
ولمواجهة هذه المخاطر:

• التأك���د من الم���اءة االئتماني���ة للعميل 
عن طريق دراس���ة س���لوكه االئتماني في 

معاماته السابقة.

• للمش���تري س���لمًا أن يطل���ب ضمان���ات 
مناسبة يقوم بتسييلها واستيفاء حقه 

منها عند التوقف عن السداد.
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فعقد  التحديات،  مع  للتعامل  جديدة  حلوالً  تمثل  وأدوات  أساليب  اإلسامي  االقتصادي  النظام  يقدم 
»السلم« يعتبر أحد أهم العقود التي تقدمها المصارف اإلسامية كحل بديل لتقديم التمويل النقدي 
لعمائها الذين يحتاجونه لتمويل رأس المال العامل. كما أنه يعتبر من أوائل عقود التحوط المعروفة 
في العالم، حيث يحقق رغبة طرفيه في التحوط، فالبائع يحتاط من كساد األسواق، والمشتري يحتاط 

من تذبذب األسعار. في هذا العدد نتعرف على أداة تمويلية إسامية وهي السلم.
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تعريف السلم

الس���لم أو الس���لف ه���و عق���د بي���ع يعج���ل في���ه الثمن 
ويؤج���ل فيه البيع، فهو بذلك بيع آجل بعاجل؛ بمعنى 
بي���ع ش���يء موص���وف ف���ي الذمة بثم���ن معج���ل، أي أن 
البضاعة المش���تراة دي���ن في الذمة وليس���ت موجودة 
أمام المشتري، ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجًا للبائع، 
وه���و نوع م���ن البي���وع المتع���ارف عليه في بي���ع التمور 

والمنتجات الزراعية.
وهو عكس البيع بثمن مؤج���ل. وللفقهاء اصطاحات 
اس���تعملوها لبي���ان أط���راف ومف���رادت عق���د الس���لم. 
فيسمى المشتري »رب الس���لم« أو »المسلم« ويسمى 
البائ���ع »المس���لم إليه«. أما المبيع )الس���لعة( فيس���مى 

»المسلم فيه«، والثمن »رأس مال السلم«. 

مشروعية السلم

ج���اءت مش���روعيته بالكت���اب والس���نة واالجم���اع، يقول 
تعال���ى:« ياأيها الذين آمن���وا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه » البقرة ) آية 282 (. ومن السنة ما ثبت 
عن اب���ن عباس رضي اهلل عنهما، قال قدم رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه وس���لم المدينة والناس يس���لفون في 
التمر العام والعامين فقال: »من س���لف فليس���لف في 
كي���ل معلوم ووزن معلوم« رواه البخاري ومس���لم. وأما 
اإلجم���اع فقال ابن المن���ذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 

أهل العلم على أن السلم جائز.

البي���ع ه���و مبادلة مال بمال يأخذ ص���ورًا أربعة من حيث 
توقيت تسليم البدلين:

الصورة األولى: أن يتم تسليم الثمن والمبيع في وقت 
التعاقد على البيع ويسمى البيع النقدي أو الناجز.

الصورة الثانية: أن يتم تس���ليم السلعة عند التعاقد 
وتأجيل تسليم الثمن إلى وقت مستقبلي يتفق عليه 
س���واء دف���ع الثمن كله م���رة واحدة ويس���مى البيع إلى 

أجل، أو على دفعات ويسمى البيع بالتقسيط.

الص��ورة الثالثة: وهي عكس الثانية بأن يتم تس���ليم 
الثمن عند التعاقد ويتأجل تس���ليم المبيع أو السلعة 
إلى أجل مس���تقبلي يحدد وهذا هو بيع السلم، وهذه 

الصور الثاث جائزة شرعًا.

أم��ا الص��ورة الرابع��ة: حيث يت���م التعاقد عل���ى البيع 
وق���ت  إل���ى  مع���ًا  والمبي���ع  الثم���ن  تس���ليم  ويتأج���ل 
مس���تقبلي ويس���مى بيع الكالئ بالكالئ – أي المتأخر 

بالمتأخر – وهذه الصورة منهي عنها شرعًا.

ضوابط االستثمار عن طريق بيع السلم

وض���ع الفقه���اء مجموع���ة م���ن القواع���د الت���ي تضبط 
االستثمار عن طريق بيع السلم منها:

1 - أن يكون المسلم فيه )البضاعة( منضبطًا: بمعنى 
أن كل م���ا يمك���ن انضباطة بمعنى تحدي���دة فإنه جائز 

فيه السلم ألنه ما تدعو إليه حاجة.

2 - أن يوص���ف وصف���ًا نافي���ًا للجهال���ة، فيذك���ر جنس���ه 
ونوعه.

3 - أن يكون األجل معلومًا كالشهر.

4 - أن يك���ون المس���لم في���ه )البضاعة( ف���ي الذمة، فإن 
أسلم في عين )بضاعة حاليه( لم يصح.

5 - أن يقض���ي )يدف���ع( رأس المال ف���ي المجلس، وأجاز 
اإلمام مالك اليوم واليومين الستام رأس المال.

