره ٢بظة اال

كإبٯباد طرؼ آخر يرغب ُب ، األكؿ د السَّلىمعقكىنا تقـو ا٤بؤسسة عند دخو٥با ُب : ( السلم ا٤بوازمُ
( لو ناس ٗبعُب آخر دخل معو ُب عقد )موازو ، أشهر كبناس ا٤بواصاات ٖ الناط بعد استبلـ

الطرؼ الثا٘ب مع إٔب  كبذلك تقـو ا٤بؤسسة بتحويل ٨باطر السعر، األصلي عقد السَّلىمخصائص 

                                      
 .ُِٕ(، صػ َُرقم ) اظتعيار الشرتعيا٤بعايّب الشرعية ٥بيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية،  (ُ)
 .ِْ، صػحتليل ؼتاطر تعقد الس ل م وتقنيات التحوطقندكز،  (ِ)
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 .(ُ))ألهنما مستقبلف(عملية تقاص بْب العقدين  إجراءمبلحظة أنو ال ٲبكن 
ك٥بذا نقَبح أف تكوف ىناؾ شركة كساطة للسلم ، ُب ا٢بماية من ا٤بخاطر ءه فالسلم ا٤بوازم أسلوب كف

كتتؤب  ،اا٤بوازم تقـو بدكر ا٤بشَبم من ا٤بصارؼ ٕبيث تكوف كسيط بْب ا٤بصارؼ كالبائعْب سلمن 
م كالتخزين كالتسويق للمشَبين ات التسليإجراءؼ ا من ا٤بصار ىذه ا٤بؤسسة بعد أف تشَبم سلمن 

ؼ بعض ا٤بخاطر التشغيلية ا٤بَبتبة على مباشرهتا للتسليم كالتخزين كبذلك تقلل على ا٤بصار  ،النهائيْب
كما سيأٌب مزيد من   ،كمثل ىذه ا٤بؤسسة من شأهنا أف توفر سيولة للسوؽ كتزيد من كااءتو ،كالبيع

ابلرغم من أف السلم ا٤بوازم أحد ، ك ا ُب الاصل القادـالتاصيل إف شاء هللا عن شركة الوساطة ك٩بيزاهت
أف ىناؾ ٨باطر رٗبا تتولد على األخذ بو إٔب  وأساليب ا٢بماية من ا٤بخاطر السوقية إال أنو ٯبب التنب

األكؿ  عقد السَّلىمكيقصد هبا ا٤بخاطر الٍب تنشأ ُب حاؿ فشل العميل ُب  ،تعرؼ ٗبخاطر االستبداؿ
ابلوفاء بو للطرؼ ا٤بشَبم  ااألكؿ كالذم يكوف البنك ملزمن  عقد السَّلىمـ بو للبنك ُب من الوفاء ٗبا التز 

األمر الذم ٰبتم على البنك القياـ ا٤بصرؼ بشراء السلعة من السوؽ ، ا ُب التاريخ اددمنو سلمن 
ن بيع للطرؼ ا٤بشَبم ُب العقد الثا٘ب ٩با قد يكبده خسارة ىي عبارة ع اهكابلسعر ا١بارم كتسليم
 .(ِ)سعر البيع كالسعر ا٢بإب

 : (4)السلم بسعر السوق يوم التسليم -ِ
كإ٭با ٙبدد بناء على سعرىا ُب السوؽ يـو  ،سلع موصوفة من غّب أف ٙبدد كمياهتا السَّلىم ُبكىو 

ا كأف يدفع مائة ليتسلم بعد كرٗبا معلومن  ،فيعطي ا٤بشَبم من السلع ما يعادؿ رأس مالو ،التسليم
فإذا كاف سعر طن ا٢بديد كقت  ،% أم ما قيمتو مائة كعشرةَُكمية من ا٢بديد بربح   سنتْب

 .االتسليم عشرة فتكوف الكمية ا٤بستحقة أحد عشر طن  
كٲبكن معا١بة ٨باطر ٛبويل السيولة من خبلؿ ترتيب ا٤بناسب للتدفقات النقدية كتوفّب مصادر جديدة 

 .لتمويل عجز السيولة
ككضع قيود على ، يةستثمار طر تسييل األصوؿ من خبلؿ تنويع ااظة االكما ٲبكن معا١بة ٨با

                                      
 .ِْ، صػحتليل يف طرق تعقد الس ل م وتقنيات الناو ضدىاقندكز،  (ُ)
 .ّٓصػؼتاطر تعقد الس ل م وكيفية معاصتتها، موسى آدـ عيسى،  (ِ)
 .ِْمرجع سابق صػحتليل يف طرق تعقد الس ل م وتقنيات الناو ضدىا، قندكز،  (ّ)
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 .ا٤بنتجات ذات السيولة ا٤بنخاضة
 .العقود ا٤بوازية من أنواع ٨بتلاة، أما من ا٢بلوؿ ا٤بقَبحة للتخلص من ٨باطر أسعار الاائدة

 :اظتعاصتات التعاقدية للاخاطر: ااثلثً 
ة من إمكانية ستاادكابال ،على ا٤بخاطر ا٤بصاحبة لو ؽالختيار صيغة العقد كشركطو أتثّب كبّب 

) فلكل ، ا٤بتعاقدين شركط غّب ٨بالاة للضوابط الشرعية )حيث األصل ُب الشركط ىو الصحة كاللزـك
األدلة على ذلك قولو ، ك لـز هبا الطرؼ اآلخرا يي من العاقدين أف يضيف على أصل العقد شركطن 

فيو السنة ، ك لوفاء ابلعقد الوفاء ٗبا شرط فيوكمن ا، (ُ) ﴾ کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :تعأب
)ا٤بسلموف على شركطهم : بن عوؼ ا٤بز٘ب رضي هللا تعأب عنو أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ كعن عمر  النبوية

 .(ِ)(اأك أحل حرامن  ال شرطا حـر حبلالن إ
 : ا٤بخاطر اتملةٚباف من  الٍببعض الشركط ا٤بشركعة  عقد السَّلىمكعلى ذلك ٲبكن تضمْب 

كتضمنيو ُب  ،شرط اإلحساف )إزالة الغنب( كىو شرط دأبت على العمل بو البنوؾ السودانية .ُ
ألف أسعار السلع الزراعية  ؛كيعِب إمكانية زايدة السعر ا٤بتاق عليو، عقود السلم الزراعية

ؿ ا٤بسلم إليو نكو إٔب  ٩با قد يؤدم، بْب كقت التعاقد ككقت التسليم اا كبّبن ٚبتلف اختبلفن 
 .البائع عن تسليم ا٤بنتج

يعترب أداة جيدة  عقد السَّلىماالتااؽ على طرؽ سهلة ككاضحة كميسرة لتسوية النزاعات ُب  .ِ
 .للتخايف من آاثر ا٤بخاطر اتملة

كىذه أداة ، الغّبإٔب  ٙبويل بعض ا٤بخاطر، شركط ُب العقود ا٤بختلاة إضافةٲبكن عن طريق  .ّ
 .اطر كالتخايف من آاثرىاخمن أدكات إدارة ا٤ب

ُب التعاقد أك طرؽ ٯبب التأكد من مطابقتها لعدـ  كٯبب أف نؤكد أف كل ما سبق من شركطو 
عتمد من ىيئات الرقابة الشرعية ُب كبكل األحواؿ ٯبب أف تي ، تعارضها مع األحكاـ الشرعية

 .ةسبلميا٤بصارؼ اإل
                                      

 .ُسورة ا٤بائدة: اآلية  (ُ)
(، ُِّٓ(، برقم )ّْٔ/ّحكاـ، ابب ما ذكر عن رسوؿ هللا ُب الصلح بْب الناس، )كتاب األالسنن،أخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 كقاؿ حديث حسن صحيح.
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 :(8)مدور الدولة يف أتمٌن التعامل بطريق السل: ارابعً 
ٛبويل من يرغب القياـ إٔب  ٗبعُب أف تعمد الدكلة، ستطيع الدكلة أف تقـو بدكر ا٤بموؿ بطريق السلمت

دراسة جدكل ا٤بشركع( كيكوف كة )بعد ا أك شر ٗبشركع ٘بارم أك صناعي أك زراعي سواء كاف فردن 
كهبذا ، ن ا٤بشركعكا٤بنتجات ا٤بتوقعة م،  مقابل ىذا التمويل ىو حصوؿ الدكلة على منتجات موصوفة

ٙبقق الدكلة عدة فوائد لعل من أٮبها ا٤بساٮبة ُب التقليل من البطالة من خبلؿ تشجيع قياـ 
 فيمكن ،يصلح بشكل كبّب لتمويل القطاع الزراعي عقد السَّلىمكإذا علمنا أف ، يةستثمار ا٤بشركعات اال

 كما أف دخوؿ الدكلة ٩بوالن ،  كلةيشكل ذلك أحد ركافد تنمية ىذا القطاع ا٢بساس كا٤بهم ُب أم د أف
كا٢بقيقة أف بعض ، ٤بنتجاهتم افهذا يعِب أف ا٤بنتجْب ا٤بزارعْب قد ضمنوا سوقن ، ُب عقود السلم مشَباين 

كلعل  ،ٛبويبلت للمزارعْب ُب شكل قركض باوائد ٨باضة لتشجيع ا٤بزارعْب كالابلحْب حالدكؿ ٛبن
عقد ىو -يبلت ٧برمة النطوائها على الاوائد ارمة أفضل بديل ٥بذه التمويبلت خاصة ُب أهنا ٛبو 

من ا٤بمكن للدكلة أف تبيع بطريق السلم ا٤بتوازم مثل ما ستسلمو من أصحاب ك  ىذا -السَّلىم
 .لت هبا ا٤بشركعات األكٔبكهبذا يتوفر ٥با جزء من رؤكس أموا٥با الٍب دفعتها أك موَّ ، ا٤بشركعات

كيدعم النجاح  ،مكانياهتا ا٤بادية العملية ا٥بائلةلية السلم إبكال شك أف دخوؿ الدكلة كطرؼ ُب عم
حيث يشَبم صغار التجار  ؛بطريق السلم ستثماركٲبثل ضمانة من ضماانت اال، ٥بذه ا٤بشركعات

 .كعلى مقدرة الدكلة على الوفاء، كىم آمنوف على رؤكس أموا٥بم، كا٤بزارعْب من الدكلة بطريق السلم
  

                                      
 .ِٓ، صػحتليل ؼتاطر تعقد الس ل م وتقنيات الناوقندكر،  (ُ)
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 : (8)اطر األخالقية للتاويل ابلسلممعاصتة اظتخ: اخامسً 
كتعتمد ، إف ا٤بخاطر األخبلقية كما سبقت اإلشارة تتعلق بسلوؾ العميل كمدل كفائو ٗبا التـز بو
 عقد السَّلىما٢بماية من ا٤بخاطر األخبلقية ابألساس على مدل أخذ ا٤بصرؼ )ا٤بشَبم( قبل توقيع 

 : اب١بوانب التالية
 ٕبيث يتجنب البنك ٛبويل ئتما٘بكمعرفة سلوكهم اال، ة للعمبلءية الدقيقئتمانالدراسة اال .ُ

 .ية سيئةائتمانالعمبلء الذين ٥بم سوابق 
ذلك إٔب  كما سبقت اإلشارة،  االشَباط على العميل استخداـ التمويل ُب اجملاؿ ا٤بخصص لو .ِ

 .فيما تقدـ
 .شاط ا٤بموؿكرفع تقارير مستمرة عن الن، ا٤بتابعة ا٤بستمرة من قبل ا٤بصرؼ للعمبلء .ّ
 .التأكد من تغطية التمويل ابلرىوانت كالكااالت .ْ
 .ككذلك آجاؿ تسليمها، التأكد من تغطية عقود السلم ٤بواصاات السلعة بدقة .ٓ
 .النص ُب العقد على أف تكوف ىيئة ا٤بواصاات ُب الاصل عند االختبلؼ .ٔ

  

                                      
 .َْصػلسلم وكيفية معاصتتها، موسى آدـ، ا (ُ)
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 ةسالميكاا تقوم بو اظتصارف اإل عقد الس ل مالعاليات احملاسبية ل: اظتبحث األول
 :(8)ات العالية لبيع السلم والسلم اظتوازيجراءاإل: واًل أ

ة ُب سبلميلتنايذ بيع السلم كالسلم ا٤بوازم كما تقـو بو ا٤بصارؼ اإل ات العمليةجراءتتمثل اإل
 : ٌباآل
 : طلب الشراء (8)

من العميل يوضح فيو رغبتو ُب ٛبويل سلعة معينة كٗبواصاات  اطلبن  سبلمييتلقى ا٤بصرؼ اإل
 .مؤجبلن  ستبلـكيكوف اال ٧بددة معركفة على أف يدفع ا٤بصرؼ للعميل ٜبنها معجبلن 

كمن أىم البياانت الٍب  ،( بصيغة السلميءيسمى طلب ٛبويل سلعة )ش ال ٭بوذجن كٰبرر العمي
 : تظهر ُب ىذا الطلب ما يلي

 - مواصاات ككمية السلعة موضوع السلم. 
 - الثمن ا٤بقَبح ٥بذه السلعة ُب ضوء ا٤بعلومات ا٤بتاحة كمقدار التمويل. 
 - بعض ا٤بستندات ا٤بتعلقة ابلعميل. 
 - يم كمكانوميعاد كشركط التسل. 

 .دراسة جدوى طلب الشراء (7)
بدراسة طلب العميل من ٝبيع النواحي مع الَبكيز  سبلميُب ا٤بصرؼ اإل ئتمافيقـو قسم اال

 : على
 - التحقق من صحة البياانت كا٤بعلومات الواردة عن العميل. 
 - دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم. 
 - ن انحية ا٤بخاطر كالقابلية للتسويقدراسة السلعة موضوع السلم كسوقها م. 
 -  عقد السَّلىمدراسة ٜبن الشراء كنسبة الربح أك العائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر ُب. 

                                      
دليل ، جرب، ىشاـ، ٓ، صقوم بو اظتصارف اإلسالميةأسس ونظم احملاسبة تعلى بيع السلم والسلم اظتوازي كاا تشحاتة،  (ُ)

 .ٖ، صاإلجراءات العالية احملاسبية ألدوات التاويل احملاسيب
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 - دراسة الضماانت كالكااالت ا٤بقدمة من العميل. 
 - دراسة إمكانية التسويق كتنايذ السلم ا٤بوازم. 

 :األول تعقد الس ل م إبرام (4)
على تنايذ العملية بعد بياف جدكاىا ٰبرر عقد بيع  سبلميقبل ا٤بصرؼ اإلُب حالة ا٤بوافقة من 

 : كمن أىم البياانت الٍب ترد ُب ىذا العقد ما يلي، السلم بْب ا٤بصرؼ )ا٤بشَبم( كالعميل )البائع(
 - من طلب الشراء ةبياانت كمعلومات عن السلعة موضوع السلم مستقا. 
 -  قعةبياانت كمعلومات عن الرٕبية ا٤بتو. 
 - مقدار رأس ماؿ السلم( بياانت كمعلومات قيمة العقد(. 
 - بياانت كمعلومات عن الضماانت كالكااالت. 
 - بياانت كمعلومات أخرل ٚبتلف من مصرؼ آلخر. 

 :تعقد الس ل مسداد قياة  (3)
أك إيداعو ُب حسابو ا١بارم  اا٤برـب مع العميل نقدن  عقد السَّلىميقـو ا٤بصرؼ بسداد قيمة 

 .السلعة موضوع العقد استبلـكاالنتظار حٌب ميعاد ، تااؽ كالَباضي على ذلكحسب اال
 :اظتوازي تعقد الس ل مإبرام  (5)

 عقد السَّلىمابالتصاؿ أبحد التجار الراغبْب ُب شراء السلعة موضوع  سبلمييقـو ا٤بصرؼ اإل
كبْب العميل  اا٤بصرؼ ابئعن  ا٤بوازم بْب عقد السَّلىمكإبراـ  ،كيبيعها لو أبم صيغة من صيغ البيع ،األكؿ

 : ا٤بوازم ما يلي عقد السَّلىمكمن أىم البياانت كا٤بعلومات الواجب توافرىا ُب ، الثا٘ب مشَباين 
 -  كمية أك كزف أك مواصاات السلعة. 
 - سداده قٜبن البيع ُب حالة السلم ا٤بوازم كطري. 
 - تريخ كمكاف التسليم. 
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 :والتسليم ستالماال (6)
أك من يوكلو  سبلمييقـو ا٤بصرؼ اإل، األكؿ عقد السَّلىمالسلعة موضوع  ـاستبلُب ميعاد 

 .ا٤بوازم عقد السَّلىمالعميل موضوع إٔب  ٍب يقـو بتسليمها، هاستبلماب
 :ةسالمياألسس احملاسبية العامة لبيع السلم والسلم اظتوازي كاا تقوم بو اظتصارف اإل: ااثنيً 

ة ما سبلمييع السلم كالسلم ا٤بوازم كما تقـو بو ا٤بصارؼ اإلمن أىم األسس ااسبية العامة لب
  :(ُ)يلي

 :أساس حتديد ذتن السلعة موضوع السلم اظتدفوع للعايل –( ُ)
على أساس  ،سبلمييكوف ٙبديد الثمن ابتااؽ البائع كىو العميل كا٤بشَبم كىو ا٤بصرؼ اإل 

كيتم على أساس مقدار الثمن ، ستغبلؿاالبيع ا٤بساكمة ُب سوؽ حرة خالية من االحتكار كا١بهالة ك 
 .كإال بطل عقد بيع الثمن بد من تسليم الثمن للعميل ُب اجمللس حاال   كال، ُب ٦بلس العقد ا٢باضر

ما  سبلميكمن العوامل الٍب تؤخذ ُب ا٢بسباف عند ٙبديد ٜبن السلعة من منظور ا٤بصرؼ اإل
 : يلي
 - سلم ا٤بوازمأك قيمة ال ستبلـالسعر ا٤بتوقع كقت اال. 
 - ستبلـأجل اال. 
 - ستثمارالعائد على اال. 
 - عقد السَّلىما٤بخاطر ايطة ب. 

 :أساس حتديد تكلفة السلعة موضوع السلم–( ِ)
أم مكاف إٔب  ٨بازف ا٤بصرؼ أكإٔب  كيقصد بو ما قامت بو السلعة من تكاليف حٌب تصل

 : كيشمل ذلك ما يلي ،٧بل ا٤بشَبم اآلخر ُب حالة السلم ا٤بوازم مثبلن  ،آخر
 - ( ُالثمن ا٤بقدـ للعميل عند إبراـ العقد كما ىو ُب بند). 
 - أم مكاف إٔب  التكاليف الٍب تناق على السلعة حٌب كصو٥با ٨بازف ا٤بصرؼ )ا٤بشَبم( أك

                                      
 .ٖ-ٔ، ص أسس ونظم احملاسبة تعلى بيع السلم والسلم اظتوازي كاا تقوم بو اظتصارف اإلسالميةشحاتة،  (ُ)
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 .آخر
 - تكاليف تسويق السلعة ٤بشَبين آخرين ُب حالة السلم ا٤بوازم. 

 :مأساس حتديد الربح يف بيع السل –( ّ)
الربح أك  من ٲبثل الارؽ بْب الثمن ا٤بتوقع أف تباع بو السلعة كبْب تكلاة ما قامت بو السلعة

تكلاة المنها ، ُب بيع السلم كٰبكمو عدة عوامل ستثماركُب حالة الربح ٲبثل العائد على اال، ا٣بسارة
 .منها الرٕبية ا٤بضاعاةك 

 .دينار َََََُ ( ِفإذا كانت كلاة السلعة كما ىو كارد ُب بند ) -

 أك ُب حالة السلم ا٤بوازم ستبلـالسعر ا٤بتوقع أف تباع بو عند اال -
 .دينار ََََُِ

 .دينار ََََِ يكوف الارؽ ٗبثابة الربح كمقداره -

 :أساس حتديد الثان يف حالة السلم اظتوازي –( ْ)
( كالرٕبية ُِب بند ) ٰبدد الثمن ُب حالة السلم ا٤بوازم على أساس تكلاة السلعة كما ىو ٧بدد

كتكوف ا٤بعادلة ، ا٤برجو ٙبقيقو حسب ظركؼ الزماف كا٤بكاف ستثماركٛبثل العائد على اال ،ا٤بخططة
 .= تكلفة السلعة + ىامش الربح اظترجو الثان يف حالة السلم اظتوازي: ىي

 : أساس توزيع ىامش الربح يف حالة السلم اظتوازي –( ٓ)
فيوزع الربح اسوب على ىذه حسب األقساط الٍب ، ازم لعدة فَبات ماليةا٤بو  عقد السَّلىمإذا كاف 

 .ٙبصل ُب كل فَبة
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 .(8)ةسالمياظتعاصتات احملاسبية العامة لبيع السلم والسلم اظتوازي كاا تقوم بو اظتصارف اإل: اثلثا
 :اظتعاصتة احملاسبية تعند إبرام العقد –( ُ)

كسداد القيمة للعميل  ،ع السلم بعد االتااؽ على ٜبنوإبثبات عقد بي سبلمييقـو ا٤بصرؼ اإل
 :كتكوف ا٤بعا١بة ااسبية على النحو التإب، دفعو ُب الدفاتر ٗبقدار ما انقدن 

 ٗبقدار الثمن كا٤بصركفات  امدينن  سلم -ستثمارٯبعل حساب اال -

 ٗبقدار ما دفع ادائنن  ٯبعل حساب النقدية -

 :أو مراحبة ألجل االسلعة وبيعها نقدً  استالماظتعاصتة احملاسبية تعند –( ِ)
تكوف ا٤بعا١بة ااسبية على النحو  االسلعة كبيعها ُب السوؽ نقدن  استبلـلو فرض كأنو ًب 

 : التإب

 اٗبقدار ٜبن البيع فرضن   امدينن  ٯبعل حساب النقدية -

  ادائنن  صيغة السلم -ستثمارٯبعل حساب اال -

 : تكوف ا٤بعا١بة ااسبية على النحو التإب ة ألجل بيع سلم موازو كلو فرض كأهنا بيعت مرإب

 اٗبقدار ٜبن بيع ا٤برإبة فرضن   امدينن  ٯبعل حساب عمبلء السلم ا٤بوازم -

  ادائنن  صيغة السلم –ستثمارٯبعل حساب اال -

 

                                      
  .ُُ-ٗكاا تقوم بو اظتصارف اإلسالمية، ص  أسس ونظم احملاسبة تعلى بيع السلم والسلم اظتوازيشحاتة،  (ُ)



 

098 

:اظتعاصتة احملاسبية لربح بيع السلم –( ّ)  
كتكوف ، اتستثمار حساب إيرادات االإٔب  ف كجديرحل الربح اقق من عقد بيع السلم إ

 : ا٤بعا١بة ااسبية ُب أغلب األحياف على النحو التإب

 ٗبقدار الربح  ادائنن  اتستثمار ٯبعل حساب إيرادات اال -

  امدينن  صيغة السلم –ستثمارٯبعل حساب اال -

 :اظتعاصتة احملاسبية طتسارة بيع السلم–( ْ)
ات ُب قائمة ستثمار حساب خسائر االإٔب  من عقد بيع السلم إف كجدتترحل ا٣بسارة اققة 

 : كتكوف ا٤بعا١بة ااسبية على النحو التإب، الدخل

 ٗبقدار ا٣بسارة  ادائنن  صيغة السلم -ستثمارٯبعل حساب اال -

  امدينن  اتستثمار ٯبعل حساب خسارة اال -

 .السلعةاظتعاصتة احملاسبية لنكول العايل يف تسليم –( ٓ) 
ا٤بصرؼ ُب ا٤بيعاد ا٤بتاق عليو ُب العقد لسبب من األسباب إٔب  عندما ال يورد العميل السلعة

 : تتم ا٤بعا١بات ااسبية اآلتية
 .بصيغة السلم ستثماركيقال حساب اال ،ابلقيمة ا٤بدفوعة لو اٯبعل العميل مدينن  -
 .يده السلعةكذلك اب٤بصركفات الناٝبة على عدـ تور   اٯبعل العميل مدينن  -
 .ٍب بعد ذلك يتم تسوية األمر مع العميل -
 .اظتعاصتة احملاسبية لنكول العايل وتسوية األمر مع مشرتي السلم اظتوازي–( ٔ)

كتكوف ، ُب حالة نكوؿ العميل عن توريد السلعة يتم تسوية األمر مع مشَبم السلم ا٤بوازم
 : ا٤بعا١بات ااسبية على النحو التإب
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 .٩باثلة من السوؽ كتسليمها لو شراء سلعة –( أ)
 امدينن  بصيغة السلم ا٤بوازم ستثمارٯبعل اال -
 ادائنن      كٯبعل حساب النقدية  

 .تسليم السلعة ٤بشَبم السلم ا٤بوازم -)ب(
 امدينن  ٯبعل ا٤بشَبم - 
 ادائنن  بصيغة السلم ا٤بوازم ستثمارٯبعل اال 

