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المستخلص
تعد آليات االستثمار والتمويل الاامملع ى لل الداملد للص المالار احلد هملأ هسل األ ااتملات
الماليع واالقتااديع التص تعا االقتااد العالمص ,مملا ععل ااارلار تتعلو احلو اليث االسلتثمار
والتموي اإلسالميع التص تاوأ ى ل م ده الغاأ الغرأ ومن ضمن مذه الاليث يلا السل أ هو ملا يسلمل
التموي الس أ التلص تالوأ ى لل التععيل لالثمن وتاعيل الم يلا ,مملا يلولر التمويل اللالتأ ل ماتعلين
ورعا ااىما ى ل هساس شرىص دال ىلن الر لا ,وتتحلدد مشلا ع ال حلج اإلعا لع ى لل ىلدد ملن
التساؤالت ,ااو  :ما اإلعراءات المحاس يع لعم يات يا الس أ لص الماار اإلسلالميع وملا ملد
توالاها ما معايير المحاس ع اإلسالميع والثااص :ما متط ات تط يق ملذه االعلراءات للص المالار
االسالميع العراقيع والثالج مد اداء ولاى يع مذه اإلعراءات للص تلولير مع وملات مالمملع و الص
ال حج ى ل لرضيع مدادما هن تط يق إعراءات المحاس ع ىن ىم يلات يلا السل أ ى لل وللق معلايير
المحاس ع اإلسالميع لص الماار العراقيع يحتاج إلل تولير عض المتط ات للص الارلاأ المحاسل ص
ل مار لاص يتأ تط يق مذه اإلعلراءات ادلاء ولاى يلعو ويهلد ال حلج إللل توضلي اليغع يلا
الس أ و يان هحاامها الشلرىيع واإلعلراءات المحاسل يع الصاالع هلا و يلان ملد توالاهلا ملا معلايير
المحاسل ع اإلسللالميع وتوضللي متط للات اىتمادمللا ااحللد الليث االسللتثمار والتمويل لللص الماللار
اإلسالميع العراقيع و وص ص ال حلج إللل معموىلع ملن االسلتاتاعات والتواليات ,هممهلا ان اليغع
ىاد الس أ غير معمو لص الماار العراقيع  ,وان متط ات تط يق مذه الايغع تحتاج إلل علض
التعديالت لص الاراأ المحاس ص لهذه الماار و

الكلمات المفتاحية :ال َس َلم ،ال ُم َسلم فيه ،ال ُم َسلم اليه ،راس مال ال َسلم ،ال َسلم الموازي.

Abstract
The investment and financing mechanisms based on interest in the banks one of the
main causes of the financial and economic crises plaguing the global economy .The sail of
salaam is the adequate system of interest applicable in the banks ،The problem of the
search include several questions first ،what actions accounting for the sale of salaam in
Islamic banks and their compatibility with the Islamic accounting standards second what
are the requirement for these procedures . And third is the efficiency and effectiveness of
these measures in the provision of appropriate information . The research aims to clarify
the process of the salaam selling and rulings legitimacy and procedures own research found
number of conclusions and recommendation ,mainly the sale of salaam is adequate
alternative system of interest, and the accounting system in Iraqi banks needs some
adjustments for the purpose of applying these measures.