وق���د أقر مؤتمر المصرف اإلس���امي ف���ي دبي عام 1979 
هذا النوع من البيوع، إذا كان المصرف يتقيد بالشروط 
الت���ي ذكره���ا الفقه���اء، ومراع���اة ذلك ف���ي كافة عقود 

السلم.

إجراءات تطبيق بيع السلم بالمصارف اإلسالمية 

الس���لم المصرف���ي: ه���و دخ���ول البنك في عقد س���لم 
بائعًا أو مش���تريًا لكمية معلومة من س���لعة مثيلة إلى 

أجل معلوم بثمن مدفوع نقدًا.

يت���م تموي���ل العمي���ل ع���ن طري���ق بي���ع الس���لم وف���ق 
اإلجراءات التالية:

1 - يق���وم العمي���ل بالتق���دم للمصرف بطل���ب لتمويل 
مش���روع معي���ن ويرغ���ب ف���ي قي���ام المص���رف بتوفي���ر 
الس���يولة النقدية الازمة للمش���روع ون���وع المنتج الذي 
يقوم بإنتاجه، على أن يرفق بهذا الطلب دراسة جدوي 

للمشروع يحدد فيه مبلغ السيولة المطلوب.

2 - يق���وم المصرف بتقييم جدوي المش���روع المطلوب 
تمويله، ونوعية الس���لع التي يقوم المشروع بإنتاجها، 
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وفي حالة الموافقة عليه يقوم المصرف بش���راء السلع 
التي يقوم المشروع )المصنع( بإنتاجها وتحديد موعد 

االستام ودفع قيمة البضاعة حاالً.

3 - يق���وم العمي���ل بع���د ذل���ك ب���إدارة أعمال المش���روع 
)المصن���ع( وف���ق م���ا ه���و مخط���ط ل���ه بدراس���ة ج���دوي 
المش���روع، وبع���د اإلنتهاء م���ن اإلنتاج، يقوم بتس���ليم 

البضاعة للمصرف وفق الشروط المتفق عليها.

4 - حت���ي يق���وم المصرف ببيع تل���ك البضاعة، فإن لديه 
بديلين وهما:

البديل األول: بيع البضاعة قبل االستام عن طريق عقد 
الس���لم الموازي للتجار، علي أن يحدد موعد التس���ليم 
بعد االستام من العميل، ويكون ذلك بسعر أكبر من 
س���عر الش���راء من العميل وأقل من سعر السلعة في 

السوق حتي يوفرميزة للمشتري.

البدي��ل الثاني: االنتظار حتي موعد اس���تام البضاعة 
ث���م بيعه���ا نق���دًا )بي���ع مس���اومة(، أو ع���ن طري���ق بيع 

المرابحة. 

ويتساءل البعض كيف يمكن للمصرف أن يبيع بضائع 
لي���س له خبرة بها، وفي الواقع العملي تقوم المصارف 
اإلسامية بإسناد أمر البيع إلي الموزعين مقابل عمولة 

محددة.

معيار التعامل مع المصرف:

• يج���وز للبن���ك تقديم التموي���ل لعمائ���ه بطريق عقد 
السلم. 

• ال يج���وز تقدي���م العربون ف���ي الس���لم المصرفي، بل 
ينبغي تسليم كامل الثمن عند التعاقد. 

• يلزم قبض الثمن في السلم المصرفي عند التعاقد 
بالط���رق المتعارف عليه���ا والتي ال تش���ترط تأجيًا في 

الدفع. 

• إذا اقتضى العرف تأخير تسليم الثمن للبائع فا مانع، 
ما لم يزد ذلك عن ثاثة أيام. 

• يش���ترط لصح���ة الس���لم أن تك���ون الس���لعة محددة 
الجنس والقدر والصفة ومكان التسليم بطريقة نافية 

للجهالة. 

أم  كان���ت  مزروع���ة  بالوص���ف،  تنضب���ط  س���لعة  كل   •
مصنوع���ة وه���ي مباحة م���ن الناحي���ة الش���رعية، يجوز 

تمويلها بواسطة عقد السلم. 

• يترت���ب عل���ى الدخول ف���ي عقد الس���لم تحديد األجل 
وإلزام البائع بتس���ليم الس���لعة المتعاق���د عليها عند 

حلول ذلك األجل. 

• تحدد أثمان السلع المسلم فيها بين البنك والعميل، 
وال مانع أن ياحظ األجل في تحديد الثمن. 

• إذا عجز البائع عن تسليم السلعة في أجلها المعقود، 
فا مان���ع من االتفاق بي���ن الطرفين عل���ى تمديد األجل 
بش���رط أن يك���ون ذلك ب���دون عوض، وإال فيع���د العقد 

مفسوخًا. 

• يتحق���ق للبنك الحد األدنى الازم من متطلبات قبض 
س���لعة الس���لم إذا انتقل���ت إلي���ه عند اس���تامها تبعة 

هاكها. 