 (8)ةسالمياظتوازي كاا تقوم بو اظتصارف اإل اضتساابت اإلرتالية لبيع السلم والسلم: ارابعً 
بصيغة السلم ما  ستثمارإلثبات عمليات اال سبلميمن أىم ا٢بساابت الٍب ياتحها ا٤بصرؼ اإل

 : يلي
 ......... مع .........تعقد الس ل محساب 
Xxx  (ُ( )عقد السَّلىمالثمن ا٤بدفوع )رأس ماؿ Xxx ٜبن ا٤ببيع (ّ) 

Xxx (ِلت على العقد )ا٤بصركفات الٍب ٞب Xxx 
الرصيد )الارؽ بْب ا١بانبْب( ٲبثل 

 (ْخسارة العقد )

Xxx 
الرصيد )الارؽ بْب ا١بانبْب( ٲبثل عائد )ربح( 

  Xxx (ْالعقد )

Xxx  Xxx  

 : ياصح ىذا ا٢بساب عن اآلٌب
 (ُبند ) .عقد السَّلىمالثمن ا٤بدفوع ل –
 ( ِند )ب .عقد السَّلىما٤بصركفات الٍب ٞبلت على  –
 (ّبند ) .أك ابألجل اٜبن بيع السلعة نقدن  –

  

                                      
 .ُُ/ٖ، صأسس ونظم احملاسبة تعلى بيع السلم والسلم اظتوازي كاا تقوم بو اظتصارف اإلسالميةشحاتة،  (ُ)
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ات ستثمار حساب االإٔب  أك خسارة حسب األحواؿ الذم يرحل االارؽ بْب ا١بانبْب ٲبثل رٕبن  -
 (ْبند ) .بصيغة السلم

كذلك على  ،ات بصيغة السلمستثمار كيكوف ١بميع عقود السلم حساب إٝبإب يسمى اال
 .لتإبالنحو الوارد ُب البند ا

 .ات بصيغة السلمستثاار حساب إرتايل اال -ِ

Xxx  )الثمن ا٤بدفوع لعقود السلم )رأس ماؿ السلم
(ُ ) 

Xxx مبيعات السلم (ّ) 

Xxx ( ِا٤بصاريف الٍب ٙبمل على عقود السلم) Xxx 
رصيد عقود السلم ٙبت التنايذ الٍب ٓب 

 (ْتبع حٌب ترٱبو )

Xxx أرابح  ئد أكقائمة الدخل عواإٔب  يرحل ()ربح
 (ٓالسلم )

Xxx  قائمة الدخل إٔب  ترحل ()خسارة
 (ٓات )ستثمار خسارة اال

Xxx  Xxx  
 :ياصح ىذا ا٢بساب عن اآلٌب

 (ُبند ) .إٝبإب الثمن ا٤بدفوع لعقود السلم ا٤بنعقدة خبلؿ الاَبة –
 (ِبند ) .خبلؿ الاَبة كافة ا٤بصركفات الٍب ٙبمل على عقود السلم  –
 (ّبند ) .أك ابألجل خبلؿ الاَبة امبيعات عقود السلم نقدن إٝبإب  –
 (ْبند ) .ابلقيمة الدفَبية إٝبإب عقود السلم ٙبت التنايذ كالٍب ٓب تبع حٌب آخر الاَبة –
قائمة إٔب  ات بصيغة السلم كالذم يرحلستثمار الاركؽ بْب ا١بانبْب كٲبثل ربح أك خسارة اال –

 (ٓبند ) .الدخل
 :ء)مديين( السلمحساب تعاال -4

Xxx ( ُا٤بديوينة ا٤بستحقة عليهم ُب حالة النكوؿ ) Xxx ( ّالتسديدات من ا٤بديونية) 

Xxx (ِأك ٫بوه ) األعباء ا٤باركضة عليهم كمصاريف Xxx ا٤بديونية ا٤بستحقة عليهم ُب هناية : الرصيد
 (ْالاَبة كالٍب تظهر ُب قائمة ا٤بركز ا٤بإب )

Xxx  Xxx  

 -: ا٢بساب عن اآلٌبياصح ىذا 
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بند  .و أك النكوؿ ُب ذلكفي ا٤بسلىما٤بديونية ا٤بستحقة على عمبلء السلم بسبب التأخّب ُب تسليم  –
(ُ) 
 (ِبند ) .النكوؿ ُب ذلك أم أعباء ماركضة عليهم بسبب التأخّب ُب التسليم أك –
 (ّبند ) .تسديدات عمبلء السلم خبلؿ الاَبة –
 .ستثماركيعامل معاملة مديِب اال ،هناية الاَبة ا٤بالية السَّلىم ُبيونية على عمبلء الرصيد كٲبثل ا٤بد –

 (ْبند )
العرض واإلفصاح احملاسيب تعن السلم والسلم اظتوازي يف القوائم اظتالية يف اظتصرف : اخامسً 

 :(8)سالمياإل
ايل للاصرف تتاثل أسس اإلفصاح احملاسيب تعن السلم والسلم اظتوازي يف قائاة اظتركز اظت

 : يف اآليت سالمياإل
كإذا كاف ىناؾ ، يقاس رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر ُب السلم )الثمن ا٤بعطى للعمبلء( اب٤ببلغ ا٤بدفوع -)أ(

 .وف ٨بصص ٗبقدار العجز ا٤بقدركى اض قيمة السلم أك نكوؿ العمبلء يي احتماؿ اب٬با
ات استثمار  –ا٤بإب للمصرؼ ٙبت بند قائمة ا٤بركز  لسَّلىم ُبيتم إظهار عمليات التمويل اب -)ب( 

 .السلم
 .قائمة ا٤بركز ا٤بإب للمصرؼ ضمن بند ا٤بدينْب السَّلىم ُبيتم إظهار عمبلء أك مديِب  -)جػ( 

سم يتم إظهار عمليات السلم ا٤بوازم ُب قائمة ا٤بركز ا٤بإب للمصرؼ ضمن بند ا٤بطلوابت اب -)د( 
 .دائِب السلم ا٤بوازم

على النحو ا٤ببْب ابلصاحة  سبلميا سبق ُب قائمة ا٤بركز ا٤بإب للمصرؼ اإلكيتم اإلفصاح عم
 .التالية

                                      
، جرب، ُٕ/ُْ، صأسس ونظم احملاسبة تعلى بيع السلم والسلم اظتوازي كاا تقوم بو اظتصارف اإلسالميةشحاتة،  (ُ)

 .ٖ، صات العالية احملاسبية ألدوات التاويل احملاسيبدليل اإلجراءىشاـ، 
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 سالميقائاة اظتركز اظتايل للاصرف اإل
 يف هناية الفرتة

 

 اتستثاار اال  

 Xxx - ات بصيغة السلمستثمار اال. 
  ........... 

........... 
 اظتدينون  

 Xxx - عمبلء السلم 
  ........... 
 طلوابت اظت  

 السلم ا٤بوازم -  
   

 : وتتاثل يف اآليت، تتاثل أسس اإلفصاح احملاسيب تعن السلم والسلم اظتوازي يف قائاة الدخل
كيظهر ُب قائمة الدخل ضمن  ،الارؽ بْب تكلاتو كبْب ٜبن بيعو عقد السَّلىم ُبيقاس ربح  -)أ(

 .اتستثمار إيرادات اال
كٚبصم من إيرادات  ،الارؽ بْب تكلاتو كبْب ٜبن بيعو عقد السَّلىم ُبتقاس خسارة  -)ب( 

 .اتستثمار اال
 .اتستثمار كيظهر ضمن ٨بصص ٨باطر اال ،ابلسلم ستثمارييكىوف ٨بصص لبل٬بااض ُب اال -)جػ( 

ا٤بخصصات ُب إٔب  كيضاؼ ،ييكىوف ٨بصص للديوف ا٤بشكوؾ فيها لعمبلء )مديِب( السلم -)د( 
 .قائمة الدخل
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على النحو  سبلميسبق على النحو ا٤ببْب ُب قائمة الدخل للمصرؼ اإل كيتم اإلفصاح عما
 : التإب

 سالميقائاة الدخل للاصرف اإل

 اتستثاار إيرادات اال  

  ........... 
 ........... 

 Xxx - ات بصيغة السلمستثمار إيرادات اال. 
 اظتخصصات  

 Xxx - ُب السػػلم ك٨بصػػص مػػديِب سػػتثمارتتضػػمن ٨بصػػص ٨بػػاطر اال 
 .السلم
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 :(8)ةسالميكاا تقوم بو اظتصارف اإل حالة تطبيقية تعلى السلم والسلم اظتوازي: اسادسً 
 : (ُمثاؿ )

طن قمح  َََُة على ٛبويل سبلميلو فرض أف أحد ا٤بزارعْب تعاقد مع أحد ا٤بصارؼ اإل
 : (ُ) كقد كرد ابلعقد ما يلي، ٗبواصاات معينة بصيغة بيع السلم

 .ادينارن  َْٓضي على أف يكوف سعر الطن ًب االتااؽ كالَبا -
 .سبلمييكوف التوريد ٨بازف ا٤بصرؼ اإل -
 .شهور ٔميعاد التوريد بعد  -
 .ايسدد رأس ماؿ السلم نقدن  -

 ََٔمع أحد ٘بار ا٢ببوب على أساس سعر الطن  كلقد قاـ ا٤بصرؼ إببراـ عقد سلم موازو 
 .دينار تسليم ٨بازف ا٤بصرؼ

 : علومات الٍب ًب استخراجها من دفاتر ا٤بصرؼكفيما يلي بعض البياانت كا٤ب
 .قاـ ا٤بزارع بتوريد الكمية بناس ا٤بواصاات ُب ا٤بيعاد ادد - (1)
 .دينار ََََٓ عقد السَّلىمبلغت ا٤بصركفات ا٤بختلاة ل - (2)
 .ًب البيع للتاجر ابألجل – (3)
 .لقد ٛبت العملية خبلؿ السنة ا٤بالية – (4)

  

                                      
 .ُٗ-ُٖ، صأسس ونظم احملاسبة تعلى بيع السلم والسلم اظتوازي كاا تقوم بو اظتصارف اإلسالميةشحاتة،  (ُ)
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 : بقة تظهر العمليات ا٢بسابية كااسبية على النحو التإبفاي ضوء البياانت كا٤بعلومات السا
 :العاليات اضتسابية: أواًل 

-  األول تعقد الس ل متكلفة.  

 طن َََُالثمن xَْٓ  دينار ََََْٓ = ادينارن 
 دينار ََََٓ ا٤بصركفات ا٤بختلاة -

 دينار َََََٓ اإلٝبإب

- ذتن بيع القاح بصيغة السلم اظتوازي  
 طن َََُنالثم xََٔ دينار َََََٔ = دينار 

-  تعقد الس ل مربح:  
 دينار َََََُ =  َََََٓ – َََََٔ

-  تعقد الس ل مالعائد تعلى رأس مال:  
 
 َِ% 

.اظتعاصتات احملاسبية: ااثنيً   
 : ما يلي عقد السَّلىميظهر ُب حساب ( أ)

 دينار ََََْٓ نمدي عقد السَّلىميظهر ُب حساب  عقد السَّلىمرأس ماؿ  -

مصركفات ٞبلت على  -
 عقد السَّلىم

 دينار ََََٓ مدين عقد السَّلىميظهر ُب حساب 

 دينار َََََٔ دائن عقد السَّلىميظهر ُب حساب  عقد السَّلىممػبيعات  -

 دينار َََََُ اتستثمار إيرادات االإٔب  يرحل عقد السَّلىمصاُب ربح  -

100000 
500000 

 

X 100  = 
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 .ات ُب قائمة الدخلستثمار ضمن إيرادات اال معقد السَّلى )ب( يظهر صاُب ربح 
(8)(7مثال )

 : 
 : ةيالتال ا حسب البياانتء قمح سلمن على شرا ة مع ثبلثة زابئنسبلميالبنوؾ اإلتعاقد أحد 

مدة  سعر الطن كاية ابلطن
 التسليم

 الزبون ()الضاان طريقة السداد

بشيك على  بعد شهر َََِ َٔ
 بنك مراسل

ما يعادؿ ثبلثة 
 ع الثمنأراب

 منذر

بشيك على فرع  بعد شهرين َُٓٗ َٖ
 بنك

ما يعادؿ ثبلثة 
 أرابع الثمن

 حسن

بعد ثبلثة  ََُٗ َٓ
 شهور

 دمحم ضماف عيِب انقدن 

  
كنصف ا٤بستحق على الزبوف  ،البضاعة كاملة ُب ا٤بوعد ادد للتسليم من الزبوف منذر استبلـًب 

كما بلغت مصاريف النقل   ،الة( كرد مقابلو نقدن كًب فسخ العقد ُب النصف الثا٘ب )إقا ،حسن
 .َََِكالتخزين 

 : تكوف القيود ااسبية كالتإب، ك للطن َََّمن القمح بسعر  اطنن  ًَٕب بيع كمية 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .ْٖ، اإلطار الشرتعي واإلقتصادي واحملاسيبعمر،  (ُ)
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 ا وتسليم الثانشراء سلاً الالتعاقد تعلى 
القياة  إىل من القياة اإلرتالية

 اظتستلاة
 َََ.َُِ منذر  -ا٤براسل  حػ/ البنك حػ/ مديِب السلم َََ.ُّٕ

 َََ.ُٔٓ حسن –حػ/ فرع البنك   
 َََ.ٓٗ دمحم -حػ/ الصندكؽ 

 ---- حػ/ أصحاب ضماانت السلم حػ/ ضماانت السلم َِٓ.ُُٔ
 َِٓ،ُٕدمحم بقيمة ك َََ،َٗضماانت من منذر بقيمة  استبلـ

 ---- حػ/ مديِب السلم حػ / بضاعة السلم َََ.ُٖٗ
 َََ.َُِ منذر  

 َََ.ٖٕ حسن
 السلم من منذر كنصاو من حسن استبلـ

  حػ/ الصندكؽ حػ/ مصركفات السلم َََِ
 حسن -حػ/ مديِب السلم  حػ/ الصندكؽ َََ.ٖٕ

 اقبض ما يقابلو نقدن ك  إقالتو من نصف السلم
حػ/ أصحاب ضماانت  َََ.َٗ

 السلم
  حػ/ ضماانت السلم

 منذر لوفائو ٗبا عليوإٔب  رد الضماف
  حػ/ ا٤ببيعات حػ/ الصندكؽ َََ.َُِ

 َََّضاعة السلم بسعر بطن قمح من  َٕبيع 
  حػ/ مصركفات السلم حػ/ بضاعة السلم َََِ

 حػ/ بضاعة السلم للوصوؿ السَّلىم ُبإقااؿ مصركفات 
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 : خ السلم على الشكل التإب.يظهر حػ/ أ
 )إٔب(البيان  دائن )من(البيان  مدين

 حػ/ مبيعات السلم َََ.َُِ بضاعة السلم حػ/ َََ.ََِ
 حػ/ بضاعة آخر ا٤بدة َََ.َٔ )رصيد( ستثمارخ اال.حػ/ أ َََ.َٕ

 اجملموع
َِٕ.َََ  َِٕ.َََ  

 ،ا( طن  َٕكا٤بباع ) ا( طن  َْ+َٔفا٤بستلم ) ،كًب ٙبديد بضاعة آخر ا٤بدة على أساس التكلاة 
عليو ، ك قيمة بضاعة آخر ا٤بدة َََ.َٔيمة الطن = ق َََِ×  ا( طن  َّفتكوف البضاعة الباقية )

 : فإف ا٤بيزانية تظهر على الشكل التإب
 ات قصّبة األجلاستثمار 

   السلم َََ.ُٓٓ
مديِب السلم  َََ.ٓٗ 

 )صندكؽ( دمحم
 –بضاعة السلم  َََ.َٔ

 دمحم
 حساابت نظامية

 أصحاب ضماانت السلم َِٓ.ُٕ ضماانت السلم َِٓ.ُٕ
 .(8)ةسالميالبنوك اإل الس ل م يفعاليات لذج امن: اسابعً 
 : البنك الس ل م يفمنوذج لتطبيق بيع : أواًل 

 : تقدٙب الطلب من العميل للبنك: أكالن 
ػػلىم ُبتبػػدأ أكٔب مراحػػل تطبيػػق بيػػع  للػػدخوؿ معػػو ُب ٛبويػػل  البنػػك أبف يتقػػدـ العميػػل بطلػػب للبنػػك السَّ
ألف ٛبويػػل الزراعػػة ٲبػػر  ؛كا٤برحلػػة ا٤بسػػتهدفة ابلتمويػػل م التمويػػلفيػػو حجػػ اعػػن طريػػق صػػيغة السػػلم ٧بػػددن 

لذلك فإف ا٤بزارع  (كمرحلة ا٢بصاد ،كمرحلة الكديب ،كمرحلة الزراعة ،لتحضّب للزراعةا مرحلة)ٗبراحل 
                                      

 .ِٖملتقى ا٣برطـو لصناعة ا٤بالية، ص  بيع السلم وتطبيقاتو جتربة بنك فيصل اإلسالمي السوداين،لصديق،( اُ)
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لتغطيػػة كػػل مراحػػل العمليػػة مػػن بػػدايتها حػػٌب  قػػد يسػػتهدؼ مرحلػػة كاحػػدة ابلتمويػػل أك يكػػوف التمويػػل
 ُُُ.ُِتقػدـ أحػد عمػػبلء البنػك بطلػب ٛبويػػل بصػيغة السػلم ٗببلػػغ  ُب ىػذه ا٢بالػػة، ك مرحلػة ا٢بصػاد

 .ٗبنطقة القضارؼ بشرؽ السوداف لزراعة ذرة ُب مشركعو  اسوداني   اجنيهن 
للعميػل سػعر السػلم  ٕبيػث يوضػح البنػك، مرحلػة التاػاكض مػع العميػل علػى سػعر السػلم: ااثنينػ

كإذا رضػػي  ،الػػٍب يسػػلمها العميػػل للبنػػك (ا٤بسػػلم فيػػو) الػػذم يتعامػػل بػػو كعلػػى أساسػػو ٙبػػدد الكميػػات
ُب ىذه العملية عرض البنػك علػى العميػل سػعر السػلم ، ك التالية ا٤برحلةإٔب  العميل ابلسعر ينتقل البنك

سػػعر السػػلم  علػػى جػػواؿ ذرة بنػػاءن  ُُٓكىػػي ، كاتاقػػا علػػى كميػػة ا٤بسػػلم فيػػو، جنيػػو للجػػواؿ ُْٗببلػػغ 
 .للجواؿ

لرمػػزه  االعميػػل كفقنػػ كُب ىػػذه ا٤برحلػػة يسػػتعلم البنػػك عػػن: عػػن العميػػل تعبلـسػػمرحلػػة اال: ااثلثنػػ
كىػو نظػاـ يػوفر معلومػات متكاملػة عػن العميػل  ،اإللكَبك٘ب عػن العمػبلء ستعبلـ عرب نظاـ االئتما٘باال

  التػارٱبي بصػورة تاصػيليةئتمػا٘ب ا٢بػإب كموقاػو االئتمػا٘بللعميل كموقاػو اال تغطي ا٤بعلومات الشخصية
كىػػل دخػػل ُب تعثػػر سػػابق أك  اتػػو التمويليػػة ا٢باليػػة كالتارٱبيػػةلتزامالعميػػل ابلسػػداد ال التػػزاـضػػح مػػدل تو 

ٕبيػػث توضػػح للبنػػك ا٤بوقػػف ا٢بقيقػػي للعميػػل مػػن خػػبلؿ  كىػػذه مرحلػػة مهمػػة، ٘بػػاكز ُب فػػَبة السػػداد
ا٢بإب  ف العميلككجد أف موق ،ئتما٘باال عن العميل بواسطة رمزه ستعبلـًب اال قد، ك تعامبلتو السابقة
اتػو ٘بػاه ا١بهػاز ا٤بصػرُب ا٢باليػة التزام أم أف العميل لػيس لديػو تعثػر أك أتخػر ُب سػداد ،كالتارٱبي سليم

 .كالتارٱبية
 كمػػدل جػػدكاىا بنػػاءن  ُب ىػػذه ا٤برحلػػة يقػػـو البنػػك بعمػػل دراسػػة للعمليػػة: مرحلػػة الدراسػػة: ارابعنػػ

كترفػع الدراسػة ١بهػات التصػديق ابلبنػك حسػب ، لمعلى ا٤بعلومات األكلية للعميػل كالسػلعة كسػعر السػ
كافػػة ا٤براحػػل قبػػل   اسػػتيااءمرحلػػة ا٤بوافقػػة علػػى ٛبويػػل العميػػل بعػػد إٔب  أف تصػػلإٔب  التسلسػػل اإلدارم

 .العقد توقيع
ػػ ػػلىممرحلػػة صػػياغة : اخامسن ػػلىميتكػػوف ٭بػػوذج : كالتوقيػػع عليػػو عقػػد السَّ  عػػويالػػذم ًب توق عقػػد السَّ

 : ن اآلٌبلتنايذ ىذه العملية م
 .(ابلتاريخ ا٥بجرم كا٤بيبلدم)تريخ العقد  .ُ
 ،مػدير فػرع القضػارؼ السػودا٘ب كٲبثلػو سػبلميكُب ىذا العقد ٮبا بنػك فيصػل اإل: العاقداف .ِ
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أما العاقػد الثػا٘ب ُب ىػذا العقػد فهػو .(رب السلم)األكؿ  كيسمى فيما بعد ألغراض ىذا العقد ابلطرؼ
 .(ا٤بسلم إليو)ىذا العقد ابلطرؼ الثا٘ب  فيما بعد ألغراض العميل كيسمى

إسػػبلمو مبلػػغ  اطالبنػػ ٗبػػا أف الطػػرؼ الثػػا٘ب قػػد تقػػدـ للبنػػك: نػػص العقػػد كػػذلك علػػى اآلٌب .ّ
ػػػ ُُُ.ُِ  ُُٓكالتػػػـز الطػػػرؼ الثػػػا٘ب أبف يسػػػلم البنػػػك عػػػدد ( عشػػػركف ألػػػف جنيػػػو) اسػػػوداني   اجنيهن
 : على اآلٌب قد ًب الَباضي بْب الطرفْب. فعند حلوؿ األجل ا٤بتاق عليو (فيو ا٤بسلم)جواؿ ذرة 
ػػ ُُُ.ُِيػدفع البنػػك مبلػػغ  أ. الثػػا٘ب عنػػد توقيػػع ىػػذا العقػػد أك  للطػػرؼ اسػػلمن  اسػػوداني   اجنيهن

 .األكثر بعده خبلؿ ثبلثة أايـ على
  ُٖذرة فَبيتػػػػػو زنػػػػػة  جػػػػػواؿ ُُٓكىػػػػػو عػػػػػدد  ،يسػػػػلم الطػػػػػرؼ الثػػػػػا٘ب للبنػػػػػك ا٤بسػػػػػلم فيػػػػػو ب.

 أك أك مػػوزكانن  أك مكػػيبلن  اعلػػى كونػػو معػػدكدن  ا٤بسػػلم فيػػو بنػػاءن  ى بيػػافكمػػا نصػػت ىػػذه الاقػػرة علػػ.كيلػػو
 .مع بياف ا١بنس كالنوع كالصاة للمسلم فيو امزركعن 

 .للتسليم ُب ىذا العقد يسلم الطرؼ الثا٘ب للبنك ا٤بسلم فيو ُب اليـو ا٤بتاق عليو ت.

 .البنك ٗبدينة القضارؼ ٨بازف كىو ،يتم تسليم ا٤بسلم فيو اب٤بكاف ادد ُب ىذا العقد ث.
 .التسليم ادد ُب ىذا العقد مكافإٔب  يتحمل الطرؼ الثا٘ب تكلاة ترحيل ا٤بسلم فيو ج.
 .اللوصف أك معيبن  االطرؼ الثا٘ب إذا كاف ٨بالان إٔب  ٯبوز للبنك أف يرد ا٤بسلم فيو ح.
لتسليم ا٤بسلم  (غّبٮبا أك، اشخصي  ، عقاراي  )لدل البنك  مقبوالن  يقدـ الطرؼ الثا٘ب ضماانن  خ.

 .فيو عند حلوؿ األجل
نتظار كجود ا٤بسلم فيو اا٣بيار بْب  ُب حالة عدـ كجود ا٤بسلم فيو عند حلوؿ األجل للبنك د.

 .أك فسخ العقد
لحػػػق أبم منهمػػػا نتيجػػػة ي علػػػى إزالػػػة أم غػػػنب فػػػاحش (لبنػػػك كالعميػػػلا)تاػػػق ا٤بتعاقػػػداف ا ذ. 