key words: alsalaam, al Muslim, al Muslim to him, the capital of salaam, parallel salaam.
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المقدمة
إن ااتمللع الماليللع العالميللع وتللداىياتها ى للل اللعيد العمل الماللرلص لهللا تللاثير ا يللر
ى ل االقتااد العالمص وال سليما ان اللدالم تشلير إللل هن العلالأ ما ل ى لل رالود اقتالاد
طويل اامللد ,وان السل أل الللرميس لهللذه ااتمللات مللو الارللاأ الماللرلص الاللامأ ى للل التعامل
الدامللد لالر للاذ الللذ حرمتللو عميللا ااديللان السللماويع ,لمللا لللو مللن آثللار سلل يع اقتاللاديع
واعتماىيع ,لذلك اتعهت هارار العالأ إلل إيعاد ال دي آلليات التمويل المالرلص الالامأ ى لل
الدامللد  ,واللان الصيللار مللو تط يللق الليث االسللتثمار والتموي ل اإلسللالمص ,حيللج ان الالليث
االقتااديع اإلسالميع التص يتصر ها الداو اإلسالمص اثير ومتاوىع ,ماها ملا يال لتمويل
الاطلللال التراىلللص االسللل أ والسللل أ الملللوات  ,وماهلللا ملللا ياللل لتمويللل الاطلللال الالللااىص
ااالستااال ,وماها ما يال لتمويل الاطلال التعلار االمضلار ع والمرا حلع والمشلاراع,
وهال التحللد همللاأ الماللار اإلسللالميع تدعي ل ال الالليث الحاليللع وإيعللاد الليث هصللر
تغطص احتياعات الت امن التموي يع االدا وىيالا ومادعلع ,ويعلد السل أ ملن هملأ الاليث الشلرىيع
لالستثمار والتموي و
مشكلة البحث
إن ايغع ىاد يا الس أ مص إحد ايث االستثمار والتمويل اإلسلالميع وإحلد لدام
ايث االستثمار والتموي التا يد الذ ياوأ ى ل الدامد  ,إال هن مذا الاشاط المهلأ والحيلو
يااد ياون غيلر مسلتصدأ للص المالار اإلسلالميع العراقيلع املا ان التشلريا العراقلص علاء
صاليللا مللن تارلليأ ااحاللاأ المدايللع ل يللا السل أ مااراللع التشللريعات العر يللع واإلسللالميع ,ى يللو
يمان اياغع مشا ع ال حج من صال التساؤالت اآلتيع :
 1و ما اإلعراءات المحاس يع لعم يات يا السل أ والسل أ الملوات للص المالار اإلسلالميع
وما مد توالاها ما معايير المحاس ع اإلسالميع
 2و ما متط ات تط يق مذه االعراءات لص الماار االسالميع العراقيع
 3و مللا مللد ادللاء ولاى يللع إعللراءات المحاسل ع ىللن ىم يللات يللا الس ل أ ى للل ولللق معللايير
المحاس ع اإلسالميع لص تولير مع ومات تسهأ لص تاييأ هداء الماار اإلسالميع
فرضية البحث
إن تط يللق إعللراءات المحاس ل ع ىللن ىم يللات يللا الس ل أ والس ل أ المللوات ى للل ولللق
معايير المحاس ع اإلسالميع لص الماار العراقيلع يحتلاج إللل تلولير علض المتط لات للص
الاراأ المحاس ص ل مار لاص يتأ تط يق مذه اإلعراءات اداء ولاى يع
أهمية البحث
تامن همميع ال حج لص تس يطو الضوء ى ل اإلعلراءات المحاسل يع لعم يلات يلا السل أ
والس أ الموات ى ل ولق معايير المحاس ع لص الماار اإلسلالميع ومتط لات اىتملاد ملذه
المعايير لص الماار اإلسالميع العراقيع ومد اداءتها لص تولير المع ومات
أهداف البحث
يهد ال حج إلل ىرض ومااقشع العوااأل اآلتيع:
 1و االسلتثمار والتمويل طرياللع السل أ وهحاامللو الشلرىيع ومتط للات تط يالو لللص رل الللارأ
االقتااديع المعاار و
 2و اإلعراءات المحاس يع ل يا الس أ و يان مد توالاها ما معايير المحاس ع لص المالار
اإلسالميع العراقيع
 3و متط ات اىتماد معايير المحاس ع اإلسالميع لص الماار العراقيع

اإلجراءات احملاسبية لبيع السلم والسلم املوازي...