• ال مان���ع للبنك عندما يكون مش���تريًا في الس���لم من 
الدخول في عقد وكالة مع بائع الس���لعة لقبضها نيابة 
عن البنك وتمييزها ماديًا عن س���واها عند حلول األجل 

ثم بيعها إلى طرف ثالث نيابة عن البنك. 

• ال يجوز للبنك أن يبيع سلمًا عين ما اشتراه سلمًا. 

• إذا كان البنك مشتريًا لسلعة في عقد سلم فا مانع 
م���ن أن يدخل بائعًا في عقد س���لم آخر لس���لعة مثلها 
جنسًا ونوعًا وكمًا، وال مانع من أن يكون تاريخ التسليم 
في العقدين متوافقًا بش���رط أن ال يكون هناك أي ربط 

أو تداخل بين العقدين. 
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القطاعات التي يمكن لها االستفادة من بيع السلم 

1 - يمكن اس���تخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية 
عن طريق بيع الوحدات قبل إنش���ائها وتسليمها بعد 

االنتهاء منها.

2 - يصلح في تمويل المصانع عن طريق ش���راء إنتاجها 
وتوفي���ر س���يولة نقدي���ة للمصن���ع، يق���وم العمي���ل من 
خالها باإلنفاق علي مصروفاته التش���غيلية من ش���راء 

مواد خام ودفع الرواتب والمصروفات األخري.

3 - يصلح عقد الس���لم لتمويل عمليات زراعية مختلفة 
حيث يقوم المصرف بشراء اإلنتاج الزراعي من المزارعين 
وتوفير الس���يولة النقدية لهم ثم بي���ع المحصول بعد 
االس���تام، وق���د طبق ذل���ك ف���ي العديد م���ن المصارف 

اإلسامية.

مزايا تمويلية يحققها بيع السلم

1 - اتس���اع نطاق التعامل به، س���واء في السلع الزراعية 
أو الصناعية أو تمويل التجارة ونشاط المقاوالت.

جمي���ع مؤسس���ات  بواس���طة  ممارس���ته  إمكاني���ة   -  2
ومصادر التمويل.

3 - الصاحي���ة للتمويل قصير األجل بتمويل رأس المال 
العامل مثل مستلزمات التشغيل واألجور والمصروفات 
الجارية، وصاحيت���ه للتمويل طويل األجل بتمويل رأس 
المال الثابت لش���راء العدد واآلالت، ألن الحد األعلى لزمن 

التس���ليم يمكن أن يمتد إلى حوالي عشر سنوات كما 
يقرر الفقهاء.

4 - أنه يعمل في مجال االقتصاد الحقيقي، ألن موضوعه 
تسليم سلع وخدمات، وليس ردًا لمبلغ القرض النقدي.

5 - إمكانية أن يكون الثمن في صورة عينية بأن يكون 
مستلزمات تشغيل )مواد خام( أو أالت يتسلمها البائع 

من المشتري ويسدد الثمن سلعًا من إنتاجه.

6 - إمكاني���ة أن يكون الثمن منفع���ة عين، وهي صورة 
جائزة لدي المالكية بأن يقدم المش���تري آلة أو مبنى أو 
س���يارة للبائ���ع لانتفاع بها مدة من الزمن في نش���اطه 

على أن يدفع مقابل هذا االنتفاع سلعًا من إنتاجه.

7 - أن التموي���ل بالس���لم يقض���ي عل���ى آث���ار التضخ���م 
بالنس���بة لدي���ن التموي���ل، حي���ث أن المش���تري الممول 
سوف يس���ترد حقه في صورة س���لع ترتفع أسعارها مع 
حاالت التضخم، وبالتالي لن يؤثر ذلك عليه، بخاف ما إذا 
كان الدي���ن قرضًا في صورة نقود تقل قوتها الش���رائية 

بالتضخم فيستردها بقيمة أقل مما دفعه.

8 - تنطوي عملية التمويل بالسلم على ميزة تسويقية، 
حيث أن طالب االئتمان )البائع( يسدد ما عليه من ديون 
س���لعًا من إنتاج���ه، بما يضمن وجود طل���ب على اإلنتاج 

قبل البدء فيه.

9 - يؤدي التمويل بالس���لم إلى ترش���يد تكاليف اإلنتاج، 
ألن ثم���ن البي���ع يكون معروف���ًا ومقبوالً قب���ل البدء في 
اإلنت���اج، وبذلك فإن البائع لكي يحق���ق ربحًا يكون عليه 

ترش���يد التكالي���ف بما ينطوي على حس���ن اس���تخدام 
الموارد.

10 - يمكن للمش���تري تس���ييل دين الس���لم عن طريق 
الس���لم الموازي، وهو أن يبيع سلمًا من جنس ما أسلم 

فيه قبل قبضه.

مشكالت التمويل بالسلم

1 - مخاطر عدم السداد

2 - مخاطر تس���ليم السلع المتعاقد عليها في الموعد 
المحدد

3 - مخاط���ر ع���دم مطابقة الس���لع للمواصف���ات المتفق 
عليها