ثلػث سػعر  ٗبقػدار يزيػد أك يػنقص عػن، التسليم عن سعر السػلم كقت أك نقصو، لزايدة سعر ا٤بسلم فيو
أمػػا ُب حالػػة النقصػػاف فيتحمػػل ا٤بػػزارع مػػا ، الثلػػث فاػػي حالػػة الػػزايدة يتحمػػل البنػػك مػػا زاد عػػن، السػػلم
 .الثلث عن نقص

ٙبكػػػػيم مكونػػػػة مػػػػن ثبلثػػػػة  ١بنػػػػةإٔب  إذا حػػػػدث نػػػػزاع حػػػػوؿ ىػػػػذا العقػػػػد ٰبػػػػاؿ ذلػػػػك النػػػػزاع ر.
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كيتاػػق الطرفػػاف علػػى الشػػخص الثالػػث ليكػػوف رئػػيس ١بنػػة  ،اا كاحػػدن صنػػأشػػخاص ٱبتػػار كػػل طػػرؼ شخ
سػػبعة أايـ مػػػن تريػػخ إخطػػػاره ٰبػػاؿ األمػػػر للسػػػيد  ختيػػار ُب ظػػػرؼالتحكػػيم أك عػػػدـ قيػػاـ أحػػػدٮبا ابال

علػػػى أف يراعػػػى أف  ،ختيػػػارىما ختيػػػار ذلػػػك الشػػػخص أك األشػػػخاص ا٤بطلػػػوبالقضػػػاء ليقػػػـو اب رئػػػيس
 .للطرفْب كتكوف قراراهتا هنائية كملزمة ،ةسبلميلشريعة اإلأحكاـ ا تعمل ١بنة التحكيم حسب

 .كقع على ىذا العقد طرُب العقد كالشاىدين ز.
 .ًب توثيق العقد لدل اإلدارة القانونية ابلبنكس. 

ػ بتسػػليم الكميػػة  لتػػـز العميػػل بشػػركط العقػػد كقػػاـا: البنػػكإٔب  مرحلػػة تسػػليم ا٤بسػػلم فيػػو: اخامسن
 اارتاعػػػت بدرجػػػة كبػػػّبة خلقػػػت غبننػػػ ة ُب ٨بػػػازف البنػػػك إال أف أسػػػعار الػػػذرةا٤بتاػػػق عليهػػػا للبنػػػك كاملػػػ

ػ ُٔإٔب  حيػث ارتاػع سػعر جػواؿ الػذرة ،الغػنب للمزارعْب ٩با جعل البنك يلتـز ببند إزالػة كٛبػت  ،اجنيهن
 : على ىذا العميل على النحو التإب إزالة الغنب الواقع

 .جنيو سودا٘ب ََََِمبلغ السلم =  أ.
 .جواؿ ذرة فَبيتو ََٓفيو =  ا٤بسلمب. 
 .اسوداني   اجنيهن  َْ سعر السلم للجواؿ = ج.
 .اجنيهن  َٔسعر ا١بواؿ ابلسوؽ كقت تسليم ا٤بسلم فيو =  د.
  للجواؿ اسوداني   اجنيهن  َِ=َْ-َٔالارؽ ما بْب سعر السوؽ كسعر السلم للجواؿ =  .ق
 .سودا٘ب وجني ّ.ُّ=ّ/َْ= ثلث سعر السلم للجواؿ ك.
 .جنيو ٕ.ٔ=ّ.ُّ-َِ )ك( –مبلغ إزالة الغنب للجواؿ الواحد = )ق(  ز.
 .جنيو َّٓ.ّ=ٕ.xََٔٓإذف ا٤ببلغ الكلي إلزالة الغنب عن العميل= ح.

ػػػ تكػػػوف ىػػػذه  ،البنػػػك للكميػػػات ا٤بتاػػػق عليهػػػا كإزالػػػة الغػػػنب سػػػتبلـاب: تصػػػاية العمليػػػة: اسادسن
كابلتػػػإب فػػػإف البنػػػك يصػػػدر شػػػهادة  ،لبنػػػكو لػػػدل االتزامػػػنتهػػػت كبرئػػػت ذمػػػة العميػػػل مػػػن االعمليػػػة قػػػد 

أك  ا٤بختصػػػة لاػػػك الػػػرىن إذا كػػػاف الضػػػماف عقػػػاراي   اتػػػو كاملػػػة ليقػػػدمها للجهػػػاتالتزامللعميػػػل بسػػػداد 
 .اإذا كاف الضماف شخصي   يسلمو البنك شيك الضماف

ػ: تقييم رٕبية العمليػة: اسابعن   ادقتصػُب اال للبنػك ٔبانػب مسػاٮبتها احققػت ىػذه العمليػة أرابحن
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ػػ َٓٔ.ٔمبلػػغ  حيػػث بلغػػت األرابح اققػػة للبنػػك كقػػت تصػػاية العمليػػة، القػػومي كًب  ا،سػػوداني   اجنيهن
 : حساب ىذه األابح على النحو التإب

 .جنيو سودا٘ب َََ.َِمبلغ السلم = 
 .جواؿ ذرة ََٓا٤بسلم فيو = 

 .اسوداني   اجنيهن  َٔسعر ا١بواؿ ابلسوؽ كقت التسليم =
  .جنيو سودا٘ب َََ.َّ = ََٓ x َٔ سعر ا٤بسلم فيو =

 .جنيو سودا٘ب َََ.َُ=  َََ.َِ- َََ.َّاألرابح الكلية للعملية = 
 .اسوداني   اجنيهن  َٓٔ.ٔ = َََ.َُ - َّٓ.ّأرابح البنك بعد إزالة الغنب = 

 .%ّ.ّّ=  َََ.َِ/ َٓٔ.ٔمعدؿ العائد للعملية = 
 :(8) ةسالمياإللتطبيق بند اإلحسان يف البنوك  منوذج: ااثنيً 

فَبة تصاية عقود  ُبساعد بند اإلحساف ُب معا١بة بعض ا٤باارقات الناشئة عن تااكت األسعار 
عدـ ا٤بساكاة بْب ا٤بزارعْب إٔب  األحياف إال أف الصورة ا٤بقَبحة كالٍب طبقت تؤدم ُب بعض ،السلم

 .٩باطلة تكليس ةفعليالذين تعثركا ُب التسليم ألسباب 
كاٙباد ا٤بصارؼ ككذلك من  اة كبصور متعددة من قبل ااظةل٨بتحساف بدرجات كقد طبق بند اإل

الزراعي ُب ىذا الصدد يقـو ٗبعا١بة فوارؽ األسعار ُب  ٘بربة البنكإٔب  ابلرجوع، ك قبل البنك الزراعي
 : النحو اآلٌب ٧باصيل السلم على

 عند ا١بواالت ا٤بستحقة بعد إزالة الضرر =
 سعر السلم + ثلث سعر السلم()× قد عليها عدد ا١بواالت ا٤بتعا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 السعر ا١بارم ابلسوؽ 
 

                                      
 .ٕٗ، صجتربة البنوك السودانية يف التاويل الزراتعي بصيغة السلماببكر،  (ُ)
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أما إف  ،غّب ا٤بوقع الزراعي كتطبق ىذه ا٤بعادلة ُب حالة تسلم اصوؿ ُب ا٤بكاف ا٤بتاق عليو كيكوف
مكاف إٔب  وقعٕبسم مصركفات الَبحيل من ىذا ا٤ب فإنو يقـو ،تسلم البنك اصوؿ ُب موقع ا٢بصاد

 .التسويق
أيخذ ابلسعر ا١بارم ُب  كىنا ،كيقـو البنك الزراعي بتطبيق ا٤بعادلة عند تسوية ديوف السلم ا٤بتأخرة

بعد تقييم الكميات  اإزالة الضرر أك نقدن  ا بتسلم الكميات بعدكيسوم ا٤بديونيات إما عينن  ،السوؽ
داد العيِب كالنقدم على ٫بو ما ىو كارد ُب ا٤بستحقة ابلسعر ا١بارم ُب السوؽ أك اب١بمع بْب الس

 : (8)ا٤بثاؿ التإب
جنيو للجواؿ  ََِٔبسعر  ،جواؿ قمح ََُناَبض أف البنك الزراعي قد أسلم ُب عدد  :أكالن 

عند ا٢بصاد ُب شهر مارس  على أف تسلم لو ُٓٗٗكجم ُب شهر نوفمرب لعاـ   َٗسعة  ،الواحد
 .يونيو تصاية شهرعلى أال تتجاكز فَبة ال ُٔٗٗمن عاـ 

 .الوقت ادد للتصاية ناَبض أف ا٤بزارع ٓب يتمكن من إعطاء البنك الكميات ا٤بسلم فيها ُب: اثنيا 
ا٤بتاق عليو كانت أسعار  ناَبض كذلك أنو عند ا٤بطالبة ابلسداد بعد شهرين من تريخ التصاية: اثلثا

 .ََْٓ كأصبح سعر ا١بواؿ الواحد ،القمح قد زادت
 : ضرر فركؽ األسعار ىي طبيق ا٤بعادلة ا٤بذكورة أعبله تكوف الكمية الواجب سدادىا بعد إزالةبت، إذف
ْ  ×ََِٔ  ×ََُ 

 .جواؿ قمح ٕٕ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =
ّ  ×ََْٓ 

، ابتسديد ا٤بتبقي نقدن  د كافق على تسليم أربعْب جواؿ قمح على أف يقـوكإف افَبضنا أف ا٤بزارع ق
 : تكوف تصاية رصيد السلم على النحو اآلٌب
 جواالن  = ٕٕ الكمية ا٤بستحقة بعد معا١بة فركؽ األسعار

 جواالن  = َْ الكمية ا٤بتسلمة عينا
  = جواالن  ّٕ الرصيد ا٤بتبقي

                                      
 .ِٖملتقى ا٣برطـو لصناعة ا٤بالية، ص بيع السلم وتطبيقاتو جتربة بنك فيصل اإلسالمي السوداين،  لصديق،( اُ)
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 : اكعليو يكوف ا٤ببلغ ا٤بستحق نقدن 
 جنيو ّٕ×  ََْٓ = ََُٓٔٔ

  
لاائدة ا٤بزارع ا٤بعسر  فقد أابنت التجربة العملية أف تطبيق بند اإلحساف ابلصورة ا٤بتاق عليها يكوف

يتضرر أكثر من سابقو حٌب بعد تطبيق  أما ا٤بزارع اآلخر الذم ٓب يقاضو البنك .الذم قاضاه البنك
ىذه ا٢بقيقة من خبلؿ ٘بربة البنك الزراعي ُب يوضحاف  ا٤بثاالف اآلتياف، ك بند اإلحساف ُب حالتو

 .اهتما ٘باه البنكالتزاما ُب متشاهبْب ٛبامن  معا١بة حالٍب مزارعْب
تبْب ىذه ا٢بالة تعاقد البنك مع مزارع على أف يبيع  :مزارع رفعت عليو دعول قضائية: ا٢بالة األكٔب

 .ِٗ/ُّٗٗم الزراعيجنيو للجواؿ ُب ا٤بوس ََٕبسعر  األخّب لؤلكؿ مائة جواؿ ذرة
كلكنو ، ا٤بوعد ا٤بضركب لذلك ناَبض أف ا٤بزارع ا٤بعِب ٓب يتمكن من سداد ما عليو من مستحقات ُب

كعند مقاضاة ، ُٓٗٗكذلك ُب عاـ  ،قضائية قبل ٕبكم اكمة بعد أف رفع البنك عليو دعول
كيقسم الناتج  ،ا إليو الثلثمضافن  عليو بسعر السلم ا٤بتعاقد عليو أكالن  ا٤بزارع ا٤بعسر تصاى ديوف البنك

 .السوؽ ا١بارم كقت التصاية على سعر
كبتطبيق قاعدة ، للجواؿ جنيو ََْٓكاف   ُٓٗٗكابفَباض أف السعر ا١بارم كقت التصاية ُب عاـ 
 : ا٤بزارع الذم رفعت عليو الدعول القضائية كاآلٌب إزالة الضرر ا٤بتاق عليها يكوف الدين ا٤بستحق على

 ْ×  ََٕ×  جواؿ ََُ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ََْٓ × ّ  
كقت التصاية   ُٓٗٗ كسعر جواؿ الذرة عاـ، جنيو ََٕكاف   ُّٗٗسعر السلم عاـ  حيث إف

 .ََْٓكاف 
 

جواؿ  ََُدؿ ػػػػػػػػػػػػػجواؿ ذرة فقط ب ُِسيقـو ا٤بزارع بعد إزالة فركؽ األسعار إبعطاء البنك ، إذف
 : كقيمتها النقدية ابلسعر ا١بارم
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  .جنيو ََْٓٗ = ُِ× ََْٓ 
 .مزارع ٓب ترفع عليو دعول قضائية: ا٢بالة الثانية

تعامل كفقها ا٤بزارع  بناس الشركط الٍب ناَبض اآلف أنو ُب ذات ا٤بوسم ًب التعاقد مع مزارع آخر
 ،الكميات ا٤بسلم فيها ُب الوقت ادد ككذلك ٓب يتمكن ىذا ا٤بزارع من تسليم، األكؿ مع البنك

كقبل ا٤بزارع بتسوية ، ناَبض كذلك أف البنك الدائن ٓب يقاض ىذا ا٤بزارع لسبب أك آلخر لذلك
 .أبسعار السوؽ ُب ذلك الوقتك ُٓٗٗموسم  السَّلىم ُبا٤بديونية على أسعار 

سيقـو ا٤بزارع  ،الزراعي ات التحصيل ا٤بتبعة ككفقا لقاعدة التسوايت لدل البنكإجراءحسب ، إذف
فركؽ األسعار كلكن على أساس سعر السلم ٤بوسم  بتسليم الكمية اتسبة بعد إزالة الضرر الناتج عن

 : تم ابلكياية اآلتيةأم أف معا١بة حالتو ست .العاـ كسعر السوؽ لناس ُٓٗٗ
 : الكمية ا٤بستحقة بعد إزالة الضرر تساكم

 ْ×  ََِٓ×  جواؿ ََُ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ََْٓ × ّ  
 

 كقت التصاية جنيو للجواؿ كالسعر ا١بارم ََِٓكاف  ٓٗ/ ْٗم عاـ سعر السل حيث إف
قيمتها النقدية ابلسعر ا١بارم ، جواالن  ٕٕكعليو سيقـو ىذا ا٤بزارع بتسليم البنك ما يقارب  ،ََْٓ

 .جنيو ََّْٓٔ
ما هالتزامشيء من انحية  كعليو نبلحظ ا٤باارقة ُب معا١بة ا٢بالتْب رغم أف ا٤بزارعْب يشَبكاف ُب كل

 : ٘باه البنك
 ،جنيو ََْٓٗ فقط قيمتها ا١بارية جواالن  ُِفا٤بزارع األكؿ الذم ٛبت مقاضاتو سيسلم البنك 

 (ََْٓٗ – ََََٕ) قدرها سيحقق منها البنك رٕبن 
 .جنيو ََِْٓ

ذلك أنو ، اإلحساف عليو أما الثا٘ب الذم ٓب يقاض فقد تضرر أكثر من سابقو حٌب بعد تطبيق قاعدة
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ا إٝبالية جنيو ٰبقق البنك منها أرابحن  ََّْٓٔ  قيمتها ابألسعار ا١باريةجواالن  ٕٕك سيسلم البن
 (ََّْٓٔ - ََََٕ)  قدرىا

 .جنيو ََِٕٓٔ
ا من ا١بهد البنك مزيدن  ألنو ٓب يكلف ؛فكاف من ا٤باَبض أف ٱباف البنك عن ا٤بزارع الذم ٓب يقاض

كلكن التطبيق ٤ببدأ  ،للمزارع الذم قاضاه نونيةبصدد ا٤ببلحقة القا –أم بنك  –اإلدارم كا٤بإب كىو 
 .أفرز نتائج عكسية اإلحساف يكشف عن حقيقة أف تطبيقو

ىذه البيئة  السَّلىم ُبٲبكن القوؿ أنو حٌب ا٤بعا١بات الٍب كضعت لضماف تطبيق عقود ، إذف
 .ت ا٤بتشاهبةالتطبيق ُب ا٢باال حٌب ىذه ا٤بعا١بات تنتج عنها ماارقات ُب، ية ا٤بتغّبةقتصاداال

القاعدة االستثنائية  ذلك أف .التمويل الزراعي السَّلىم ُبكىذه ىي إحدل ا٤بسائل الٍب تعيق تطبيق 
إٔب  الٍب قصد هبا معا١بة التغّبات الطارئة ُب أسعار ٧باصيل السلم بقصد العدالة ىي ناسها تؤدم

 .إضرار ُب حاالت إعسار دكف غّبىا من حاالت مشاهبة ٥با
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 اعتندسة اظتالية: ثاينال اظتبحث
تعترب ا٥بندسة ا٤بالية أداة جديدة إلٯباد حلوؿ مبتكرة ٤بشاكل التمويل كا٤بخاطر الٍب يتعرض ٥با القطاع 

ٯباد إبداع ٣بلق أدكات مالية مستحدثة ك حيث تقـو على االبتكار كالتجديد كاإل ؛ا٤بإب كا٤بصرُب
لك سوؼ نتعرؼ ُب ىذا ا٤ببحث على ماهـو ا٥بندسة لذ، آليات ٛبويل كحلوؿ مبتكرة لئلدارة ا٤بالية

بياف دكرىا إٔب  كسننتقل بعد ذلك، ا٤بالية ك٧بدداهتا كمداخلها كأىدافها كخصائصها كأسسها العامة
ابتكار أدكات مالية جديدة للحد من ٨باطر العمل  ا٥باـ ُب إدارة ا٤بخاطر ا٤بصرفية سواء من خبلؿ

 .٭باذج لقياس ا٤بخاطر ا٤برتبطة ابلعمل ا٤بصرُب بكافة جوانبو ا٤بإب ا٤بصرُب أك عن طريق بناء
 : سيتوزع ىذا ا٤ببحث على مطلبْب اثنْب ٮبا

 .ماهـو ا٥بندسة ا٤بالية: ا٤بطلب األكؿ
 ا٥بندسة ا٤بالية ٭باذج ُب : ا٤بطلب الثا٘ب
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 مفهوم اعتندسة اظتالية: اظتطلب األول
  :(8)نشأة اعتندسة اظتالية: أواًل 

الثمانينات من القرف إٔب  الواجهةإٔب  ور مصطلح ا٥بندسة ا٤بالية ُب علم التمويل كبركزهيعود ظه
على الرغم من ذلك فإف ماهـو ، ك كذلك مع ازدايد كتوسع انتشار األدكات ا٤بالية ا٤بشتقة ،ا٤باضي

، كمصطلحا٥بندسة ا٤بالية كتطبيقاهتا تعترب أقدـ من ذلك بكثّب على الرغم من أهنا ٓب تكن متداكلة  
كالدفع يرجع  ئتماففاألدلة على استخداـ أدكات عابرة للحدكد كمعقدة فيما يتعلق بعمليات اال

كالٍب عرفت من خبلؿ رسائل خاصة  (َُٗٗ-َُٓٗ)زمن ا٢بملة الصليبية األكٔب إٔب  ترٱبها
 .بتاجر يهودم ُب القاىرة ُب تلك الاَبة

كالقياس ، الٍب تدكر حو٥با أساليب إدارة ا٤بخاطر ا٢بديثةبتنويع ا٤بخاطر ك  إف األفكار العامة ا٤بتعلقة
ُب كضع سياسات تسعّب التأمْب كانت ماهومة  اأساسي   االكمي ٤بخاطر التأمْب كالذم يعترب شيئن 

  .كذلك ُب القرف الرابع عشر ا٤بيبلدم ،على األقل بشكل تطبيقي
 سيد فرانسيسكو داتيِبإف اتول الاكرم الثرم ا٤بكتوب ُب سلسلة رسائل خاصة ابل

FrancescoDatini  كىو تجر كمصرُب كرجل أتمْب عاش ُب القرف الرابع عشر ُب براتوPrato  ُب
ككبلئو حوؿ كياية تنويع ا٤بخاطر إٔب  ( تتضمن أكامر ماصلةTuskany، Italyيطاليا )إتوسكا٘ب ُب 

أفكارنا تتعلق بتكلاة التأمْب فعلى ا أيضن  إف ىذه الرسائل قد احتوت .كالقياـ بتأمْب ا٢بمولة التجارية
من أجل القياـ بتأمْب ٞبولة صوؼ أك كىبىر منقولة من  %ٓ.ّسبيل ا٤بثاؿ كاف التاجر داتيِب يتقاضى 

إٔب  Genwa% ليقـو بتأمْب ٞبولة من النبيذ ا٢بلو منقولة من جنوا ٖك Besa بيزاإٔب  Malagaماالقا 
كفق ألحد ككبلئو فقد كاف يعترب معدالت أك عبلكات التأمْب ك ، نكلَباإُب  Southamptonاثكاثمبتوف 

دلة ىي الٍب تَباكح ما بْب ا٤بعدالت أك العبلكات التأمينية العا ككاف يرل أف ،ىذه معدالت منخاضة
 .% ٤بثل تلك ا٢بموالتُٓ-ُِ

من تسعّب  إف كبل   .إف الشيء ا٣باص اب٥بندسة ا٤بالية ا٢بديثة ىو اإلدارة الكمية ٢بالة عدـ التأكد
يتطلب بعض ا٤بهارات كالقدرات األساسية ُب النماذج اإلحصائية  امثالين  ستثمارالعقود كجعل اال

إف حجم كتنوع  .ا٣باصة ابالحتماالت أك ا٢باالت الٍب تتعلق ٗبا ٲبكن أف يكوف عليو الوضع ا٤بإب
                                      

 .ٗ-ّ، رسالة دكتوراة، ص إدارة اظتخاطر يف اظتصارف اإلسالميةاستخدام تقنيات اعتندسة اظتالية يفعبد ا٢بي،  (ُ)
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 .املحن  االنمذجة أمرن إٔب  ككااءة أسواؽ ا٤بنافسة ا٢بديثة ىي الٍب جعلت استخداـ النماذج كاللجوء
ة ا٤بعلومات ىي الٍب تقف خلف التبِب الواسع لعمليات نيا٤بتسارعة ُب تقك  إف التطورات الكبّبة

الزايدة ا٥بائلة ُب أعداد ا٢بواسيب إٔب  لعل التقدـ األكثر أٮبية يرجع، ك النمذجة ُب العمليات التمويلية
رغم أف القطاعات ا٢بكومية استخدمت ، ك رىاكطاقاهتا كالٍب تزامنت مع ا٬بااض شديد ُب أسعا

إال أف ىذه األخّبة ، ية ُب كقت سابق للمؤسسات ا٣باصةقتصادا٢بواسيب ُب عمليات النمذجة اال
كجدت أف استخداـ ا٢بواسيب مربر من حيث التكاليف ا٤بَبتبة عليو فقط ُب الثمانينات من القرف 

ية كاحدة من التحدايت ا٤بوجودة على قتصاداال ةبعد ىذا التاريخ اعتربت عمليات النمذج، ا٤باضي
تطور متبادؿ ُب عمليات النمذجة ا٤بالية إٔب  كىو ما أدل ،أرض الواقع كالٍب تواجو العلـو ا٢باسوبية

كىذا بدكره ساىم ُب تطور ا٥بندسة  ،مَبافق مع التطور ا٢باصل ُب الرب٦بيات الٍب ٚبدـ ىذا الغرض
 .ج ا٤باليةا٤بالية الٍب تقـو على النماذ 

إف انتشار ا٢بواسيب ذات التكلاة ا٤بنخاضة كاألداء ا٤بمتاز ٠بح ابستخداـ كبّب للطرؽ العددية 
فالعمليات ا٢بسابية الٍب كانت تناذ ٤برة كاحدة بواسطة أجهزة ا٢بواسيب العمبلقة أصبحت ، الكمية

يّب الوضع فيما يتعلق لقد ساىم ىذا األمر ُب تغ .اليـو تيناذي كبشكل ركتيِب على حاسوب مكتيب
كما يَبتب على ذلك من البحث عن  إف أٮبية إٯباد حلوؿ ألشكاؿ أك صيغ مغلقة .ابلنماذج ا٤بالية

 .٭باذج بسيطة قد تناقص بشكل تدرٯبي
٪بازىا ُب كقت قصّب( مثل إتضمن عمليات حسابية كثّبة كٲبكن إف الطرؽ ا٢بسابية ا٤بركزة )الٍب ت

كا٢بلوؿ الرقمية للمعادالت ا٤بختلاة أصبحت  (Monte Carlo simulations) ٙبليل ٧باكاة مونٍب كارلو
كنتيجة لذلك أصبح ابإلمكاف ٛبثيل األسعار كالعوائد ُب ٭باذج معقدة ، ك اليـو مستخدمة بشكل كاسع

كما أصبح التوزيع االحتمإب غّب الطبيعي شائع االستخداـ ُب العديد من قطاعات النمذجة  .انسبي  
 .ا٤بالية

 :(8)تعريف اعتندسة اظتالية: ااثنيً 
كاجتهد الكثّب من الباحثْب ُب تقدٙب تعاريف ٥با  ،لقد تعددت التعرياات الٍب تناكلت ا٥بندسة ا٤بالية

 : كمن ىذه التعرياات ما يلي، تنطلق من الزاكية الٍب ينظركف من خبل٥با للهندسة ا٤بالية
                                      

 .ٗ-ّ، رسالة دكتوراة، صاستخدام تقنيات اعتندسة اظتالية يف إدارة اظتخاطر يف اظتصارف اإلسالميةعبد ا٢بي،  (ُ)
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٧بددة  ك٧بافظ العقود كالٍب ينتج عنها تدفقات نقديةىي تصميم أك ىندسة العقود : ا٥بندسة ا٤بالية
ات ستثمار فا٥بندسة ا٤بالية تستخدـ إلدارة اال ،كبكلمات أخرل، كمشركطة أبحداث ٨بتلاة امسبقن 

 .كا٤بخاطر
على ا٤بسائل ، ىي تطبيق األدكات الرايضية الشائعة االستخداـ ُب الايزايء كا٥بندسة: ا٥بندسة ا٤بالية

 .عمليات التسعّب كالتحوط لؤلدكات ا٤بالية ا٤بشتقة ا٤بالية كابألخص
ىي استخداـ األدكات ا٤بالية مثل ا٤بشتقات كا٤بستقبليات كا٤ببادالت كا٣بيارات : ا٥بندسة ا٤بالية

كذلك من أجل  ،كا٤بنتجات ذات الصلة من أجل إعادة ىيكلة أك إعادة تنظيم التدفقات النقدية
 .إدارة ا٤بخاطر ا٤باليةٙبقيق أىداؼ مالية ٧بددة كابألخص 

تيعرؼ على أهنا ، ك ىي تطبيق األساليب أك الطرؽ الرايضية إلٯباد حل للمشاكل ا٤بالية: ا٥بندسة ا٤بالية
تعتمد ا٥بندسة ا٤بالية على أدكات من ، ك الرايضيات ا٤بالية أك التمويل الرايضي أك التمويل ا٢بسايب

 .يةقتصادء كالنظرية االالرايضيات التطبيقية كالعلـو ا٢بسابية كاإلحصا
ىي تصميم كتطوير ألدكات كتطبيق لعمليات "مالية مبتكرة" كصياغة حلوؿ مبتكرة : ا٥بندسة ا٤بالية

 .للمشاكل التمويل
 ،كىي العلم الذم ييعُب بتصميم كتطوير كتطبيق عمليات كأدكات مالية مستحدثة: ا٥بندسة ا٤بالية

 .يةكتقدٙب حلوؿ خبلقة كمبدعة للمشكبلت ا٤بال
٩با  ،ىي التحوؿ النهائي للمنتج ا٤بإب ا٤بوجود لتحسْب إيراداتو أك التقليل من ٨باطره: ا٥بندسة ا٤بالية
 .ُب تغيّب أكضاع السوؽ ا٤بإب اٯبعل لو دكرن 

ىي فن صياغة ا٤بدخبلت ا٤بالية لتلبية حاجات كميوؿ مستخدمي األمواؿ فيما ٱبص : ا٥بندسة ا٤بالية
 .حقاؽ كالعائداجملازفة كفَبة االست

 : ف التعاريف السابقة تركز على النقاط التاليةإف
كتقدـ  ،يةقتصادكُب تطور دائم لتواكب التغّبات ُب الظركؼ اال ،ا٥بندسة ا٤بالية ىي عملية مستمرة *

 .ا٢بلوؿ للمشكبلت ا٤بالية
 .* ا٥بندسة ا٤بالية تقـو على تصميم عقود أك منتجات مالية جديدة
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ة من ستاادة تقـو إبعادة ىيكلة منتجات مالية قائمة ١بعلها أكثر قدرة على اال* ا٥بندسة ا٤بالي
 .األكضاع السوقية القائمة

 .* ا٥بندسة ا٤بالية تايد ُب إدارة ٨باطر العمليات ا٤بالية كصياغة حلوؿ مبتكرة ٤بشاكل التمويل
ا٤بإب إلدارة التحوط من  ا٥بندسة ا٤بالية تقـو ابستخداـ األساليب كالتطبيقات الكمية ُب اجملاؿ *

ية لبناء ٭باذج إلدارة قتصادكابلتإب فهي تقـو على الربط بْب العلـو الرايضية كاإلحصائية كاال، ا٤بخاطر
 .ا٤بخاطر ا٤بتعلقة ابلعمليات ا٤بالية

استخداـ األساليب الكمية : ٲبكن تعريف ا٥بندسة ا٤بالية على أهنا، كبناء على التعرياات السابقة
ية كاإلحصائية ُب بناء ٭باذج مبتكرة إلدارة ا٤بخاطر ا٣باصة ابلعمليات ا٤بالية ا٤بختلاة ٕبيث الرايض

كوهنا عملية إٔب   ضافةابإل، أتخذ بعْب االعتبار كافة أنواع ا٤بخاطر الٍب تتعرض ٥با ا٤بؤسسات ا٤بالية
٢بل مشكبلت  كذلك ،منظمة لبناء كتصميم منتجات مالية جديدة أك تطوير منتجات مالية قائمة

 .ستثمارالتمويل ا٤بختلاة كا٢بد من ا٤بخاطر ا٤برتبطة بعمليات التمويل كاال
ا٥بندسة ا٤بالية : ين رئيسْب ٮباأجز إٔب  أف ا٥بندسة ا٤بالية تقسم ابناءن على ما سبق فإنو يبدك جلي  

عرض ٥با ا٤بؤسسات الكمية الٍب تقـو على بناء ٭باذج كمية تساىم ُب التنبؤ اب٤بخاطر الٍب ٲبكن أف تت
ا٤بالية كقياسها كٗبا يعطي مؤشرات دقيقة ٤بتخذم القرارات ُب ا٤بؤسسات ا٤بالية الٚباذ القرارات 

كا٥بندسة ا٤بالية النوعية أك الكياية كالٍب تقـو على ابتكار كتصميم منتجات ، ا٤بناسبة ُب ىذا اإلطار
ة من ستاادمشاكل التمويل ا٤بختلاة كاالمالية جديدة أك إعادة ىيكلة منتجات قائمة تساىم ُب حل 

 منتج للتحوط ٙبأك تقد، ية كالقانونية العامةقتصادالتغّبات ا٢باصلة ُب ظركؼ السوؽ كاألكضاع اال
 .كالوقاية من ا٤بخاطر الٍب ٰبتمل التعرض ٥با

 :نطاق اعتندسة اظتالية: ااثلثً 
 : (8)ييتحدد نطاؽ ا٥بندسة ا٤بالية ُب ثبلث ٦باالت تتمثل فيما يل

كمثاؿ ذلك تقدٙب أنواع مبتكرة من السندات أك ، يتمثل ُب ابتكار أدكات مالية جديدة: اجملاؿ األكؿ
 .ات ٤بنشآت األعماؿاحتياجكعقود ا٤ببادلة الٍب تغطي ، األسهم ا٤بمتازة كالعادية

                                      
 .ٗ-ّتوراة، ص، رسالة دكاستخدام تقنيات اعتندسة اظتالية يف إدارة اظتخاطر يف اظتصارف اإلسالميةعبد ا٢بي،  (ُ)
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اض تكاليف للهندسة ا٤بالية كيتمثل ُب ابتكار عمليات مالية جديدة من شأهنا أف ٚب: اجملاؿ الثا٘ب
كابتكار فكرة ، لكَبك٘ب لؤلكراؽ ا٤باليةالتسجيل على الرؼ كالتداكؿ اإل :كمثاؿ ذلك، ا٤بعامبلت

 .عن األساليب ا٤ببتكرة لبلستخداـ الكفء للموارد ا٤بالية ىذا فضبلن ، ٠بسار ا٣بصم
، اؿكيتمثل ُب ابتكار حلوؿ خبلقة مبدعة للمشكبلت الٍب تواجو منشآت األعم: اجملاؿ الثالث
أك أ٭باط جديدة إلعادة ىيكلة ، ستثمارابتكار اسَباتيجيات جديدة إلدارة ٨باطر اال :كمثاؿ ذلك

من األمثلة على ذلك تنمية اسَباتيجيات دفاعية ، ك منشآت األعماؿ للتغلب على مشكبلت قائمة
 .تستخدمها إدارة ا٤بنشأة ُب مواجهة ٧باكالت السيطرة العدكانية من أطراؼ أخرل

 :(8)ضوابط اعتندسة اظتالية: ارابعً  
يبْب كجود اختبلؼ كفركؽ ُب اإلدراؾ  اسابقن  إف تعدد التعرياات ا٤بقدمة عن ا٥بندسة ا٤بالية كما مرَّ 

كعلى الرغم من الاركؽ ُب اإلدراؾ أك كجهات النظر لدل الباحثْب ُب ، ٥با أك كجهات النظر ٘باىها
 عمليةإٔب  ٧بددات أساسية للهندسة ا٤بالية تستندك  ضوابط ىذا اجملاؿ إال أنو إبمكاننا القوؿ أبف ىناؾ

 : كتقـو على العناصر أك ا٤بكوانت التالية ،اإلبداع ُب االبتكار
الٍب توفرىا الصناعة  ستثماركالٍب تتضمن ٦بموعة متنوعة من ا٤بنتجات ككسائل اال: األدكات ا٤بالية /ُ

ا٤بنتجات ما بْب تلك التقليدية ذات االنتشار  تتنوع ىذه، ك ا٤بالية للعمبلء كا٤بؤسسات كالشركات
كمن أمثلتها ا٢بساابت ا٤بصرفية كاألنواع ا٤بتعددة لؤلكراؽ ا٤بالية كالسندات ، الواسع كا٤بمارسة اليومية

، كما بْب ا٤بنتجات ا٤بالية كمنتجات التأمْب، كغّبىا ستثماركصناديق اال، زنةكاألسهم كأذكف ا٣ب
 ،كىي األدكات األكثر أٮبية ،كالٍب تعترب من بينها ا٤بشتقات ا٤بالية، التقليديةاألدكات غّب إٔب  كصوالن 

 .كمن أمثلتها ا٤ببادالت كا٤بستقبليات كا٣بيارات كسواىا
 : ا٢بلوؿ /ِ 

 .ٝبيع ا٤بشاكل ا٤بالية الٍب هتم ا٤بؤسسات كالشركات أك حٌب األفرادإٔب  كالٍب تشّب
ية استثمار نشاء ٧بافظ إك ، وير اسَباتيجيات ٚبطيط مإب مبدعةكمن األمثلة على ا٢بلوؿ اإلبداعية تط

كتصميم اسَباتيجيات متاجرة ، كتطوير سياسات مالية مبلئمة، تقابل تاضيبلت ا٤بستثمرين

                                      
 .ٗ-ّ، رسالة دكتوراة، صاستخدام تقنيات اعتندسة اظتالية يف إدارة اظتخاطر يف اظتصارف اإلسالميةعبد ا٢بي،  (ُ)
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 .كا٤بخاطر ا٤بالية كا٤بصرفية بشكل عاـ ئتمافككذلك تطوير ٭باذج لتقييم ٨باطر اال، ديناميكية
ات الٍب ٯبب القياـ هبا من أجل بناء كصياغة ا٤بشكلة جراءكتتضمن ا٣بطوات كاإل: / العملياتّ

 .كذلك ُب سبيل تطبيق ا٢بلوؿ الٍب ًب تطويرىا ،ا٤بعركضة ُب متناكؿ اليد
 :(8)العوامل اليت ساتعدت تعلى ظهور اعتندسة اظتالية: اخامسً 
فإف ىناؾ  ،ذج الرايضيةمن أف ا٥بندسة ا٤بالية ىي حصيلة التزاكج ما بْب النظرية ا٤بالية كالنما اانطبلقن 

العديد من العوامل الٍب ساٮبت ُب تعزيز العبلقة بْب ىذين ا٤بكونْب كالتحوؿ من النظرية ا٤بالية 
ا٤بالية ا٤ببنية على الربط بْب ا١بانب الوصاي كا١بانب الكمي ا٤بتمثل ابلنماذج  النظريةإٔب  الوصاية
 : كتتمثل أبرز ىذه العوامل فيما يلي، الرايضية

زايدة التقلبات إٔب  ضافةابإل، عو٤بة األسواؽ كالتغّبات ا٥بيكلية كالتنظيمية الٍب أثرت على عملها -ُ
كُب  ،األمر الذم خلق إمكاانت كفرص جديدة، ية كا٤بالية كبيئة األعماؿ عرب العآبقتصاداال ُب البيئة

 .ذات الوقت عوامل ٨باطر جديدة
كالٍب أجربت ٝبيع الشركات كا٤بؤسسات كا٤بستثمرين  ،٤بيةاشتداد ا٤بنافسة ُب بيئة األعماؿ العا -ِ

ٕبيث ، كذلك من خبلؿ تطوير أدكات جديدة كمنتجات كعمليات، على أف يطوركا عملياهتم ا٤بالية
 .كتضمن ٥بم زايدة ُب األداء كقدرة أكرب على البقاء، ٛبكنهم من أف يكونوا أكثر تنافسية

 ٛبت ُب العقدين األخّبين من القرف العشرين على الصعيد التطورات التكنولوجية السريعة الٍب -ّ
كالٍب مكنت من تطوير كاستخداـ ٭باذج ٙبليل  ،النظرم كالتطبيقي فيما يتعلق بعملية صنع القرارات

 .ات حسابية قابلة التطبيقإجراءقرارات معقدة من خبلؿ 
 :منهجيات اعتندسة اظتالية: سادسا

فإف الباحثْب ، ٗباهـو ا٥بندسة ا٤بالية كعبلقتو إبدارة ا٤بخاطر ا٤باليةابستثناء ا١بانب النظرم ا٣باص 
اقَبحوا العديد من ا٤بداخل ا٤بنهجية لدعم عملية اٚباذ القرارات ُب ا٤بسائل الٍب تتم مواجهتها ُب 

 .سياؽ ا٥بندسة ا٤بالية
، ا٤بالية من منظور األمثليةإف حقيقة كوف النظرية ا٤بالية تعاِب معظم ا٤بسائل ا٤بتعلقة ابٚباذ القرارات 

                                      
 .ٗ-ّ، رسالة دكتوراة، صاستخدام تقنيات اعتندسة اظتالية يف إدارة اظتخاطر يف اظتصارف اإلسالميةعبد ا٢بي،  (ُ)
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توظيف تقنيات ٕبوث العمليات لدراسة ىذه ا٤بسائل ُب سياؽ ا٥بندسة إٔب  قادى العديد من الباحثْب
إف النمذجة التقليدية ٤بسائل اٚباذ القرارات ُب ٕبوث العمليات تتكوف من صياغة ٭بوذج أمثلية  .ا٤بالية

 :ُب ا٢بقيقة ىذا النوع من النماذج يتعلق ٗبسألةك ، ُب ظل قيود ٧بددة، )بشقيو تعظيم أك ٚبايض(
 .االختيار األفضل

من بْب التقنيات الٍب استخدمت بداية ُب حل ا٤بشاكل  إف تقنيات ٕبوث العمليات كانت فعبلن 
عن تقنيات ٕبوث  ابعيدن ، ٤باذا بقي التمويل كبشكل غريب، لقد تساءؿ العديد من الباحثْب، ك ا٤بالية

ل أقد ر ، ك يةستثمار ابستثناء تلك ا٤بتعلقة بنماذج اختيار ااظة اال، نيات األمثلية(العمليات )مثل تق
 Capital Asset Pricing Model (CAPM)بعض ىؤالء الباحثْب أبف نظرية تسعّب األصوؿ الرأ٠بالية 

تعظم من ا٤ببدأ الذم يعترب أف ااظة ا٤بثلى ىي تلك الٍب  اكذلك انطبلقن  ،ىي ٭بوذج أمثلية ساكن
 .العائد ا٤بتوقع عند مستول ٧بدد من ا٤بخاطر ُب فَبة زمنية ٧بددة

إف اىتماـ العاملْب ُب ا٢بقل ا٤بإب بتحقيق عملية التكامل بْب النظرية ا٤بالية كٕبوث العمليات ليس ابألمر 
ت ا٤بالية حيث يرل ىؤالء أبف مدخل ٕبوث العمليات ُب معا١بة ا٤بسائل ا٤بتعلقة ابٚباذ القرارا، ا٤بااجئ

 : يلي ٱبتلف عن ا٤بدخل ا٤بوظف ُب سياؽ النظرية ا٤بالية ُب ثبلث جوانب أساسية ىي كما
من مالكي األسهم  ٤بديرم ا٤بؤسسات كا٤بنشآت بدالن  ا/ إف مدخل ٕبوث العمليات موجو أساسن ُ

الية يقـو على للنظرية ا٤ب افإف ٙبليل القرارات ا٤بالية كفقن ، كمن انحية أخرل، ىذا من انحية، كالسوؽ
أساس تقييم القرارات ا٤بتخذة من قبل السوؽ دكف األخذ بعْب االعتبار التاضيبلت كاألحكاـ 

 .كالذين ىم ابلغالب ا٤بعنيوف ابلقرار ا٤بتخذ ،الصادرة عن صانعي القرار ا٢بقيقيْب
قيود ٧بددة كىذا النهج يربر فرض ، إف ٕبوث العمليات تعترب السوؽ غّب تـ أك ذا كااءة انقصة /ِ

 حْب أف النظرية ا٤بالية تاَبض كجود أسواؽ مالية تعمل بشكل ُب ،خبلؿ دراسة القرارات ا٤بالية
 .أبنو ٲبكن استخداـ السوؽ كعامل موثوؽ ُب صنع القرارات ا٤بالية اكىو ما يعِب ضمنن ، حسن

من القرارات  إف ا٤بداخل ا٤بنهجية ا٤بستخدمة ُب سياؽ ٕبوث العمليات مايدة ُب معا١بة كل /ّ
كقرارات ،  القرارات ا٤بالية طويلة األجلإٔب  إضافة، مثل إدارة رأس ا٤باؿ العامل، ا٤بالية قصّبة األجل

فإف النظرية ا٤بالية هتتم بشكل أساسي ابلقرارات ا٤بالية ، على العكس من ذلك، ك ستثمارالتمويل كاال
 .طويلة األجل
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 :(8)أمهية اعتندسة اظتالية: اسابعً 
كالٍب تتمثل ُب ٙبايز  ،من الركيزة األساسية الٍب تقـو عليها اية ا٥بندسة ا٤بالية أتٌب أساسن إف أٮب

كتركز ، من أجل إٯباد ا٢بلوؿ ا٤ببلئمة ٤بشاكل التمويل Financial Innovation ا٤بإب عمليات اإلبداع
ثل ُب خلق منتجات جديدة كالٍب تتم ،ا٥بندسة ا٤بالية على ٙبقيق األضبلع الثبلثة ٤بثلث اإلبداع ا٤بإب

من ىنا يظهر لنا بوضوح الدكر ا٥باـ الذم ، ك يةستثمار كتطوير االسَباتيجيات القائمة كبناء اافظ اال
فاإلبداع ا٤بإب كالذم ٲبثل الركيزة األساسية ٥با قد أحدث خبلؿ العقدين ، تلعبو ا٥بندسة ا٤بالية

 .٤باليةاألخّبين تغيّبات جذرية ُب األدكات كالعمليات ا
تزايد ، لقد ساىم ُب ٙبايز عمليات اإلبداع ا٤بإب عوامل متنوعة من بينها بل كمن أكثرىا أٮبية

عن ٙبرير صناعة  فضبلن ، كتواتر كتكرار التغيّبات التنظيمية كالضريبية، التقلبات ُب أسعار الاائدة
زايدة الَبكيز على إٔب  لإف كل ذلك أد .ستثماركزايدة ا٤بنافسة بْب مصارؼ اال، ا٣بدمات ا٤بالية

لية للمشاكل عافكتنايذ حلوؿ أكثر ، كتطوير عمليات أفضل، العمل لبناء كتصميم منتجات جديدة
فا٥بندسة ا٤بالية ىي الٍب ٛبثل شرايف ا٢بياة لتحقيق كل ذلك ُب ، اا٤بالية الٍب أصبحت أكثر تعقيدن 

 : األمور التاليةإٔب  ة ا٤بالية ترجععلى ما تقدـ ٲبكن القوؿ أف أٮبية ا٥بندس كبناءن  ،ا٢بقيقة
 .ٙبايز عمليات اإلبداع ا٤بإب -ُ
 .ات كافة ا٤بتعاملْب ُب السوؽاحتياجتصميم منتجات مالية جديدة لتناسب  -ِ
 .تقدٙب حلوؿ إبداعية ٤بشاكل التمويل -ّ
يات كالنماذج تقنيات ٕبوث العملإٔب  تقدٙب ٭باذج كمية إلدارة ا٤بخاطر كالوقاية منها ابالستناد -ْ

 .كسواىا، كالسبلسل الزمنية، اإلحصائية ا٤بتنوعة القائمة على ٭باذج اال٫بدار ا٣بطي كغّب ا٣بطي
 :أىداف اعتندسة اظتالية: ااثمنً 
خاض حجم ا٤بخاطر ا٤بالية من خبلؿ إٯباد كتطوير ٦بموعة متنوعة من األدكات ا٤بالية  /ُ

ٙبديد مراكز التعرض ، ىندستها بتولياات معينةكالٍب ٲبكن من خبلؿ تنظيمها أك ، ا٤بستحدثة
كذلك عن  ،أخرلإٔب  يةاقتصاددارهتا أبفضل صورة ٩بكنة أك نقل ا٤بخاطر من كحدة إك ، للمخاطر

                                      
 .ٗ-ّ، رسالة دكتوراة، صدسة اظتالية يف إدارة اظتخاطر يف اظتصارف اإلسالميةاستخدام تقنيات اعتنعبد ا٢بي،  (ُ)
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 .طريق عقود مناسبة ٗبا يساىم ُب السيطرة بدقة على ا٤بخاطر ا٤بالية الٍب تتعرض ٥با ا٤بنشآت
كاستخداـ عمليات مبادالت ،  قيق إدارة مالية أفضلإعادة ىيكلة التدفقات النقدية من أجل ٙب /ِ

معدالت اثبتة إٔب  كذلك من أجل ٙبويل معدالت الاائدة ا٤بتغّبة على القركض، سعر الاائدة
 .ألغراض ضريبية أك من أجل ٙبقيق مقدرة أفضل على التنبؤ ابلتدفقات ا٤بالية

بلؿ إٯباد معامبلت معينة كالدخوؿ ية بتخايض تكاليف ا٤بعامبلت من خقتصادٙبقيق الكااءة اال /ّ
فتكاليف ا٤بعامبلت من ، إبيث تكوف ىذه ا٤بعامبلت كبّبة ا٢بجم كمنخاضة التكلاة نسبي  ، هبا

 .خبلؿ أدكات ا٥بندسة ا٤بالية عادة ما تكوف أقل من تكاليف التعامل ابلطرؽ التقليدية
ٲبكن استخدامها ُب عمليات تعزيز فرص ٙبقيق الربح من خبلؿ إٯباد أدكات مالية جديدة  /ْ
 .كتكوف ٨باطرىا أقل من سواىا من األدكات، أك ا٤بضاربة أك التحوط ك/ ك/ ستثماراال
كذلك من خبلؿ إتحة  ،كا٤بتعاملْب فيها بشكل خاص، ٙبسْب سيولة األسواؽ ا٤بالية بشكل عاـ /ٓ

 .ايولة ا٤برتاعة نسبي  الارصة للتعامل مع ٦بموعة متنوعة من األدكات ا٤بالية الٍب تتميز ابلس
 :(8)اظتداخل األساسية للهندسة اظتالية: ااتسعً 

ٲبكن القوؿ أبف ىناؾ مدخلْب أساسيْب للهندسة ا٤بالية ٲبكن للمؤسسات ا٤بالية استخدامهما إلٯباد 
كيتمثل ىذاف ، حلوؿ إبداعية ٤با تتعرض لو من مشكبلت تعَبض طريق تقدـ أعما٥با كتطورىا

 : ف فيما يليا٤بدخبلف الرئيسا
كيتم من خبلؿ ىذا ا٤بدخل التحديد ا٤بسبق ، مدخل اإلدارة ابألىداؼ أك النتائج: ا٤بدخل األكؿ

كمن ٍب يتم ، كالٍب يتوجب على منتج ا٥بندسة ا٤بالية أف يتضمنها، للنتيجة أك النتائج ا٤بطلوبة كا٤برغوبة
، ن أمثلة تطبيقات ىذا ا٤بدخللعل م، ك تصميم ا٤بنتج على أساس أف ٰبقق النتائج ا٤برجوة منو

، أصوؿ سائلة قابلة للتداكؿإٔب  كالٍب حيدد ىدفها ُب إمكانية ٙبويل الديوف، عمليات توريق الديوف
 .كمن ٍب ًب ابتكار عملية التوريق أك التسنيد ككضعت اآلليات كالضوابط الناظمة ٥با

ات حتياجعلى البحث عن اال ااسن كيقـو ىذا ا٤بدخل أس، مدخل األصالة كاالبتكار: ا٤بدخل الثا٘ب
كالعمل على تصميم ا٤بنتجات ا٤بالية ، كمؤسسات كسواىمراد الاعلية للمتعاملْب ُب السوؽ من أف

                                      
 .ٗ-ّ، رسالة دكتوراة، صاستخدام تقنيات اعتندسة اظتالية يف إدارة اظتخاطر يف اظتصارف اإلسالميةعبد ا٢بي،  (ُ)
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إف ىذا ا٤بدخل يرتكز بشكل أساسي  .كٗبا يتناسب مع أكضاع السوؽ ،كالٍب تليب متطلباهتم ،ا٤بناسبة
كالعمل على التطوير ا٤بستمر لؤلساليب ، ات العمبلء كمتطلباهتمحتياجعلى الدراسة ا٤بستمرة ال

ية ٤با قتصادكالتقنيات البلزمة ٤بساعدهتم كتقدٙب حلوؿ فعالة ٤با يواجهونو ُب إطار ٙبقيق الكااءة اال
 .يتم طرحو من منتجات كأساليب كتقنيات قدر ا٤بستطاع

 :ةسالمياعتندسة اظتالية اإليف مناذج : اظتطلب الثاين
 قتصادعض النماذج التمويلية الٍب قاـ العلماء ا٤بعاصركف ا٤بتخصصوف ُب االبإٔب  ٲبكن اإلشارة ىنا

 :(ُ)كمنها ،بتطويرىا ابستخداـ أسلوب ا٥بندسة ا٤بالية سبلمياإل
يقـو ىذا النموذج على إعادة ىندسة بيع ا٤برإبة لآلمر ابلشراء من خبلؿ عقد : ٭بوذج ا٤برإبة – ُ

 : ا٤بشاركة كما يلي
الذم ينوم ٚبصيص جزء من مبيعاتو لتكوف ابلتقسيط باتح حساب لدل البنك يقـو التاجر  -أ

كيقـو ا٤بصرؼ كذلك إبيداع مبلغ ٩باثل أك يزيد كحصة  ،كحصتو ُب حساب ا٤بشاركة  سبلمياإل
 .ا٤بصرؼ ُب حساب ا٤بشاركة

كيتؤب  ،تويقـو التاجر بعملية البيع ابلتقسيط كنقل ا٤بلكية ككل ما يتعلق ابألمور الانية لبضاع -ب
 .ا٤بصرؼ متابعة األقساط كالتسديد ككافو األمور ا٤بالية

 .األرابح الٍب ٯبنيها ىذا ا٢بساب ا٤بشَبؾ توزع بْب التاجر كا٤بصرؼ ابالتااؽ -ج
يقلل التكاليف اإلجرائية الٍب تتسم هبا عمليات  فهو أكالن  ،كهبذه الطريقة ٰبقق ا٤بصرؼ عدة أىداؼ

 ،كمن ٍب يبتعد عن الشبهات الشرعية ا٤بتعلقة ابلقبض كا٢بيازة، بنوؾ التقليديةا٤برإبة اب٤بقارنة مع ال
 .٥بم العمل التجار كليس منافسن  مكمبلن أيضنا  كيكوف

كيقـو ىذا النموذج على إعادة ىندسة عبلقة ا٤بودعْب مع ا٤بصرؼ : ٭بوذج الوكالة أبجر – ِ
كىي  ،كىي مسألة التداخل الزمِب ،لة تطبيقيةمن عبلقة ا٤بضاربة ا٤بشَبكة الٍب تثّب مشك، سبلمياإل

ات الٍب استخدمت ستثمار اال ةاختبلؼ مواعيد السحب كاإليداع بْب ا٤بودعْب كمواعيد بدء كتصاي
أف ك  ،كىو ٰبوؿ دكف ٙبديد الربح أك ا٣بسارة الاعلية العائدة ألم كديعة بعينها ،فيها أمواؿ ا٤بودعْب

                                      
 .ٕ-ٔالعبادم، ا٥بندسة ا٤بالية ابلَبكيز على ا٣بيارات ٫بو سوؽ مإب، ص( ُ)
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حيث يعترب البنك ، من ا٤بضاربة على أساس الوكالة أبجر بدالن تكوف عبلقة البنك اب٤بودعْب قائمة 
كىذا ا٤بقَبح  ،أموا٥بم لقاء أجر اثبت أك نسبة من مبلغ الوديعة ذاهتا استثمارعن ا٤بودعْب ُب  ككيبلن 

 .الاعلية ستثمارعن مواعيد كنتائج عمليات اال ٯبعل دخل البنك مستقبل  
سندات اإلجارة ىي نوع مبتكر من السندات : الذمة٭بوذج سندات اإلجارة ا٤بوصوفة ُب  – ّ
أف تكوف ىناؾ  :كآليتها ،عقد السَّلىمكىي ٝبع بْب السند كأداة مالية كعقد اإلجارة ك  ،ةسبلمياإل

 كال يدع ٦باالن  ٕبيث يكوف الوصف تاصيبلن  ا٣بدمة موصوفة ُب الذمة مثل التعليم ا١بامعي مثبلن 
دد لو مساؽ دراسي معلـو بزمنو تتوفر فيو شركط معينة كٰبي  ،للخبلؼ كأف يكوف تعليم طالب جامعي

سندات خدمة  صداربعد ذلك تقـو ا١بامعة كىي مقدمة خدمة التعليم ا١بامعي إب ،كمدتو ككصاو
موصوفة ُب الذمة ٛبثل تعليم طالب ُب ا١بامعة على أف تقدـ ىذه ا٣بدمة ا٤بوصوفة ُب الذمة بعد عشر 

ك٢بامل ىذا السند ا٢بق ُب ا٢بصوؿ على ا٣بدمة  ،حصة ساعية كاحدةكٲبثل السند ، سنوات مثبلن 
إف ىذا ا٤ببتكر ٰبقق ميزة  ،ا٤بوصوفة مقابل ما يدفعو اآلف من ٜبن للسند الذم ٲبثل ملكيتو للمناعة

كٙبقيق السيولة كالرٕبية كالضماف لكافة  ،الكااءة ُب تعبئة ا٤بدخرات كميزة التخصيص الكفء للموارد
 .قة بشكل كاؤ كىو ما هتدؼ إليو ا٥بندسة ا٤باليةأطراؼ العبل

يتضح ٩با تقدـ أف ا٥بندسة ا٤بالية قادرة على إٯباد حلوؿ كبدائل جادة ككاؤة ٚبدـ ٝبيع أطراؼ العبلقة  
 .ةسبلميكىذا ما أنمل االىتماـ بو ُب الوقت الراىن من قبل ا٤بصارؼ اإل ،ةسبلميُب ا٤بعامبلت ا٤بالية اإل

كأصبح الطلب على أدكات ، العا٤بي قتصادمعلىمنا ابرزنا ُب اال سبلمياإل تصادقلقد أضحى اال
ة أك سبلمياإل ستثمارسواء كانت من ا٤بصارؼ أك من بيوت التمويل كاال، ة كاضحناسبلميالتمويلية اإل

كذلك ٤با تتمتع ، حٌب من ا٤بصارؼ التقليدية )الٍب ال ٛبلك سول أداة كاحدة كىي اإلقراض ابلاائدة(
ية كمبتعدة عن كل أنواع قتصادبو من مركنة كافية تستجيب لشٌب ا٤بتطلبات الٍب تارضها ا٤بتغّبات اال

 .الراب ارمة شرعنا
حيث يتخصص ٦بموعة من الباحثْب ، سبلميلذلك بدأ بتطوير ما يسمى اب٥بندسة ا٤بالية كفق ا٤بنهج اإل

 .(ُ)ية العملية قتصادداقية الشرعية كالكااءة االكا٤بتمرسْب بتصميم كابتكار أدكات مالية ٘بمع بْب ا٤بص
  

                                      
 .ٔ، ص الصناتعة اعتندسة اظتاليةيلم، السو ( ُ)
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 اظتقرتحة لعال شركة الوساطة يقةالطر : ثالثاظتبحث ال
لكن ، كٚبطوا على هنجها، يقَبح لعمل شركة الوساطة أف تستايد من ٘بارب البنوؾ ُب ىذا ا١بانب

كعرض ، ساطةكمن ىنا سوؼ أقـو بعرض ٩بيزات عمل شركة الو ، مع اقتصار دكرىا على الوساطة
 .اجملاالت الٍب ٲبكن دخو٥با بشركة الوساطة ك٭بوذج لعقد الوساطة

 : (8)ؽتيزات شركة الوساطة اظتتوقعة: أواًل 
 : لعل شركات كساطة السلم تقـو بدكر رئيس ُب التنمية من خبلؿ ما يلي

ية يقـو هبا البنك لضماف جد ات معقدة أحياانن جراءيتأخر ٛبويل ا٤بشركعات ُب البنوؾ إل .ُ
فوجود شركات الوساطة ٱبتصر الكثّب من الوقت لكوهنا ، ستثمارا٤بشركعات كضماف اال

 .افتدكر عجلة التنمية سريعن ، من قبلها اا جيدن إعدادن  االبنك اب٤بشركع معد  إٔب  تذىب
 افيعمل دكمن ، ألف ا٤بصرؼ يعمل أبمواؿ ا٤بودعْب ؛أعماؿ ا٤بصارؼ تتميز بنوع من ا٤بخاطرة .ِ

ككجود شركة كاسطة ، اانت الكثّبة عند ٛبويلو للمشركعات الٍب يدخل فيهاعلى أخذ الضم
 .سر للبنك منح التمويل للمشركعات إذا كجد الغطاء اآلمن للمشركعيي

 .فشركة الوساطة ٲبكن أف تضع خيارات الضماف أماـ البنك ليتخّب منها ما يشاء
ا٤بستثمرين على الدخوؿ  انتشار شركات الوساطة مع دعمها من جانب الدكلة يغرم صغار .ّ

فيكوف ذلك ٗبثابة  ،ربح ٝبيع األطراؼإٔب  ٩با يؤدم ،كثر الطلب عليهاالسَّلىم فيُب عقود 
 .البديل الشرعي للقركض الربوية

 ،كالبحث عن ا٤بستثمرين ،فرص عمل للسماسرة للتعامل معهاأيضنا  تؤمن شركة الوساطة .ْ
 .ا٤بختلاة ستثماركأنواع اال

ليس اب٤بواصاات ا٤بتعاقد  امع البنك ُب كوف ا٤بنتج الذم اشَباه سلمن قد ٙبصل نزاعات  .ٓ
فشركة الوساطة تكوف ٗبثابة أىل ا٣بربة لاض ، أىل ا٣بربة لتحديد ذلكإٔب  كيلجأ ،عليها

 .كٲبكن أف يدرج ذلك ُب عقد البنك معها، ىذه ا٤بنازعة

                                      
 ـَُِْٕبث مقدـ إٔب ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤بالية، السوداف، ، شركات وساطة السلم والتطبيق اظتعاصرالبلوشي،  (ُ)

 .ٓص
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 : (8)أخذ الشركة الضااانت بنفسها أو لصاحل اظتاول: ااثنيً 
 : كمن ذلك ،ة الوساطة ٲبكن أف تستايد من الاركع الاقهية الراجحة ُب ضماف رأس ا٤باؿشرك

 : ( العمل ابلسلم ا٤بوازمُ
فإف فرص العمل بو ُب شركة  ،البنوؾ لكن لقلة من يرتد البنوؾ كىذا النوع من العقود تعمل بو

 .الوساطة أكرب
كلكن بعض البنوؾ ال ٯبد من يرـب  ،ن ا٤بخاطرإف العمل ابلسلم ا٤بوازم يؤمن للبنك ا٢بماية مك ىذا 

أك بعض البنوؾ تشَبط على العميل ناسو شراء ا٤بنتج  ،يتم إلغاء الصاقةأف فإما  ؛معو العقد الثا٘ب
فيكوف من  ،فيكوف العميل ابع بثمانْب للبنك كاشَبل بتسعْب، من البنك كقت ا٢بلوؿ بسعر أعلى

 .ابب العينة ارمة
( على افهي الٍب تدؿ العميل األكؿ )ابئع الناط سلمن  ؛شكاؿكن أف ٙبل ىذا اإلٲب، شركة الوساطةف

 .كتربح شركة الوساطة من الطرفْب داللتها، تدؿ العميل الثا٘ب )ا٤بشَبم( على البنكأيضنا  أهنا
 : ( ضماانت ا٢بماية من الدكلة لتأمْب التعامل بطريق السلمِ

 .ذه ا٢بماية لشركات الوساطة كالوكبلء كا٤بمثلْبفوجدت شركة كساطة السلم ٯبعلها تتمتع هب
على  ستثمارألف الدكلة عادة تقـو بتشجيع اال ؛اكابلتإب تستايد شركة الوساطة كتستايد الدكلة أيضن 

 .الاائدة البسيطة طويلة األجل تكترة ابلتمويبلت ذا، ترة ابإلعااءات، أراضيها
من يرغب القياـ إٔب  ٗبعُب أف تعمد الدكلة، ريق السلمدكلة أف تقـو بدكر ا٤بموؿ بطلكمن ا٤بمكن ل

فتقـو بتمويل مشركعو بعد دراسة  ،ا أك شركةٗبشركع ٘بارم أك صناعي أك زراعي سواء كاف فردن 
كا٤بنتجات ،  كيكوف مقابل ىذا التمويل ىو حصوؿ الدكلة على منتجات موصوفة ،جدكل حقيقية

 : منها ة،فوائد عدكهبذا ٙبقق الدكلة ، ا٤بتوقعة من ا٤بشركع
 .القضاء على البطالة بصورة غّب مباشرة -
 .نشيط السوؽ الداخلي كأتىيلو للتصديرتٙبريك كتاعيل ك  -
 .جزء من رؤكس األمواؿ العامة استثمار -

                                      
 .ٔالبلوشي، مرجع سابق، ص (ُ)
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 .إعااء ا٤بنتج من عبء التسويق -
يتوفر كهبذا ، وازم مثل ما تستلمو من أصحاب ا٤بشركعاتيع بطريق السلم ا٤بمن ا٤بمكن أف تب اكأيضن 

 .٥با جزء من رؤكس أموا٥با الٍب دفعتها أك مولت هبا ا٤بشركعات األكٔب
كال شك أف دخوؿ الدكلة كطرؼ ُب عملية السلم إبمكانياهتا ا٤بادية كالعلمية ا٥بائلة يكال بعوف هللا 

حيث يشَبم ، بطريق السلم ستثماركٲبثل ضمانة من ضماانت اال، تعأب النجاح ٥بذه ا٤بشركعات
كعلى مقدرة الدكلة ، كىم آمنوف على رؤكس أموا٥بم، لتجار كا٤بزارعْب من الدكلة بطريق السلمصغار ا

 .(ُ)على الوفاء
 : غتاالت تعال شركة الوساطة

كقد ، كىذه اجملاالت متعددة، تقـو ابلعمل ُب اجملاالت ا٤بتعددة الٍب تعمل فيها البنوؾ، شركة الوساطة
كمنها ما  ،عقد السَّلىمجملامع الاقهية ٗبجاالت متعددة بتطبيق ككذا ا، أكصى مؤٛبر أيب ظيب ببعضها

 : يلي
مع  سبلميحيث يتعامل ا٤بصرؼ اإل، لتمويل عمليات زراعية ٨بتلاة عقد السَّلىميصلح  -

٧باصيل غّبىم الٍب  ا٤بزارعْب الذين يتوقع أف توجد لديهم السلعة ُب ا٤بوسم من ٧باصيلهم أك
فيقدـ ٥بم هبذا التمويل ، ا أخاقوا ُب التسليم من ٧باصيلهمىا كيسلموىا إذك ٲبكن أف يشَب 

 .همإنتاجكيدفع عنهم مشقة العجز ا٤بإب عن ٙبقيق  ،الغن اب اناعن 
كال سيما ٛبويل ا٤براحل ، ٛبويل النشاط الزراعي كالصناعي عقد السَّلىم ُبٲبكن استخداـ  -

كإعادة تسويقها  ائها سلمن كذلك بشرا، كتصدير السلع كا٤بنتجات الرائجة نتاجالسابقة إل
 .أبسعار ٦بزية

عيْب عن طريق ٛبويل ا٢برفيْب كصغار ا٤بنتجْب الزراعيْب كالصنا عقد السَّلىم ُبٲبكن تطبيق  -
ُب صورة معدات كاآلت أك مواد أكلية كرأس ماؿ سلم مقابل  نتاجاإل إمدادىم ٗبستلزمات

 .(ِ)ا٢بصوؿ على بعض منتجاهتم كإعادة تسويقها
                                      

-َُِ، صػالتاويل واالستثاار أحكام، الصغّب، ُٓٗ-ُِٗ، صػتعقد الس ل م واالستصناع يف الفقو اإلسالميالزحيلي،  (ُ)
َُّ. 

فقو البيع ـ نقبلن عن السالوس، ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ٓٔٔ-ْْٔػ  صػ٦ُبلة ٦بمع الاقو اإلسبلمي، العدد التاسع، ج (ِ)
= 
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بشراء ا٤بواد  سبلميكذلك بقياـ ا٤بصرؼ اإل ،استخدامو ُب ٛبويل ٘بارة خارجية كذلك ٲبكن -
أك ٔبعل ىذه  اأبسعار ٦بزية إما نقدن  اٍب إعادة تسويقها عا٤بين ، ااألكلية من ا٤بنتجْب سلمن 

أك ، الصادرة رأس ماؿ سلم من أجل ا٢بصوؿ ُب مقابلها على سلع صناعية أك غّب ذلك
على سلع كاملة التصنيع تقـو بيعها ُب  وية كرأس ماؿ ٙبصل ُب مقابلاألكل يدفع ىذه ا٤بواد

 .(ُ)الداخل أك ا٣بارج 
حيث يقـو ا٤بصرؼ  ؛اللجوء إليو ُب ٛبويل األصوؿ الثابتة كبديل للتأجّب التمويليأيضنا  كٲبكن -

كتقدٙب  ،بتمويل األصوؿ الثابتة البلزمة لقياـ ا٤بصانع ا٢بديثة أك إلحبل٥با ُب ا٤بصانع القدٲبة
صوؿ كرأس ماؿ سلم مقابل ا٢بصوؿ على جزء من منتجات تلك ا٤بصانع على تلك األ

 .(ِ)آلجاؿ تسليم مناسبة ادفعات كفقن 
بل كمن ا٤بتوقع ُب حاؿ إقباؿ الناس على شركات  ؛فشركات الوساطة تعمل ُب ىذه اجملاالت كلها

 .الوساطة تتاق ٦باالت أخرل كتدكر عجلة التنمية
 
  

                                      
= 

 .َُٗ-َُٔصػواالستيثاق، 
 .َُٗ-َُٔ، صػأحكام التاويل واالستثاارالصغّب،  (ُ)
 .ُٖٗ-ُٕٗ/ٕ، الفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيلي،  (ِ)
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رتح لعقد وساطة الشركةمنوذج مق  
 .ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كعلى آلو كصحبو كمن كااله

 : ـ ًب ٙبرير ىذا العقد بْب كل منَِ / / ىػ ا٤بصادؼُْ / / ا٤بوافق..........فاي يـو
يو ُب يشار إل، ك .....ا٤بكـر /: ٲبثلو ُب ىذا العقد، ك ....تسويق عقود السلم كمقرىا (......شركة )

 .ىذا العقد ابلطرؼ األكؿ
        ......من صادرة ......كتريخ ......كٰبمل ىوية رقم، ......ا٤بقيم......ا٤بكـر /

 ..كيشار إليو ُب ىذا العقد ابلطرؼ الثا٘ب
 : دتهيد

ك٥با اإلمكانية كا٣بربة إلدارة ىذه  ،٤با كاف الطرؼ األكؿ شركة متخصصة ُب كساطات عقود السلم
كأراد الطرؼ ، ك٥با العبلقات الواسعة مع الشركات كا٤بستثمرين كاألفراد ا٤بعنيْب اب٤بنتج الابل٘ب، العقود

س )ىنا يذكر جن، الثا٘ب( ا٤بنتج الابل٘ب الذم مواصااتو كذا ككذا عقد السَّلىمالثا٘ب شراء )أك بيع ُب 
ب ُب تسويقو منتجو )عن طريق ا لو عن غّبه( كقد رغا ٩بيزن كصان  وصاكي ،ا٤ببيع كنوعو كصاتو كمقدراه

فقد ، ....ٗبا ال يقل عن مبلغ، (خدمات الوساطة من الشركة الٍب ٲبثلها الطرؼ األكؿ القابل لذلك
 : ة كا٤بتصف ٗبا يليسبلميتبلقت إرادة الطرفْب على إبراـ ىذا العقد ا٤بوافق للشريعة اإل

 .لبنوده لو كمكمبلن  اكماسرن ، ال يتجزأ من العقد ايعد التمهيد السابق جزءن : البند األول
ُب حالة ، و كموافقتو على األتعاب ا٤بستحقة للطرؼ األكؿطبلعأقر الطرؼ الثا٘ب اب: البند الثاين

ا٤بشَبم )أك البائع( ٤بنتج الطرؼ الثا٘ب كتوزع كاستشارات تسويقية كعمولة كرسـو معاينة إٔب  توصلو
 ...........: كقدرىا

ا ٲبنع الطرؼ الثا٘ب من التعامل عليو بْب الطرفْب أف ىذا العقد ال يعترب قيدن من ا٤بتاق : البند الثالث
مع أم شركة تسويق أخرل ٖبصوص ذات ا٤بنتج ا٤بشار إليو بعاليو طا٤با من يتم التعامل معو عن طريق 
شركات التسويق األخرل من غّب عمبلء الطرؼ األكؿ على أال يتم التعاقد على ا٤بنتج مع عمبلء 

أشهر الحقة .... .... كحٌب مركر، األكؿ دكف علم الطرؼ األكؿ طواؿ فَبة سرايف ىذا العقد الطرؼ
عن حاظ  كُب حالة ٨بالاة ىذا البند يستحق الطرؼ األكؿ أتعابو كاملة فضبلن ، لنهاية مدة ىذا العقد
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 .حقو ُب طلب التعويض ا٤بناسب
كٲبكن أف ، أشهر تبدأ من ترٱبو (...ىي ) اتاق الطرفاف على أف تكوف مدة ىذا العقد: البند الرابع

ما إٔب  اسو ُب حالة توصل الطرؼ األكؿكينتهي العقد من تلقاء ن ،الطرفْبٯبدد ٤بدد أخرل ابتااؽ 
 .ىو مكلف بو من قبل الطرؼ الثا٘ب

مشَب )أك ابئع( بكامل الشركط إٔب  اتاق الطرفاف أنو ُب حالة توصل الطرؼ األكؿ: البند اطتامس
كُب حالة عدـ إٛبامو  ،عليها يلتـز الطرؼ الثا٘ب اببراـ عقد البيع مع عميل للطرؼ األكؿ ا٤بتاق

 .(ُ)...... الصاقة يلتـز بدفع أتعاب الطرؼ األكؿ كاملة كقدرىا
يلتـز الطرؼ الثا٘ب بسداد أتعاب الطرؼ األكؿ كاملة فور توقيع عقد الصاقة للمنتج : البند السادس

كال تربأ ذمة الطرؼ الثا٘ب من سداد ىذه األتعاب إال  ،عميل الطرؼ األكؿ ا٤بشار إليو بعاليو مع
كما اتاق الطرفاف على   ،و كامل أتعابوستبلمٕبصولو على ٨بالصة موقعة ك٨بتومة من الطرؼ األكؿ اب

 .أال ترتبط األتعاب ا٤بستحقة للطرؼ األكؿ أبم مشكلة الحقة ُب تنايذ العقد
إببراـ العقد مع الطرؼ  ايو بْب الطرفْب أف ىذا العقد يتعلق كجود كعدمن من ا٤بتاق عل: البند السابع

 .كىو )العميل الذم أحضره الطرؼ األكؿ( ،الثالث
كل نزاع أك مطالبة تنشأ عن ىذا العقد أك تتعلق بو أك ٗبخالاة أحكامو أك فسخو أك : البند الثامن

فإف تعذر األمر فّبفع األمر ، ةسبلميلشريعة اإلعن طريق الصلح ككفق ا بطبلنو فإنو يتم النظر فيو أكالن 
 .على اختبلؼ درجاهتا (....للقضاء تنظره ٧بكمة )

% من إٝبإب سعر ا٤بنتج  (..تاق الطرفاف على أف يكوف أتعاب الطرؼ األكؿ نسبة )ا: البند التاسع
 .ا٤بذكور عاليو

  

                                      
ا ٥بذه التكاليف من الطرؼ الثا٘ب للطرؼ األكؿ  (ُ) كُب حالة كجود ا٤بشَبم )أك البائع( ٲبكن أف يكوف ىذا البند ىكذا: "كتنايذن

"الشركة" فقد أقنعت الشركة: ا٤بكـر /...... بشراء )أك بيع( ىذا ا٤بنتج بطريق عقد السَّلىم، لكامل ا٤بنتج ٧بل العقد، 
 ٗببلغ....".
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 .مل ٗبوجبهابيد كل طرؼ نسخة للع ،حرر ىذا العقد من نسختْب: البند العاشر
 توقيع الطرؼ الثا٘ب   توقيع الطرؼ األكؿ 

 
 الشهود

 
 .كتستمر عجلة التنمية ،كهبذه العقود ا٤بربمة مع األطراؼ تستحق شركة الوساطة األتعاب
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 ةسالميمنوذج مقام لقياس آداء اظتعامالت اظتالية اإلع: راباظتبــــــــــحث ال
 :(8)د قرارات التسعًنختاذ وترشيالبياانت الالزمة ال :أواًل 

إ٭با يتوقف ذلك على  ،فبل يوجد عائد اثبت ألم منهم ،ٰبقق بيع السلم عدالة التوزيع بْب أطرافو 
من تلك ، ك الٍب يراىا كيقدرىا من منظوره رسبلمة القرار ا٤بتخذ منهما كل ٤بصلحتو كٕبسب ا٤بخاط

٩با ياقدىا قوهتا  ،النقود السائلة كتنخاض قيمة ،حيث ترتاع أسعار السلع ؛ا٤بخاطر ٨باطر التضخم
كليس إذا   ،كىذا خطر يصيب مستلم النقود ،من قيمتو اكابلتإب ياقد رأس ا٤باؿ النقدم جزءن  ،الشرائية

:كاف الثمن سلعة أك خدمة لذلك ٲبكن حساب تكاليف السلم كالتإب  
غًن مباشرة.مباشرة + ت.تكاليف السلم = ت  

أما التكاليف غّب  ،الشراء كتكاليف النقل كالتكاليف ذات العبلقة فالتكاليف ا٤بباشرة ىي تكاليف 
كٲبكن  (.. قتصادكتضخم اال ،كأتخر السداد ،ا٤بخاطر اتملة )أتخر التسليم.ا٤بباشرة فهي ت

: حساب الربح ااسيب كالتإب  
داخلي غًن اظتباشرة( + أرابح التشغيل ال.اظتباشرة + ت.الربح احملاسيب = سعر البيع ــ )ت

 للابالغ اظتتبقية لدى اظتسلم
: ٯبب التارقة بْب ،كلبياف كااءة إدارة أعماؿ السلم كألغراض ا٤بقارنة كا٢بكم على ذلك  

 (ُ) .ربح الشراء األكؿ
 (ِ) .ربح البيع

يساعد ٙبديد ىذه الشراء ، ك ىو الاارؽ بْب ٜبن الشراء عند التعاقد كٜبن الشراء عند التسليم :فاألكؿ 
، ىو الاارؽ بْب ٜبن البيع كسعر الشراء عند التسليم :كالثا٘ب ،اقد كٜبن الشراء عن التسليمعند التع

يساعد ٙبديد ىذه البياانت ُب التمييز بْب الربح الناجم عن ارتااع أسعار السوؽ )الغلة أك األرابح ك 
م على مدل سبلمة البياانت ا٤ببلئمة تساعد ُب ا٢بك. فالعرضية( كالربح الناجم عن التنظيم كاإلدارة

 .كتعترب أساس حساابت ربح التنظيم الذم يايد ُب دراسة القرارات ا٤بستقبلية ،قرارات الشراء
التكلاة إٔب  حتمالية للعائد ا٤بتوقع للسلم ٘بعل من البياانت ااسبية التارٱبية ا٤بستندةإف الطبيعة اال 

                                      
 .ُٓ/ُّ، ص فاية اظتعيارين احملاسبٌن لتزويد اإلدارة ابلبياانت اظتالئاة لتسعًن السلممدى كقنطقجي، ( ُ)
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 ،عن ا٤بساعدة ُب اٚباذ قرارات التسعّب السليمةها بتطبيق قاعد ا٢بيطة كا٢بذر قاصرة التزامالتارٱبية ك 
عن  استعانة أبدكات مناسبة تعْب متخذ القرار كٙبافظ على السبلمة الشرعية بو بعيدن كالبد من اال

 .(8) االسلم كجعل العائد أكثر تيقنن  فهل ٲبكن إلغاء ا٤بخاطرة أك خاضها ُب بيع ،شرات الربويةؤ ا٤ب
.فإنو ٲبكن ٙبقيق يقينة العائد للمموؿ فإف أمكن ضماف ٙبقق ىذا الشرط  

    
 ستبداؿسعر اال > خسارة

 النتيجة
فإف سعر 

 الشراء
عائد التمويل )ا٤بشَبم( 

َ > 
 ستبداؿسعر اال < ربح

 النتيجة
فإف سعر 

 الشراء
عائد التمويل )ا٤بشَبم( 

َ > 
)خسارة تكلاة الارصة 

 البديلة(
 ستبداؿسعر اال =

 النتيجة
فإف سعر 

 الشراء
ائد التمويل )ا٤بشَبم( ع
َ > 

إف العائد ُب بيع السلم ال يتحقق للموؿ إال إذا كاف سعر السلعة عند أجل السداد أعلى من سعرىا 
 : م ٲبكن صياغتو كالتإبقتصادكعليو فإف الربح اال ،اسلمن 

 ستبدال |ي = | سعر الشراء ــــ سعر االقتصادالربح اال
 .(أخواهتاك  كبديل عن مؤشرات البليبور  (ِ)ة )مقاـسبلميلية اإللقياس أداء ا٤بعامبلت ا٤با ٭بوذج 

على قياس ا٢بالة  ااعتمادن كيساعد بدراسة الارص ا٤بتاحة  ،حتماليةبدراسة ا٢باالت اال مقاـكيايد 
ٗبا أف ، ك ناسها من خبلؿ البياانت ا٣باصة هبا كالتدفقات النقدية ا٤بتوقعة كسعر الشراء كسعر البيع

من  ءٛبيل للسلم ا٤بوازم فسوؼ نركز على ىذا النوع بشي سبلميلتمويل اإلغالب مؤسسات ا
ٍب ابعتو  َََ.َِٓا من مزارع اشَبتو سلمن  ابارض أف مؤسسة ٛبويلية ٙبتاج قمحن  .التاصيل ابألمثلة

ٲبكننا ابستخداـ )مقاـ( كضع  ََٓ.ُّٗ% أم بسعر ِٔ.٣ِٕبمسة أشهر بربح قدره  موازاين 
 : ا١بدكؿ التإب

                                      
 .ُٓ/ُّ، ص مدى كفاية اظتعيارين احملاسبٌن لتزويد اإلدارة ابلبياانت اظتالئاة لتسعًن السلمقنطقجي، ( ُ)
 ُ- ((ُقسمة )ف+ ُمقاـ = )إٝبإب التدفقات النقدية قسمة رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر(^) (ِ)
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 التكلاة َََ.َِٓ سعر البيع ََٓ.ُّٗ
(ُا٣بيار )  

االتدفق ٧بسومن  التدفقات النقدية مقاـ الاَبة  عائد التشغيل 
ُ ُ.َُِْْٖٓ ٔٗ.ََٓ ٔٔ.ِٗٗ.ْٖٓٔ ِ.َٕٓ.ِّْٓ 
ِ ُ.َُْٖٔٗٓ ٔٗ.ََٓ ّٔ.ٖٔٓ.ُٕٔٓ ٓ.ُّٗ.ّّْٖ 
ّ ُ.َُِِٗٔٗ ٔٗ.ََٓ ُٔ.ُِِ.َٗٓٗ ٕ.ِٕٗ.َُْٗ 
ْ ُ.ُٕٕٔٓٓٓ ٔٗ.ََٓ ٖٓ.ٖٖٔ.َِْٓ َُ.ُّٔ.َْٕٔ 
ٓ ُ.ِِّْٓٔٓ ٔٗ.ََٓ ٓٔ.َّٓ.ّٕٓٗ ُِ.ٔٗٗ.ُِْٔ 
     
 َٕٖٓ.َُّ.ّٗ  ََٓ.ٗٔ ربح مباشر 
%ِٕ.ّْ  الربح اقق   َُٖ.َُٖ.َٔ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اكالثا٘ب تدفقن  ،اكاردن  داي  نق اٲبثل األكؿ تدفقن  َََ.َِٓكستدفع  ََٓ.ُّٗإف ا٤بؤسسة ستقبض 

الاارؽ ىو ٗبثابة ربح مباشر سيبقى ُب صندكؽ ا٤بؤسسة تستثمره مع أموا٥با طيلة فَبة ، ك اخارجن  نقداي  
 .األشهر ا٣بمسة أم مدة السلم

 َُّ.ّٗفإف عائد التشغيل الداخلي سيكوف  ،على البياانت السابقة ااعتمادن  (8) كٕبساب )مقاـ(
بنسبة  َُٖ.َُٖبذلك يكوف الربح اإلٝبإب اقق ، ك ّب مباشر ٙبققو ا٤بؤسسةكىو ٗبثابة ربح غ

 .مع مدة السلم اا٤بباشر طردن  % كيتناسب حجم الربح غّبِٕ.ّْ
 
 
 
 

                                      
 .ُٓ/ُّ، ص مدى كفاية اظتعيارين احملاسبٌن لتزويد اإلدارة ابلبياانت اظتالئاة لتسعًن السلمقنطقجي، ( ُ)
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نتهاء السلم ا٤بوازماعائد التشغيل الداخلي بعد ك  توزيع أرابح السلم  
االتدفق ٧بسومن  التدفقات النقدية مقاـ الاَبة  عائد التشغيل 
ُ ُ.َُِْْٖٓ َُٖ.َُٖ َُّ.َٖٕ.ٖٗ ْ.َّٗ.ُُ 
ِ ُ.َُْٖٔٗٓ َُٖ.َُٖ ٗٗ.ّّٕ.ِْ ٖ.ْْٔ.ٖٓ 
ّ ُ.َُِِٗٔٗ َُٖ.َُٖ ٗٓ.َٕٔ.ٕٕ ُِ.ُْٗ.ِّ 
ْ ُ.ُٕٕٔٓٓٓ َُٖ.َُٖ ُٗ.ْٗٔ.ّٓ ُٔ.ِّّ.ٔٓ 
ٓ ُ.ِِّْٓٔٓ َُٖ.َُٖ ٖٖ.ِّٖ.ٖٕ ُٗ.ٖٗٔ.ُّ 
     
    ُٔ،َّْ.َٕ  
  ّْ.ِٕ%  الربح َُٖ.َُٖ 
  ِْ.ِٓ% نصيب أصحاب  َّْ.ُٔ 

 ا٤باؿ
  ُٖ.ٕٓ%  نصيب ا٤بؤسسة ٕٖٔ.ْٔ 

  (ُ)فإف توزيع الربح ابستخداـ مقاـ ،٤بستثمرين بصاتها مضارابن  فإذا كانت ا٤بؤسسة تشغل أمواالن 

 : كالتإب
كيستااد  ،% للمضاربٕٓ.ُٖك % ألرابب ا٤باؿِٓ.ِْ% سيوزع ِٕ.ّْإف الربح اقق بنسبة 
 ،اؿ لقراره التسعّبم حيث ٰبدد ابلضبط إٝبإب رٕبو كصافيو ا٤بتعلق بو أيضن من ذلك دراسة ا٤بمو 

 .كيساعد ىذا الاصل ُب ٙبسْب جودة القرارات كيقومها
ألفضل سعر للقمح فإف التدفق  امنها كتربصن  امع ا٤بزارع انتظارن  اكبارض أف ا٤بؤسسة ٓب تتعاقد فورن 

غّب مباشر  اقها تستثمر مع أموا٥با ٧بققة عائدن النقدم ا٣بارج سيتأخر كستبقى السيولة ُب صندك 
ا اب٢بسباف كأخذ لكنها هبذه ا٢بالة ستتحمل ٨باطر إضافية ٯبب أخذى ،يضاؼ لعوائد السلم

 .اتكالياها أيضن 
  

                                      
 ُ-(( ُقسمة )ف+ ُمقاـ = )إٝبإب التدفقات النقدية قسمة رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر(^) (ُ)
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 منوذج سكن السلم التكافلي: امساظتبحـــــث اطت
 ،رجي أبسرع وقت دمكنمتويل خاإٔب  ابلتقسيط دون اللجوء سلًمابيت وتسليمها  ٠١١بناء : اذلدف

 .وبتكلفة منافسة، والذي يتوقع أن يكون دون العشر سنوات
ي أطرافو مستثمرون أو استثمارعلى أتسيس صندوق سلم  (منوذج سكن السلم التكافلي)يعتمد 

يضم أعضاًء منتسبني راغبني ابحلصول على سكن ابلتقسيط ضمن فرتات متوسطة متتد ، متكافلون
بدفعات  تً واليت تقدم بيو  ،بشروط أفضل، وبسعر معقول يقارب البيع النقديعشر سنوات إٔب  ٕمن 

 .سنة وبزايدات كبرية ُٓقد تستمر ألكثر من 
 : يتيدمج النموذج بني عملي

إشراك عملية البيع إٔب  وهتدف، ابلتقسيط ألعضاء الصندوق ًماوسل ،لغري األعضاء ادً بيع البيوت نق 
 .وإدارهتا أبفضل شكل بغية التحكم جبدولة عمليات بيع التقسيطالنقدي جلمع مزيد من السيولة 

  :(ُ)فرضية النموذج

ياَبض النموذج ا٢بصوؿ على ٛبويل أكٕب لبلنطبلؽ أبعماؿ الصندكؽ ٔبمع دفعات أكلية من 
سواء ًب شراؤىا ، اأك اب٢بصوؿ على مساٮبة مستثمرين ابلصندكؽ القتناء بيوت كبيعها نقدن ، األعضاء
 .أك ابستصناع موازو  اًب إنشاؤىا استصناعن  جاىزة أك

ٰبتجز النموذج نسبة من التمويل األكٕب )رأس ا٤باؿ( ٰبددىا مستخدـ النموذج ٗبا يناسب الظركؼ 
، شراء أك بناء ٦بموعة من البيوتإٔب  كيوجو ا١بزء ا٤بتبقي الذم ٲبثل رأس ا٤باؿ التشغيلي، ايطة

 .لؤلعضاء ازء اآلخر تقسيطن كييسلم ا١ب احيث يبيع جزء منها نقدن 
  .الدفعة ادلقدمة من كل عضو ×عدد األعضاء =  (ن)رأس ادلال 

 نسبة االحتجاز × (ن)رأس ادلال = ادلخصص احملتجز 
 .ادلخصص احملتجز –(ن)رأس ادلال = ( ن)رأس ادلال التشغيلي 

 .ىي سنة األساس أو سنة انطالق الصندوق (ن)حيث 
 

                                      
 ..www.arees.org منوذج سكن التكافلي (ُ)

http://www.arees.org/
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كٰبتسب ، )ف(ىا مرتبط برأس ا٤باؿ التشغيلي للاَبة ؤ اقتناؤىا أك بنا ت ا٤بمكنكبناء عليو فإف عدد البيو 
 : كالتإب

 تكلفة البيت ÷رأس ادلال التشغيلي =  (ن)عدد البيوت 
كيقَبح النموذج أف يكوف ، بْب عمبلء النقدم كالتقسيط )ف(سيتم ٚبصيص عدد البيوت ُب الاَبة 

مع األخذ بعْب االعتبار بتدكير ا١بزء الكسر ٕبيث  )ف(ة لناس الاَب  اكاآلخر تقسيطن  انصاها نقدن 
 .عن إ٪باز عدد صحيح من البيوت ايتكوف عندما يكوف رأس ا٤باؿ فائضن 

 : (ُ)دكر نوعي البيع ُب النموذج
 :بعد حتديد البيوت ادلراد ادلتاجرة هبا: البيع النقدي -

اليت ستساعد على فإن البيع النقدي سيحقق السيولة ادلناسبة ( ادً أي بيعها نق)
 .استمرار ادلشروع وتغطية الفجوات التمويلية اليت قد تنشأ خالل عمر ادلشروع

كما تساىم أرابح البيع النقدي ادلرتاكمة يف مجع سيولة كافية لتسليم بيت 
 .إضايف لعضو آخر

يساعد ابحلصول على دفعات شهرية حمددة ديكن جدولة : بيع السلم ابلتقسيط -
 .مبا يساىم بتسليم مزيد من البيوت تدفقاهتا النقدية

كبدفعة  َََُٓم بدفعة أكٔب قدرىا ستثمار عضو ُب الصندكؽ اال ََُبارض اكتتاب : مثاؿ
فإف ، ََََُٓكقدر سعر بيعو بسعر  ََََٗفإذا بلغت تكلاة البيت ، َََُ شهرية قدرىا

 : تطبيق ا٤بعادالت السابقة سيؤدم إٔب
  َََََُٓ=    ََُ× َََُٓ  : رأس ادلال

 : فإن ادلخصص احملتجز سيعادل% ٠١وبفرض أن نسبة التشغيل ستبلغ 
   َََََُٓ ×َْ%    =َََََٔ  

 : وبذلك فإن رأس ادلال التشغيلي يف الفرتة األوىل سيبلغ
   ََََُٓ ×َٔ%    =َََََٗ 

                                      
 ، مرجع سابق.منوذج سكن التكافلي (ُ)
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على تكلفة فبتقسيمو ، ومبا أن رأس ادلال التشغيلي ىو األساس يف حتديد عدد البيوت ادلمكن إذمازىا
 : وذلك كالتايل ،البيت يتحدد عدد البيوت ادلمكن إذمازىا

 ذمازهإبيت دمكن  َُ=   ََََٗ÷ َََََٗ   
ا وتسليم اخلمسة الباقية سلمً  ،اوبناء على ما سبق سيقرتح النموذج بيع نصفها أي مخسة بيوت نقدً 

 .وىي قابلة للتعديل، ىذه نسبة مثالية حبسب النموذج، كلألعضاء
 : و فإنوعلي

 َََِٓٓ=    ََََُٓ× ٓ=  (ن)قيمة ادلبيعات 
 ََََْٓ=    ََََٗ× ٓ=  (ن)تكلفة ادلبيعات 

  َََٕٓ=   ََََْٓ– َََِٓٓ=   (ن) الربح
واليت ، (i)ىي السيولة ادلتاحة ابلصندوق يف الفرتة  (i)فإن التدفقات النقدية بنهاية الشهر احلايل ، وعليو

سب رغبة مدير الصندوق ا حجزء يكفي شراء بيوت لبيعها نقدً  (i+1)ايل سيدور منها لبداية الشهر الت
 .ًماوالباقي سل

 .ألشهر أي الفرتات التاليةوستتكرر ىذه العملية ابستمرار 
 َََِٓٓ=   َََٕٓ+  ََََْٓ=  (i)التدفق النقدي بنهاية 

 .(i+1)ديثل ىذا الرصيد التدفق النقدي ادلتاح لبداية الفرتة التالية 
 : ليات ادلكررةالعم

سينتج معنا عدد البيوت ادلمكن ، على تكلفة البيت (i)إنو وبتقسيم التدفق النقدي ادلتاح للفرتة 
أما البيع النقدي فيتحكم بو  .ىا بني البيع النقدي والسلماستثمارمث توزيع ( i+1)إذمازىا يف الفرتة 

التحكم إبدخال العدد ادلتوقع أو  ويسمح النموذج دلدير الصندوق، عوامل العرض والطلب السوقيني
 .االفعلي ليتابع النموذج احتساب البيوت ابلسلم على األعضاء تلقائي  

فيتم إذماز مخسة بيوت وتدوير  ٥.٣٨=  ََََٗ÷َََِٓٓ: ويكون عدد البيوت يف الشهر الثاين
 .ا أوضحناا على القرار التسويقي دلدير الصندوق كماعتمادن توزع ، الشهر التايلإٔب  ادلتبقي
 ..وىكذا
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سيَباكم كل تسعة دفعات )أك تسعة أشهر( ما يكاي ٤بقابلة تكلاة بيت ، كبناء على ا٤بثاؿ السابق
 .يوزع على أحد األعضاء

دما حيقق سيولة دلدير الصندوق يساعده ابستمرار  ادً ادلثال بيع كل ثالثة أشهر بيت نقكما يفرتض 
ع هبذه احلالة للبيع النقدي ولو على حساب عدم تسليم ويراعى أن تكون أفضلية التوزي، العمليات

 .بيت لألعضاء
فإذا مسحت ظروف السوق ببيع أكثر من بيت فلمدير الصندوق تقرير ذلك للتحكم حبجم السيولة 

كلما كانت ادلبيعات النقدية أكرب كلما سرع ، كمبا يف ذلك األرابح ادلرتاكمة اليت تعود على الصندوق
 .الصندوق ذلك من حتقيق ىدف

 : (ُ)فوائد النموذج
إن فرتة سداد األعضاء للحصول على بيت ىي فرتة جيدة مقارنة ابلفرص   (0)

 .ادلتاحة يف السوق فبلغت حسب معطيات ادلثال السابق ستة سنوات ونصف
سيحصل األعضاء على بيت بسعر مناسب مقارنة ابلارص ا٤بتاحة ُب   (2)

مقارنة أبسعار بيع التقسيط  كحسب ا٤بثاؿ ًب بيع البيت بسعر جيد، السوؽ
 .ُب السوؽ

يبتعد التمويل ادلقرتح عن التمويل الربوي أي التمويل ابلفوائد الربوية اليت  (3)
 .تفرضها ادلؤسسات التقليدية

دلخاطر التضخم وتقلبات األسعار بسبب قصر الفرتة اليت  طًاحيقق النموذج ضب (4)
، ا حسب ادلثالشهرً  ٖٕبيت خالل  ََُحيقق فيها الغاية ادلنشودة بتسليم 
 .ويتغري ذلك بتغري ادلعطيات احملددة

  

                                      
 ، مرجع سابق.منوذج سكن التكافلي (ُ)
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 : وذلك كما يلي ،توفر األعمدة األربعة األخرية البياانت الالزمة دلدير الصندوق
،النقدية ادلتاحة حجم السيولة شهر يبني عمود التدفقات  ▪ ويظهر مدى ابتعاد  اي 

تحكم إلذماز لابكما يسمح دلدير الصندوق  .الصندوق عن خماطر السيولة
 .ادلزيد من البيوت يف الفرتة الالحقة عند الضرورة

 .اي  ألعداد البيوت شهر  ي اادلسلمة لألعضاء ولغريىم ضبطا كميبني عمودا البيوت  ▪
إذماز العمل ضمن حدود التكلفة دما يظهر إذمازه ، يبني عمود الربح الشهري وادلرتاكم ▪

أي  ٨٣ا من الشهر د اعتبارً وقد ظهرت األرابح بشكل متزاي، بشكل تكافلي
 .بيت لألعضاء ٠١١بعد حتديد اذلدف ادلنشود بتحقيق تسليم 

 : أما عن وجهة نظر التحليل ادلايل ديكننا مالحظة النتائج التالية
 .حيث سيبدأ بتكوين رأمسال خيصو رًا؛شه ٨٣بعد سيحقق الصندوق رأمسال   .ُ
ج البيع النقدي لتحقيق تدفقات ديكن دلدير الصندوق أن يضع سعرين متفاوتني لرتوي  .ِ

خاصة إذا ظهرت رغبة العمالء  .نقدية متسارعة تساعده يف رسم سياساتو
 .ابلتقسيط دون النقدي

 : ومن ذلك، ابحتساب معدالت العائد يتبني جودة ادلشروع  .ّ
 %ََ.ُٓ (IRR= ) نسبة معدل العائد الداخلي -
 %ّّ.َُ (MIRR)=  نسبة معدل العائد الداخلي -
% ومقام ىو معيار قياس أداء ادلعامالت ادلالية ٠٨.2 (MQAM) = نسبة -

 اإلسالمية.
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 ةسالمياظتصارف اإل الس ل م يفمنوذج مقرتح لتوزيع ؼتاطر  : سادساظتبحث ال
 : ٛبهيد

كىو على استعداد لقبوؿ ٭باذج مغايرة ٤با ، العا٤بي اآلف يبحث عن بدائل كحلوؿ جديدة قتصادف االإ
ة لتخايف إسبلميلذلك فإف الارصة مهيأة اآلف أكثر من ذم قبل لتقدٙب ٭باذج ؛ ااعتاد عليو سابقن 

 بعض ا٤بصارؼ ُب سويسرا قد بدأت فعبلن ، ك حدة اضطراابت األسواؽ العا٤بية كسوء توزيع الثركة
 .ةسبلميكبريطانيا كغّبىا من الدكؿ ابستخداـ أدكات الصّبفة اإل

فإف ىذا ، ة كالتااعل معهاسبلميثر من ذم قبل لقبوؿ ا٢بلوؿ اإلكٗبا أف البيئة ا٤بالية اآلف مهيأة أك
الذم يعتمد على  سبلميكفق ا٤بنهج اإل ستثماررايضي ك٧باسيب لبل ا٤ببحث يسعى لتقدٙب حلٌو 

 .سبلمياإل قتصادالتمويل ابلسلم ٗبا ٱبدـ رسالة اال
 : ةسالمياظتصارف اإل الس ل م يفصياغة منوذج لتوزيع ؼتاطر 

 السلم لديو ٨باطر عدة ك٦باالت ٨بتلاة فقد تنشأ مشكلة ُب توزيع ا٤بصاريف ا٤بشَبكة بينوكٗبا أف 
 .ات ا٤بختلاة األخرلستثمار كبْب اال

ىو إٯباد حلوؿ  ةسبلمياإلا٤بصارؼ  السَّلىم ُبلذلك فإف ا٥بدؼ من صياغة ٭بوذج توزيع ٨باطر 
 .ج ٤با لو من دكر ُب أتمْب السيولة البلزمةرايضية للتغلب على ٨باطر ابتغاء تسهيل تطبيق ىذا النموذ 

 .ك٩با يساعد ُب جعل التطبيق ٩بكننا كدقيقنا ىو توافر الرب٦بيات
يعمل  FAJWRسم ٭بوذج اسيطلق عليو  -سيتم ُب ىذا البحث ىندسة ٭بوذج توزيع ٨باطر السلم 

ج على توضيح السلم كيقـو ىذا النموذ  ،ةسبلميعلى توزيع ا٤بخاطر اتملة ُب السلم للمصارؼ اإل
 من ٍب إٯباد عبلقة تبْب إٝبإبكا٤برإبة كا٤بشاركة لذم يتضمن العقود ا٤بركبة من السلم ا٤بوازم ا٤بركب ا

 .ذات مركنة ككااءة عالية اٛبويلي   اليصبح عقدن  سبلميكرأس ماؿ السلم للمصرؼ اإلالسلم ا٤بركب 
 :ةسالمياظتصارف اإل ل م يفالس  اظتقرتح لتوزيع ؼتاطر  FAJWRبنية منوذج : أواًل 

السلم ا٤بركب ا٤بقَبح تتمثل مَباجحة طرفها األيسر يتمثل بنسبة طرفها ىو  FAJWR إف ىيكلة ٭بوذج
الذم ٲبثل إٝبإب ا٢بجم ا٤بتوقع من السلم لتوزيع ا٤بخاطر الٍب ٲبكن أف يتعرض ٥با ا٤بصرؼ 

 استوضح الحقن  -بسط النموذج كيضم عقدين أك أكثر من العقود تشكل ٗبجموعها  ،سبلمياإل
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 .كمقامها ىو رأس ماؿ ا٤بشركع، ىذه العقود ككياية حساب كل منها
 : الصيغة العامة للناوذج

 : كعليو تصبح العبلقة على الشكل التإب
 : (ُالطرؼ األٲبن للمَباجحة فيمثل ُب الرقم ) اام

 السلم اظتركب
 FAJWRصفر < _____________ = 

 س اظتالأر 
 :اظتقرتح وداللة كل منها FAJWRتغًنات منوذج م: اثنيا

كيضم عقدين أك  ،حيث ٲبثل البسط إٝبإب السلم ،تتكوف متغّبات النموذج ا٤بقَبح من البسط كا٤بقاـ
 ،حيث تشكل ٗبجموعها بسط النموذج ،ا٤بشاركةك  ا٤برإبةأكثر من العقود ا٤بركبة كىي السلم ا٤بوازم ك 

 .أما ا٤بقاـ فيضم رأس ا٤باؿ
 : حاظتقرت  FAJWRتقييم منوذج : لثااث

 ،(ُ( ٲبثل مَباجحة طرفها األٲبن رقم )ُيضاحو ُب ا٤بعادلة )إمقَبح يتم  FAJWRإف ٭بوذج 
 : كيتم تقييم ىذه النموذج كما يلي ،رأس ماؿ السلمإٔب  ٤بركبالسلم اها األيسر ٲبثل نسبة فكطر 

 -قَبح ا٤ب FAJWتصنياات تقييم مؤشر  - 
 التقييم قياة اظتؤشر ظترتاجحةاختاذ ا ظتؤشر

FAJWR < مستول جيد من ا٤ببلءة صار 
FAJWR = مستول أدٗب من ا٤ببلءة صار 
FAJWR > مستول متد٘ب من ا٤ببلءة صار 

 مصدر ا١بدكؿ )إعداد الباحثة(  
 .FAJWRالتطبيق العالي لناوذج : ارابعً 

كمن ٍب التقييم  ،النموذج كمقامو إف التطبيق العملي للنموذج يتطلب منا حساب قيم كل من بسط
 .على أساس النتيجة كفق ما ىو مبْب ُب ا١بدكؿ السابق
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 : -حساب قيم مكوانت بسط النموذج  (ُ
حيث  ،ا٤بشاركةك  ا٤برإبةك  ،ا٤بوازم عقد السَّلىمكيضم  ،إف بسط النموذج ٲبثل إٝبإب العقود ا٤بركبة

 : يلي اود كميشكل ٗبجموعها بسط النموذج كيتم حساب ىذه العق
  : فإف إٝبإب السلم ٥بذه العقود ا٤بركبة ٙبسب كما يلي اإذن 

 ا٤بشاركة + ا٤برإبة السلم +
 : إٯباد قيمة النموذج كتاسّب داللة النتيجة (ِ

 : ( كما يليُإف قيمة ا٤بؤشر ٙبسب كفق العبلقة رقم )
 السلم

 FAJWRػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  َ<
 رأس ا٤باؿ 

أف ا٤بصرؼ قد إٔب  فهذا يشّب ،كىي أكرب من الصار -----------أف قيمة ا٤بؤشر بلغت  ٗبا
 .ىذه ا٤بخاطر سبلميكلن يتحمل ا٤بصرؼ اإل ،قاـ بتوزيع ا٤بخاطر على ىذه العقود ا٤بركبة

قـو ا٤بصرؼ بتوزيعها ا٤بخاطر السلم على عقد السَّلىم فيُب  َِكانت ا٣بسارة   فمثبلن 
 .٤بركزةمستوايت للعقود ا

  (َّ=) 10+10+10+ F سلم
  A=10+10=(20) مشاركة
  J=10=(10) مضاربة
   % أم ا٤بستول الثا٘بَِخسارة 

 (FAJWRN) .سبلميكال يتحملها البنك اإل ،٨باطر للسلم ذا ال توجدإ ،ًب توزيع ا٣بسارة
  َِخسارة زراعة
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 ا٣ببلصة 
 (F) أيخذ ا٤بستول األكؿ٨ َُ% باطر منخاضة 

 ( j)ا٤بستول الثا٘ب  َِ%  ةمعدل
 (A)ا٤بستول الثالث   َّ%  ةمرتاع
 (W)ا٤بستول الرابع   َْ%  انسبي   ةمرتاع

 (Rا٤بستول ا٣بامس ) َٓ%  امرتاعو جد  
عقدين كا٤بستول - كإذا كاف ا٤بستول الثا٘ب يتوزع على عقدين %َُتحمل مستول أيخذ كي كل

  .عقود ّالثالث 
 .عقود ا٤بخاطر األكثر إذا ا٤بصرؼ يريد توزيع من عقد ْا٤بستول الرابع 
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ةاطتادت  
 : النتائج

 : كلعل من أٮبها ،عدة نتائجإٔب  لقد توصلت
ىو مشركع ، وا٤باهـو الاقهي ىو بيع شئ موصوؼ ُب الذمة بثمن عاجل السَّلىم ُب -ُ

 .ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع كالقياس
اطات ٨بتلاة من زراعة كصناعة ك٘بارة كخدمات أخرل أداة ذات كااءة عالية لنش عقد السَّلىم -ِ

 .كفق الضوابط الشرعية
قراض الربوم أحد أىم البدائل الشرعية عن نظاـ التمويل ابإل عقد السَّلىميعترب التمويل ب -ّ

 .ااظور شرعن 
 .ٯبوز التعامل ابلسلم ا٤بوازم كالتعامل ابلسلم ا٤بقسط كلكن ابلضوابط الشرعية -ْ
من أىم كأكثر صيغ التمويل ٤بركنتو كاستجابتو  امكانيات رائعة ليكوف كاحدن إ عقد السَّلىمل -ٓ

يساعد ُب  ةسبلميلدل ا٤بصارؼ اإل كبياف أٮبية توظيف السيولة، ٢باجات التمويل ا٤بختلاة
 .عقد السَّلىمإنعاش صيغة 

ُب  كالتمويل ٲبكن أف يسهم ُب حالة توظياو باعالية ككااءة ستثمارالسلم بوصاو أداة لبل  -ٔ
 ،ةسبلمية من خبلؿ تاعيل الدكر التنموم للمصارؼ اإلسبلميية للبلداف اإلقتصادالتنمية اال

كتشجيع  ،كا٤بساٮبة ُب استقرار أسعار السلع ،يةقتصادكتطوير كتنمية ٝبيع القطاعات اال
 .كحل أزمة اإلسكاف كالتخايف من البطالة ،التقدـ الصناعي كالتكنولوجي

حكاـ خضع ألالسَّلىم فيألف الصك ٲبثل حصة ُب دين  ؛لسَّلىمصكوؾ اعدـ جوار تداكؿ  -ٕ
 .تداكؿ الديوف

 .األسهم ال ٯبوز لتخلف شرط من شركط السلم السَّلىم ُبحكم   -ٖ
عقد ًب تطوير أساليب جديدة ُب السلم منها الطريقة ا٤بقَبحة لعمل شركة الوساطة ُب  -ٗ

، ةسبلميلقياس أداء ا٤بعامبلت اإل "مقاـ"ك٭بوذج ، ك٭بوذج سكن السلم التكافلي، السَّلىم
 .ةسبلميا٤بصارؼ اإل السَّلىم ُبكاستخداـ تقنيات ا٥بندسة ا٤بالية ُب توزيع ٨باطر 
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 : التوصيات
كىي على النحو  ،ُب ختاـ ىذه الدراسة ندرج ٝبلة من االقَباحات كالتوصيات الٍب ٚبدـ ىذا البحث

 : التإب
كتطبيقاتو ا٤بختلاة ُب ا٤بصارؼ  عقد السَّلىم موضوع: ٕباث كالدراساتعلى مستول األ /ُ

إلبراز   ما زاؿ يتطلب الكثّب من الدراسات كاألٕباث النظرية كالتطبيقة ،ةسبلميكا٤بؤسسات ا٤بالية اإل
م كتطوير أشكاؿ كأساليب جديدة الستخدامة قتصادكل خصائصو كإمكاانتو التمويلية ُب الواقع اال

 ،لٍب تعَبض التعامل بواكدراسة ا٤بشاكل كا٤بعوقات  ،ة ا٤بختلاةيقتصادُب األنشطة كاجملاالت اال
 .ةإسبلميية اقتصادعن طريق تقدٙب ٭باذج رايضية ٧باسبة  ،ك٧باكلة إٯباد ا٢بلوؿ ا٤بناسبة ٥با

توجب  ،إف أٮبية السلم كخصائصو التمويلية ا٤بتميزة: ةسبلميعلى مستول ا٤بؤسسات ا٤بالية اإل /ِ
اهتا استثمار  السَّلىم ُبتعمل على توسيع مساحة كحجم التطبيق كتوظيف على تلك ا٤بؤسسات أف 

 .مع ضركرة التطبيق الدقيق للمعايّب كالضوابط الشرعية كالانية ا٤بتعلقة بذلك ،كعملياهتا التمويلية
فإف من مسؤكلية ا٢بكومات أف هتيئ البيئة التشريعية : على مستول السياسات ا٢بكومية /ّ

كتزيح العراقيل كا٤بعوقات الٍب تعَبض  ،ارية الٍب تتيح التطبيق الاعاؿ لتلك الصيغكالتنظيمية كاإلد
 .طريقها

 لوجهك الكرمي اواجعلو خالصً  ،اللهم تقبل تعالنا ىذا
 .آمٌن ،واجعل فيو النفع واطتًن للاسلاٌن

 
 .وآخر دتعواان أن اضتادهلل رب العاظتٌن
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 فهرس اآلايت

 الصاحة رقم رقم اآلية السورة اآلية ـ

ا الًَّذينى آمىنيوا﴿ ُ ايىنتيم ًإذىا ايى أىيػ هى ٍينو  تىدى ٰ  ًبدى ًإٔبى
 ِِٖ البقرة ﴾أىجىلو م سىم ى فىاٍكتػيبيوهي 

ُّ/ِٔ/َّ/ٗٓ/
ٗٔ/ُُٗ/ُِٓ/

ُِٓ/َُِ 

ا الًَّذينى آمىنيوا أىنًاقيوا﴿ ِ طىيًٌبىاًت مىا   ًمن ايى أىيػ هى
تيمٍ  بػٍ  ُْٖ ِٕٔ البقرة ﴾اأٍلىٍرضً  مًٌنى  لىكيم أىٍخرىٍجنىا كى٩بَّا كىسى

ّ 
نىكيم أىٍموىالىكيم أتىٍكيليوا كىالى ﴿ كىتيٍدليوا اًبٍلبىاًطلً  بػىيػٍ
ٍن أىٍموىاًؿ إٔب  هًبىا  ا٢ٍبيكَّاـً لًتىٍأكيليوا فىرًيقنا مًٌ

 ﴾النَّاًس اًبإٍلًٍبًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى 
 َُٓ ُٖٖ البقرة

 ُِٓ/ُُٗ/ُّ ِٕٓ البقرة ﴾الٌرابى  كىحىرَّـى  اٍلبػىٍيعى  اَّللَّي  كىأىحىلَّ ﴿ ْ

قىاًت كىاللَّػوي الى ﴿ ٓ ٲبىٍحىقي اللَّػوي الرًٌابى كىيػيٍريب الصَّدى
ب  كيلَّ كىاَّارو أىثًيمو   ِْ ِٕٔ البقرة ﴾ٰبًي

ا الًَّذينى آمىنيوا الى أتىٍكيليوا الرًٌابى أىٍضعىافنا ﴿ ٔ ايى أىيػ هى
 ِْ َُّ ؿ عمرافآ ﴾ميضىاعىاىةن 

ٕ 
اأىيػ   ايى ﴿ نى  أىٍموىالىكيم أتىٍكيليوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  هى بػىيػٍ

اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىف تىكيوفى ً٘بىارىةن عىن تػىرىاضو  كيم
نكيمٍ   ﴾مًٌ

 ُّ ِٗ النساء

ٖ 
كىأىٍخًذًىمي الرًٌابى كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي كىأىٍكًلًهٍم ﴿

اًفرًينى   أىٍموىاؿى النَّاًس اًبٍلبىاًطًل كىأىٍعتىٍدانى لًٍلكى
ا اابن أىلًيمن  ﴾ًمنػٍهيٍم عىذى

 ِْ ُُٔ النساء

تػىٍقرىبيوا﴿ ٗ اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني  كىالى  ْْ ُِٓ نعاـاأل ﴾مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ

 َُّ ُ ا٤بائدة ﴾اًبٍلعيقيودً  أىٍكفيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا ايى ﴿ َُ
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 َُُ ِٗ الذارايت ﴾كىٍجهىهىا فىصىكَّتٍ ﴿ ُُ

 ُُٗ ُُْ اتالصاف ﴾ڳڳڳڳ﴿ ُِ

ل  ﴿ ُّ  ُْٖ ُٕٓ األعراؼ ﴾ا٣بٍىبىاًئثى  عىلىٍيًهمي  كىٰبيىرًٌـي  الطَّيًٌبىاتً  ٥بىيمي  كىٰبًي

 َْ ِٗ النحل ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ ُْ

ُٓ 

ًثّبنا ًإفَّ  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا ايى ﴿ اأٍلىٍحبىارً  مًٌنى  كى
 لىيىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى النَّاًس اًبٍلبىاًطلً  كىالر ٍىبىافً  

ًبيًل اَّللًَّ كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى  كىيىصيد كفى عىن سى
ًبيًل اَّللًَّ  الذَّىىبى كىاٍلًاضَّةى كىالى يينًاقيونػىهىا ُب سى

ٍرىيم ًبعىذىابو أىلًيمو   ﴾فػىبىشًٌ

 ُِٕ ّْ التوبة

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ ُٔ

 ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 ّٗ ٓ ا٢بج

 ّٗ ّٗ الرـك ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ ُٕ
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 يثفهرس األحاد
 

 رقم الصفحة اضتديث م

أحلو هللا ُب كتابو أجل مسمى إٔب  أشهد إف السلف ا٤بضموف ُ
 ِٔ كأذف فيو

أجل إٔب  معلـو ف ُب كيل معلـو ككزفلسمن أسلف بتمر فلي ِ
 معلـو

ِٕ/ُٗٗ/َِِ 

 ِٗ ال تبع ما ليس عندؾ ّ

 َُّ  احل حرامن أ كأ حـر حبلالن  اطن ر ش الإا٤بسلموف على شركطهم  ْ

 ُّ أجل كرىنو درعوإٔب  ااشَبل من يهودم طعامن  ف النيبأ ٓ

، البيعاف اب٣بيار ما ٓب يتارقا فإف صدقا كبينا بورؾ ٥بما ُب بيعهما 
 ُْ كإف كتما ككذاب ٧بقت بركة بيعهما

 ُْ  ٠بحا إذا ابع كإذا اشَبلرحم هللا رجبلن  

، كىأىيب بىٍكرو ، عىلىٍيًو كىسىلَّمى  كينَّا نيٍسًلفي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى هللاي  
 ِٕ نراه عندىم كىالتٍَّمًر كما، كىالزَّبًيبً ، كىالشًَّعّبً ، كىعيمىرى ُب ا٢بًٍنطىةً 

 ّٗ كاٙب هللا ما كنا أنخذ من لقمة إال راب من أسلاها أكثر منها 

 ُْٗ كال يقبل هللا إال الطيب، كمن تصدؽ بعدؿ ٛبرة من كسب طيب 

 
ككاتبو كشاىديو؟ : قلت: قاؿ، آكل الراب كموكلو هللالعن رسوؿ 

 ّْ قاؿ إ٭با ٫بدث ٗبا ٠بعنا

 ّْ ىم سواء: كقاؿ، لعن آكل الراب كموكلو كشاىديو أف رسوؿ هللا 
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 اظتراجع واظتصادر
 ،)جدة ،ُط ،تاويل الزراتعي بصيغة السلمالجتربة البنوك السودانية يف  ،عثماف اببكر ،أٞبد .ُ

 .ـ(ُٖٗٗىػ / ُُْٖ ،للبحوث كالتدريب ميسبلا٤بعهد اإل
 ،دار الكتب العلمية: )بّبكت ،الوارث دمحم علي ٙبقيق عبد ،الدكا٘ب ،أٞبد بن غنيم ،األزىرم .ِ

 .ق(ػُُْٖ
 ةسالمية البنوك اإلستفادمكانية اإوتعقد االستصناع و  تعقد الس ل م ،دمحم سليماف ،األشقر .ّ

 .ـ(ُٓٗٗ/ ىػ ُُْٓ ،دار الناائس ،)األردف ،ِط ،منهاا
روح اظتعاين تفسًن القران العظيم  ،أبو الاضل شهاب الدين السيد ٧بمود البغدادم، األلوسي .ْ

 .ت(.د ،دار الَباث: )القاىرة ،ط .د ،والسبع اظتثاين
 .ت(.د ،دار الاكر: )بّبكت ،ط .د ،العناية شرح اعتداية ،دمحم بن ٧بمود ،البابرٌب .ٓ
ٙبقيق دمحم  ،اظتنتقي تعلى موطأ مالك ،سعد بن أيوب أبو الوليد سليماف بن خلف بن ،الباجي .ٔ

 .ـ(ُٗٗٗ ،ىػَُِْ ،دار الكتب العلمية: )بّبكت ،ُط ،القادر أٞبد عطا عبد
: )القاىرة ،ٙبقيق ٧بب الدين ا٣بطيب ، د. ط،اصتامع الصحيح ،دمحم بن إ٠باعيل ،البخارم .ٕ

 .ىػ(ََُْ ،ا٤بطبعة السلاية
دار : )بّبكت ،ٙبقيق مصطاى ديب البغا ،ّط ،بخاريصحيح ال ،دمحم بن إ٠باعيل ،البخارم .ٖ

 ىػ(َُْٕ ،ابن كثّب
ٙبقيق أبو ٛبيم  ،شرح صحيح البخاري ،ا٤بلك أبو ا٢بسن بن علي بن خلف بن عبد ،بطاؿابن  .ٗ

 .ت(.د ،مكتبة الرشد: )الرايض ،ط .د ،ايسر بن إبراىيم
 ،اظتطلع تعلى ألفاظ اظتقنع ،ينمشس الد عبد هللاأبو  ،دمحم بن أيب الاتح بن أيب الاضل ،البعلي .َُ

 ،مكتبة الوادم للتوزيع: ف.)د ،ُط ،اقق ٧بمود األرانؤكط كايسْب ٧بمود ا٣بطيب
 .ـ(ََِّىػ/ ُِّْ

 ،ِط ،داتراشرح منتهى اإل ،منصور بن يونس بن صبلح الدين بن إدريس ا٤بصرم ،البهوٌب .ُُ
 .ـ(ُٔٗٗ ،عآب الكتب: )بّبكت
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كشاف القناع تعن منت  ،ح الدين بن إدريس ا٤بصرممنصور بن يونس بن صبل ،البهوٌب .ُِ
 .ىػ(َُِْ ،دار الاكر: )بّبكت ،ط .د ،اإلقناع

 .ىػ(ُُِْ ،ف.د ،)الكويت ،يةقتصاددليل اظتصطلحات الفقهية اال ،بيت التمويل الكويٍب .ُّ
 ،الرٞبن دمحم عثماف ٙبقيق عبد ،السنن الكربى ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسن بن علي ،البيهقي .ُْ

 .ـ(ُْٗٗىػ/ ُُْْدار الكتب العلمية : كت)بّب  ،ُط
دار : )بّبكت ، د. ط،ٙبقيق أٞبد شاكر كآخركف ،اصتامع الصحيح ،دمحم بن عيسى ،الَبمذم .ُٓ

 .ت(.د ،إحياء الَباث العريب
 ،الرٞبن دمحم عثماف ٙبقيق عبد ،سنن الرتمذي اصتامع الصحيح ،دمحم بن عيسى ،الَبمذم .ُٔ

 .ـ(ُّٖٗىػ / َُّْ ،دار الاكر: )بّبكت ،ِط
 ،جامع اظتسائل البن تياية ،أبو العباس تقي الدين ،ا٢بليم ا٢برا٘ب أٞبد بن عبد ،تيميةابن  .ُٕ

 .ىػ(ُِِْ ،دار عآب العوائد للنشر كالتوزيع ،ـ.)د ،ُط
ىػ / ُِِْ ،دار الوفاء: )ا٤بنصورة ، د. ط،غتاوع الفتاوى ،تقي الدين أيب العباس ،تيميةابن  .ُٖ

 .ـ(ََُِ
دمحم انصر الدين  –اقق دمحم حامد الاقي  ،نظرية العقد ،لدين أيب العباستقي ا ،تيميةابن  .ُٗ

 .ـ(ُْٗٗىػ/ ُّٖٔ ،مطبعة السنة امدية ،ؿ.)د ،ُط ،األلبا٘ب
 .ت( ،د ،ف.)د ،ط-د ،القوانٌن الفقهية ،دمحم أٞبد الكليب الغرانطي ،جزمابن  .َِ
 ،دار الرايف للَباث: ة)القاىر  ،ِط ،فتح الباري ،أٞبد بن علي العسقبل٘ب ،حجرابن  .ُِ

 .ـ(ُٖٖٗىػ / َُْٗ
)كزارة الشؤكف  ،ف.د ،حكام شرح أصول األحكاماإل ،ماـ أبو دمحم علي بن أٞبداإل ،حـزابن  .ِِ

 .ت(.د ،ة ُب السعوديةسبلمياإل
 ،مواىب اصتليل يف شرح ؼتتصر خليل ،الرٞبن ا٤بغريب بن دمحم بن عبد عبد هللا أبو ،ا٢بطاب .ِّ

 .ـ(ُِٗٗػ / ىُُّْ ،)دار الاكر ،ُط
 .ـ(ََِٕ ،الدار ا١بامعية ،)مصر ، د. ط،إدارة اظتخاطر ،العاؿ طارؽ عبد ،ٞباد .ِْ
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 .ىػ(ُُْْ ،دار القلم: )دمشق ،ُط ،ةسالميالشريعة اإل تعقد الس ل م يف ،نزيو ،ٞباد .ِٓ
 ،دار الاكر: )بّبكت ،ط-د ،البحر احمليط ،ندلسي الغرانطيدمحم بن يوسف األ ،حيافبو أ .ِٔ

 .ـ(ُِٗٗىػ / ُُِْ
: )بّبكت ،ُط ،تعريف اامي فهمي ا٢بسيِب ،درر اضتكام شرح غتلة األحكام ،علي ،حيدر  .ِٕ

 .ـ(ُُٗٗىػ /ُُُْ ،دار ا١بيل
 ،ةسالميإدارة اظتخاطر حتليل قضااي يف الصناتعة اظتالية اإل ،حبيب ،طارؽ هللا كأٞبد ،خاف .ِٖ

 .ـ(ََِّ ،للتنمية سبلميالبنك اإل: )جدة،ُط
بّبكت دار  ،ُط ،حاشية اطترشي تعلى ؼتتصر خليل ،علي ا٤بالكي هللا عبددمحم بن  ،ا٣برشي .ِٗ

 .ـ(ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ ،الكتب العلمية
ؼتتصر من قواتعد العالئي  ،بو الثناء نور الدين ٧بمود بن أٞبد الايوميأ ،خطيب الدىشةابن   .َّ

 ،)كزارة األكقاؼ العراقية ، د. ط،ٙبقيق مصطاى ٧بمود السنجويسي ،سنويوكالم اإل
 .ـ(ُٖٓٗ

 .ت(.د ،دار ا٤بعارؼ ،)القاىرة ، د. ط،الشرح الصغًن ،أٞبد بن دمحم بن أٞبد ،الدردير .ُّ
دار  ،ـ.)د ،ُط ،اقق رمزم منّب بعلبكي ،رتهرة اللغة ،بكر دمحم بن ا٢بسن أبو ،دريدابن  .ِّ

 .ـ(ُٕٖٗ ،العلم للمبليْب
 ،دار صادر: )بّبكت ،ُط ،ؼتتار الصحاح ،القادر زين الدين دمحم بن أيب بكر بن عبد ،الرازم .ّّ

 .ـ(َُٗٗىػ / َُُْ
فتح العزيز بشرح الوجيز اظتعروف ابلشرح  ،الكرٙب بن دمحم األماـ أبو القاسم عبد ،الرافعي .ّْ

 .ىػ(ُُْٕ ،دار الكتب العلمية: )بّبكت ،ُط ،ٙبقيق عادؿ أٞبد معوض ،الكبًن
 .ىػ(َُّْ ،دار ا٤بعرفة: ت)بّبك  ،ٔط ،بداية اجملتهد وهناية اظتقصد ،دمحم بن أٞبد ،رشدابن  .ّٓ
 .ـ(َُٗٗىػ / َُُْ ،دار صادر: )بّبكت ،ُط ،لسان العرب ،دمحم بن أيب العباس ،الرملي .ّٔ
 ، د. ط،سالميواالستصناع يف الفقو اإل تعقد الس ل مي يف قتصادالتاويل اال ،دمحم ،الزحيلي .ّٕ

 .ـ(ُٖٗٗىػ ُُْٖ ،دار ا٤بكتيب: )دمشق
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 .ـ(ُُٗٗىػ / ُُِْ ،دار الاكر: )بّبكت ، د. ط،دلتووأ سالميالفقو اإل ،كىبة ،الزحيلي .ّٖ
بن  عبد هللاٙبقيق  ،شرح الزركشي تعلى ؼتتصر اطترقي ،عبد هللامشس الدين دمحم بن  ،الزركشي .ّٗ

 .ـ(ُّٗٗىػ / ُُّْ ،العبكات ،ف.)د ،ُط ،الرٞبن عبد
 ،سبلميإلا٤بعهد العا٤بي للاكر ا ،عقد الس ل مالتطبيق اظتعاصر ل ،العزيز دمحم عبد ،زيد .َْ

 .ـ(ُٔٗٗ
 .ـ(ُٕٕٗىػ /ُّٕٗ ،دار الكتاب العريب: )بّبكت ،ّط ،فقو السنة ،سيد ،سابق .ُْ
دار : )الدكحة ،ُط ،والقضااي الفقهية اظتعاصرة سالمياإل قتصاداال ،علي أٞبد ،السالوس .ِْ

 .ـ(ُٖٗٗ ،الثقافة
 ،بعة الينميةا٤بط: )القاىرة ، د. ط،أسىن اظتطالب ،زكراي دمحم األنصارم بو ٰبٓبأ ،السبكي .ّْ

 .ىػ(ُُّّ
 .ف( ،د ،دار ا٤بعارؼ: )بّبكت ، د. ط،اظتبسوط ،مشس الدين ،السرخسي .ْْ
 .ط.د ،األسئلة واألجوبة الفقهية ،الرٞبن العزيز بن دمحم بن عبد أبو دمحم عبد ،السلماف .ْٓ
 .ـ(َُٖٗىػ / ََُْ ،دار الاكر ،ـ.)د ،ُط ،األم ،دمحم بن إدريس عبد هللابو أ ،الشافعي .ْٔ
مصطاى البايب  ،ـ.)د ، د. ط،معرفة ألفاظ اظتنهاجإىل  مغين احملتاج ،دمحم ا٣بطيب ،الشربيِب .ْٕ

 .(ـُٖٓٗىػ/ ُّٕٕ ،ا٢بليب
 ،دار ا٢بديث ،)القاىرة ، د. ط،نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،دمحم بن علي ،الشوكا٘ب .ْٖ

 .ـ(ََِٓىػ /ُِْٔ
 ،)دمشق ،ُط ،ق دمحم الزحيليٙبقي ،مام الشافعياظتهذب يف فقو اإل ،أبو اسحاؽ ،الشّبازم .ْٗ

 .ـ(ُٔٗٗ ،دار القلم
 ،اقق السيد يوسف أٞبد ،اختالف األئاة العلااء ،ٰبي بن ىبّبة بن دمحم الزحلي ،الشييا٘ب .َٓ

 .ـ(ََِِىػ / ُِّْ ،دار الكتب العلمية: )بّبكت ،ُط
 ،سالميإلالفقو ا الس ل م يفبيع ب ستثاارأحكام التاويل واال ،عبد هللاحسن صبلح  ،الصغّب .ُٓ

 .ـ(ََِٖ ،دار ا١بامعة ا٢بديث: ط )االسكندرية.د
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 ،ِط ،اجمليد السلاي ٙبقيق ٞبدم عبد ،اظتعجم الكبًن ،أبو القاسم سليماف بن أٞبد ،الطربا٘ب .ِٓ
 .ىػ(َُْْ ،مكتبة ابن تيمية ،)القاىرة

دار  ،ف.)د ، د. ط،اختالف الفقهاء ،دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب األملي ،الطربم .ّٓ
 .ت(.د ،الكتب العلمية

 ،رد احملتار تعلى الدار اظتختار ،دمحم أمْب عمر بن عبدالعزيز الدمشقي ا٢بناي ،عابدينابن  .ْٓ
 .ـ(ُِٗٗىػ / ُُِْ ،دار الاكر: )بّبكت ،ِط

 ،دار التونسية للنشر ،)تونس ، د. ط،تفسًن التحرير والتنوير ،دمحم الطاىر ،عاشورابن  .ٓٓ
 .ت(.د

 ،ـ دار ابن ا١بوزم.)د ، د. ط،شرح منظومة أصول الفقو وقواتعده ،صاّبالعثيمْب دمحم بن   .ٔٓ
 .ت(.د

 ، د. ط،ٙبقيق علي دمحم البجاكم ،نآأحكام القر  ،عبد هللاأبو بكر دمحم بن  ،العريبابن  .ٕٓ
 .ت(.د ،دار الاكر: )بّبكت

 ،ق ابن تعرفةعتداية الكافية الشافية لبيان حقائا ،دمحم األنصارم الرصاع عبد هللابو أ ،عرفةابن  .ٖٓ
 .ـ(ُّٗٗ ،سبلميدار الغرب اإل: )بّبكت ،ُط ،ٙبقيق دمحم أبو األجااف كالطاىر ا٤بعمورم

جهينة للنشر : عماف ،ُط ،تعقد بيع السلم وتطبيقاتو اظتعاصرة ،عدانف ٧بمود ،العساؼ .ٗٓ
 .ـََِْ ،كالتوزيع

ـ / َُْٗ ،دار الاكر: )بّبكت ،ُط ،منح اصتليل شرح تعلى ؼتتصر خليل ،دمحم ،عليش .َٔ
 .ـ(ُٖٗٗ

ضوء التطبيق  الس ل م يفي واحملاسيب لبيع قتصادطار الشرتعي واالاإل ،ا٢بليم دمحم عبد ،عمر .ُٔ
 ،للبحوث كالتدريب سبلميا٤بعهد اإل - للتنمية سبلميالبنك اإل: )جدة ،ّط ،اظتعاصر
 .ـ(ََِْىػ / ُِْٓ

ىػ / ََُْ ،الاكردار : )بّبكت ،ُط ،البناية شرح اعتداية ،لئلماـ بدر الدين ،العيِب .ِٔ
 .ـ(َُٖٗ
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ٙبقيق  ،معجم مقاييس اللغة ،السبلـ دمحم عبد ،ىاركف ،أبو ا٢بسن أٞبد بن زكراي ،فارسابن  .ّٔ
 .ـ(ُٕٗٗ ،دار أحياء الكتب: )القاىرة ، د. ط،شهاب الدين أبو عمرك

 .ت(.د) ،ا٤بكتبة التوقياية ،القاىرة ، د. ط،القاموس احمليط ،آابدم ٦بد الدين ،الاّبكز .ْٔ
 َُّّ ،ا٤بطبعة األمّبية: )مصر ،ّط ،اظتصباح اظتنًن ،أٞبد بن دمحم بن علي ا٤بقرم ،يوميالا .ٓٔ

 .ـ(ُُِٗىػ / 
 ،مكتبة ا١بمهورية: )القاىرة، د. ط،اظتغين ،بن أٞبد عبد هللاموفق الدين ابو دمحم  ،قدامةابن  .ٔٔ

 .ت(.د
كزارة : )الكويت ،ُط ،ـٙبقيق دمحم طمو  ،الفروق ،أسعد بن دمحم بن ا٢بسن النيسابورم ،القراُب .ٕٔ

 .ىػ(َُِْ ،ةسبلمياألكقاؼ كالشؤكف اإل
: )بّبكت ،السلم وتطبيقاتو اظتعاصرة للسلع واظتنافع واطتدمات ،الدين يعلي ٧بي ،القرة داغي .ٖٔ

     .ـ(ََُِ، ةسبلميدار البشائر اإل
دار : )بّبكتُط  ،حبوث يف فقة اظتعامالت اظتالية اظتعاصرة ،الدين يعلي ٧بي ،القرة داغي .ٗٔ

 .ت(.د، ةسبلميالبشائر اإل
الكايف يف فقو أىل اظتدينة  ،بن دمحم بن عبدالرب النمرم عبد هللاأبو عمر يوسف  ،القرطيب .َٕ

ىػ / ََُْ ،مكتبة الرايض: )الرايض ،ِط ،ٙبقيق دمحم دمحم احبد ا٤بوريتا٘ب ،اظتالكي
 .ـ(َُٖٗ

الستذكار اصتامع ظتذىب فقهاء ا ،بن عبد الرب النمرم عبد هللاأبو عمر يوسف بن  ،القرطيب .ُٕ
 .ىػ(ُُْْ ،دار قتيبة: )بّبكت، ُط ،ٙبقيق عبدا٤بعطي أمْب قلعجي ،األمصار

، ٙبقيق أٞبد عبد ا٢بليم الربدك٘ب ،اصتامع ألحكام القرآن ،دمحم بن أٞبد بن أيب بكر ،القرطيب .ِٕ
 .ـ(ََِِىػ / ُِّْ ،دار الشعب: )القاىرة د. ط،

 .ـ(ُٖٖٗ ،دار الكتب العلمية: )بّبكت ، د. ط،اهداتدمات اظتاظتق ،دمحم بن أٞبد ،القرطيب .ّٕ
 ،دار الناائس: )بّبكت ،ِط ،معجم لغة الفقهاء ،حامد ،صادؽ ،دمحم ركاس ،جي وقلع .ْٕ

 .ـ(ُٖٖٗىػ / َُْٖ
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 ،ُط ،الرزاؽ الكبيسي ٙبقيق الدكتور أٞبد عبد،أنيس الفقهاء ،الشيخ قاسم ،القونوم .ٕٓ
 .(ىػُِْٕ ،دار ابن ا١بوزم ،)الدماـ

دار : )بّبكت ، د. ط،بدائع الفوائد ،دمحم بن أيب بكر عبد هللابو أمشس الدين  ،قيم ا١بوزيةابن  .ٕٔ
 .ـ(ُْٗٗىػ / ُُْٓ ،الكتاب العريب

، د. خًن العباد يزاد اظتعاد يف ىد ،دمحم بن أيب بكر عبد هللابو أمشس الدين  ،قيم ا١بوزيةابن  .ٕٕ
 .ـ(ُْٗٗ/  ىػُُْٓ ،ةسبلميمكتبة ا٤بنار اإل: )بّبكت ط،

: ف.)د ،ِط ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عبلء الدين أيب بكر بن مسعود ،الكاسا٘ب .ٖٕ
 .ت(.د ،دار احياء الَباث العريب

االختيارات الفقهية من  ،بو ا٢بسن بن دمحم بن عباس الدمشقيأعبلء الدين  ،اللحاـابن  .ٕٗ
 .ـ(ُٓٗٗىػ /ُُْٔ ،علميةدار الكتب ال: )بّبكت ،ُط ،فتاوى شيخ اإلسالم ابن تياية

 .ت(.د ،دار احياء الَباث: )القاىرة ، د. ط،اظتوطأ ،مالك بن أنس ،مالك .َٖ
 ت(.د ،دار الاكر: )بّبكت ، د. ط،اظتدونة الكربى ،مالك بن أنس ،مالك .ُٖ
اإلشراف تعلى نكت  ،الوىاب بن علي بن نصر البغدادم القاضي أبو دمحم عبد ،ا٤بالكي .ِٖ

 .ـ(ُٗٗٗ ،ىػَُِْ ،دار ابن حـز: ـ.)د ،ُط ،ب بن طاىرٙبقيق ا٢ببي ،مسائل اطتالف
 .ف(.)د ، د. ط،اضتاوي الكبًن ،ابو ا٢بسن بن علي بن دمحم بن حبيب البغدادم ،ا٤باكردم .ّٖ
ٙبقيق دمحم  ،نصاف يف معرفة الراجح من اطتالفاإل ،عبلء الدين علي بن سليماف ،ا٤برداكم .ْٖ

 .ـ(ُٖٔٗىػ / َُْٔ ،يبدار إحياء الَباث العر : ف.)د ،ِط ،حامد الاقي
اعتداية شرح  ،ا١بليل الراشد٘ب برىاف الدين أيب ا٢بسن بن علي بن أيب بكر بن عبد ،ا٤برغينا٘ب .ٖٓ

 .ت(.د ،ةسبلميا٤بكتبة اإل ،ف.)د ، د. ط،بداية اظتبتدي
: )بّبكت ،ُط ،ماـ الشافعيمطبوع مع اإل ،ؼتتصر اظتزين ،٠باعيلإ٠باعيل بن ٰبي بن إ ،ا٤بز٘ب .ٖٔ

 .ـ(َُٖٗىػ / ََُْ ،دار الاكر
 .ـ(ُِٗٗ ،)دار العلم للمبليْب ،ٕط ،الرائد ،جرباف ،مسعود  .ٕٖ
اظتعجم  ،دمحم علي ،حامد كالنجار ،القادر كعبد أٞبد حسن ،براىيم كالزايتإ ،مصطاى .ٖٖ
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 .ـ(ُِّٗ ،دار احياء الَباث ،ت.)د ،ِط ،الوسيط
 ،عآب الكتب: ف.)د ،ّط ،الستار فراج ٙبقيق عبد ،الفروع ،مشس الدين دمحم ،مالحابن  .ٖٗ

 .ـ(ُٕٔٗىػ / ُّٖٖ
ا٤بكتبة : )بّبكت ، د. ط،اظتبدع ،سحاؽإبو أا٢بنبلي  عبد هللابراىيم بن دمحم بن إ ،مالحابن  .َٗ

 .ىػ(ََُْ ،ةسبلمياإل
 ،ُط ،لسان العرب ،فريقي ا٤بصرمبو الاضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكـر األأ ،منظورابن  .ُٗ

 .ـ(َُٗٗىػ / َُُْ ،دار صادر: )بّبكت
هبامش مواىب ، كليل ظتختصر خليلالتاج واإل  ،دمحم بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم ،ا٤بواؽ .ِٗ

 .ت(.د ،ف.)د ، د. ط،ا١بليل للحطاب
دار  ،)القاىرة ،ُط ،فصاح يف فقو اللغةاإل ،الاتاح عبد ،حسْب يوسف كالصعيدم ،موسى .ّٗ

 .ىػ(ُّْٖ ،الكتب ا٤بصرية
تعليق الشيخ ٧بمود أبو  ،الختيار لتعليل اظتختارا ،بن ٧بمود بن مودك عبد هللا ،ا٤بوصلي .ْٗ

 .ت(.د ،دار الكتب العلمية: )بّبكت ، د. ط،دقيقة
يمابن  .ٓٗ دار  ،)بّبكت، د. ط،االشباه والنظائر تعلى مذىب أيب حنيفة النعاان ،زين الدين ،٪بي

 .ت(.د ،الكتب العلمية
 ،ِط ،ن اضتجاجاظتنهاج شرح صحيح مسلم ب ،أبو زكراي ٧بي الدين بن شرؼ ،النوكم .ٔٗ

 .ىػ(ُِّٗ ،دار احياء الَباث العريب: )بّبكت
ٙبقيق دمحم ٪بيب  ،اجملاوع شرح اظتهذب للشًنازي ،أبو زكراي ٧بيي الدين بن شرؼ ،النوكم .ٕٗ

 .ت(: د ،مكتبة االرشاد ،)جدة ، د. ط،ا٤بطبعي
عادؿ أٞبد  ٙبقيق ،روضة الطالبٌن ومعو منتقى البيوع ،أبو زكراي ٧بيي الدين بن شرؼ ،النوكم .ٖٗ

 .ت(: د ،دار الكتب العلمية: )بّبكت ، د. ط،ا٤بوجود كعلى دمحم معوض عبد
ا٤بطبعة الكربل دمحم السيواسي : )مصر ،ُط ،شرح فتح القدير ،كماؿ الدين  ،ا٥بماـابن  .ٗٗ

 .(ىػُُّٔ ،األمّبية ببوالؼ
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ىػ ُِّْ ،الشرتعيةاظتعايًن  - البحرين –ة سبلميىيئة ااسبة كا٤براجعة للمؤسسات ا٤بالية اإل .ََُ
 .ـََِِ/ 

مطابع دار : )مصر ،ُط ،اظتوسوتعة الفقهية الكويتية ،ةسبلميكزارة األكقات كالشؤكف اإل .َُُ
 .ىػ(ُُِْ ،الصاوة

 تعبد هللايب أمام قواتعد اإلإىل  يضاح اظتسالكإ ،أٞبد بن ٰبي أيب العباس ،الونشريسي .َُِ
 .(ـَُٖٗىػ / ََُْ ،ت.د: )الرابط ،أٞبد بوطاىر ا٣بطايب ،مالك

 
 :حباثألا: ااثنيً 
ا٤بؤٛبر إٔب  ٕبث مقدـ ،ؼتاطر التاويل بصيغة السلم ،براحليو بدر الدين كبراحليو العبلٲبية فاطمة .ُ

 .ـََُِ، قطر ،سبلميم كالتمويل اإلقتصادالثامن لبل
ملتقى ا٣برطـو إٔب  )ٕبث مقدـ ،شركات وساطة السلم والتطبيق اظتعاصر ،٠بّبة دمحم ،البلوشي .ِ

 .ـَُِْ ،السوداف ،٤باليةالصناعية ا
 ـَُِْ ،السوداف ،ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤باليةإٔب  ٕبث مقدـ ،السلم، السعيد، دراجي .ّ
رسالة  - ةسالميكأداة للتاويل يف اظتصاريف اإل تعقد الس ل م ،ىيااء شايق سلماف ،الدكيكات .ْ

 .ـُٗٗٗ، جامعة الّبموؾ ،ردفاأل ،ةسبلميكا٤بصاريف اإل قتصادقسم اال - ماجستّب
ا٤بؤٛبر الرابع إٔب  كرقة مقدمة ،ة وإدارة السيولةسالميالصكوك اإل ،القوم دمحم عبد ،ردماف .ٓ

 .ـََِٗ ،سوراي ،ةسبلميللمصارؼ اإل
للمجمع الاقهي ا٤بنعقد  َِالدكرة  ،ةسالميإدارة السيولة يف اظتصارف اإل ،علي أٞبد ،السالوس .ٔ

 .ـََُِ/ِٓٗبكة ا٤بكرمة 
 ،ُا١بزء ،العدد التاسع ،سبلمي٦بلة ٦بمع اإل ،فقو البيع واالستيشاق ،علي أٞبد ،السالوس .ٕ

 .ىػُُْٕ
 .ـََِٕ ،دراسة يف اظتعامالت اظتالية ،سامي إبراىيم ،السويلم .ٖ

 



 

263 

سس ونظم احملاسبة تعلى بيع السلم والسلم اظتوازي كاا تقوم بو أ ،حسْب حسْب ،شحاتو .ٗ
 .ىػُِْٖ ،ةسالمياظتصارف اإل

سلسلة ٕبوث ُب الاكر  ،سالمياإل ستثااروابط الشرتعية لالالض ،حسْب حسْب ،شحاتو .َُ
 .ـََِْ/َٕ/ُّ طبلعتريخ اال ،مقتصاداال

 ،السوداف ،ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤باليةإٔب  ٕبث مقدـ ،اليد اطتفية، قتيبة عبد الرٞبن، العا٘ب .ُُ
 .ـَُِْ

 ،لصناعية ا٤باليةملتقى ا٣برطـو اإٔب  ٕبث مقدـ ،بيع اظتفاليس، خالد فوزم، عبد ا٢بميد .ُِ
 .ـَُِْ ،السوداف

 .ـَُِِ ،ةسالميإدارة اظتخاطر ابلصناتعة اظتالية اإل ،الكرٙب أٞبد قندكر عبد .ُّ
ملتقى إٔب  ٕبث مقدـ ،ضدىا وتقنيات التحوط تعقد الس ل مؼتاطر  ،الكرٙب أٞبد قندكر عبد .ُْ

 .ـَُِْ ،السوداف ،ا٣برطـو الصناعية ا٤بالية
 .ة للاشروتعات الصغًنةسالميب التاويل اإلأسالي ،ا٢بليم دمحم عبد ،عمر .ُٓ
للمجمع  َِالدكرة  ،ةسالميإدارة السيولة يف اظتصارف اإل ،الدين يعلي ٧بي ،داغيه القر  .ُٔ

 .ـََُِ/ِٓالاقهي ا٤بنعقد ٗبكة ا٤بكرمة 
ق/ ُِْٓ)، الدكرة ا٣بامس عشرة، سبلمي٦بلة ٦بمع الاقو اإل، جارةصكوك اإل، القره داغي .ُٕ

 .ُْٖ -ُّٖص، ِج، ـ(ََِٓ
مدى كفاية اظتعيارين احملاسبٌن لتزويد اإلدارة ابلبياانت اظتالئاة  ،سامر مظهر ،قنطقجي .ُٖ

 .ـَُِْ ،السوداف ،ملتقى ا٣برطـو الصناعية ا٤باليةإٔب  ٕبث مقدـ،لتسعًن السلم
للمجمع الاقهي  ،دارة اظتصارف يف السيولة اظتصرفيةإ، سعيد ،بوىركاة ،أكـر، الؿ الدين .ُٗ

 .ـََُِ/ِٓا٤بكرمة ا٤بنعقد ٗبكة 
( ٦بلة سنوية تصدرىا جامعة ا٤بلك عبدالعزيز سالمياإل قتصاداالالعزيز ) ٦بلة جامعة ا٤بلك عبد .َِ

 .ـَََِىػ / َُِْ ،جدة ،مركز النشر العلمي –
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 ،ماجستّب - دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية ،ُط ،صكوك اإلجارة ،حامد بن حسن ،مّبة .ُِ
 .ىػ(ُِْٗ ،دار ا٤بيماف ،)الرايض

أطركحة دكتوراة  ،يف رأس اظتال العامل ستثاارة لالسالميالصيغ اإل ،العزيز حسِب عبد ،ٓبٰب .ِِ
 .ـ(ََِٗكادٲبية العربية للعلـو ا٤بالية كا٤بصرفية )األ ،قسم ا٤بصارؼإٔب  مقدمة

 ،ةسبلمي٦بلة الدراسات اإل ،ةمقارن ةدراسة فقهي صكوك الس ل م ،دمحم عبدالعزيز ،اليمِب .ِّ
 .ِِدالعد ،٦ِٓبلدة
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