[ ]132

منهجية البحث
اىتمد ال احج الماهج الوادص لتغطيع العااأل الارر ملن ال حلج ملن صلال الرعلول
إلل الاتأل واللدوريات وشل اع االاترالت ذات العالقلع للص معلا ال حلج ,وتلأ اىتملاد الملاهج
التح ي ص من صال ىرض اإلعراءات المحاس يع ل يا السل أ للص المالار اإلسلالميع و يلان
متط للات تط يللق مللذه اإلعللراءات ى للل ولللق معللايير المحاسلل ع اإلسللالميع لللص الماللار
العراقيع و
المحور االول :اإلطار النظري لبيع السلم ومجاالت تطبيقه
من المعرو هن المدص ل حج ه موضول يالون ملن صلال ىلرض وتح يل إطلاره
الارللر وماط ااتللو الداريللع صااللع ىاللدما ياللون مح ل ال حللج مسللالع تتع للق حاللأ الشللرل
اإلسالمص ليها ومد عواتما من ىدمو  ,وما اادلع الشلرىيع لهلذا الموقل هو ذاك وملا ملو
موقا مذه المسالع الداهيع من الواقا العم ص لها ىاد ممارستها  ,وايل يمالن إيعلاد الح لو
الشرىيع لاتامج تط ياها الاور الاحيحع ,و ما هن الموضول الذ احلن الدده وملو يلا
الس أ والس أ الموات قد تمت دراستو استداضع لص عواا لو الداهيلع لناالا سلو اسلتعرض
عض مذه المداميأ التص تااولها الداهاء الادامل والمعاارون :
 1 – 1مفهوم بيع للسلم
الس أ لص ال غع ملو اإلىطلاء والتلرك والتسل ي والسل أ لغلع همل الحعلات والسل لغلع
هم العراقولحماد7, 1993 ,ذ والس أ مو يا شصء مواو لص الذملع لثمن ىاعل لى لد
معاللل واحللد
الاللريأ9 ,2112 ,ذ والسل أ التحريللك السل  ,اسل أ لللص الشللصء وسل أ وهسل
ومو التاديأ والتس يأ لى لد وسلعيدان191 ,2112 ,ذ ,واسلأ السل أ يالا  :اسل أ إذا هسل
ومو هن تعطص ذم ا هو لضع لص س عع مع ومع إللل هملد مع لوأ ,لااالك قلد هسل مت اللثمن إللل
اللاحأل الس ل عع وس ل متو إليللو ,والس ل أ دتحتللين الس ل  ,واس ل أ لللص الطعللاأ هس ل ليللو لى للد
الالريأ1 ,2112 ,ذ والسل أ يللا ىاعل ،عل  ,سللمص لو العاللد لاواللو مععلال ى للل وقتللو لللان
وقت ال يلا علد وعلود الم يلا للص م لك ال لاما والسل أ ىلاد يالون ملا لليس موعلود للص م الو
لياون العاد مععال لالاواو 79, 1921 ,ذ والس أ دت السين المهم ع واللالأ االسل وتن
ومعال ,وقي الس تاديأ رهس الما وتس يمو لص المع س لالس اىأ واشلم لالشلواااص,
 1211مـ249 ,ذ و
هما تعري الس أ لص ااطالح الداهاء لاد ىرلو الشالعيع ااو يا شصء موالو للص
الذمع د يعطل ىاعال لحماد117 ,1991 ,ذ وىرلو الحاا لع لان يسل أ ىوضلا حاضلرا
لص ىوض موالو للص الذملع إللل اعل لالااسلااص212 ,1921 ,ذ وىرللو الحاديلع االو
يللا اع ل  ,ومللو المس ل أ ليللو ,عاع ل  ,ومللو رهس المللا  ,وقي ل شللراء اع ل عاع ل لالاضللا ,
 21, 1924ذ وىرللو المالايلع االو ىالد معاوضلع يوعلأل ىملار ذملع غيلر ىلين وال مادعلع
غير متماث العوضين لا لن رشلد77, 1922 ,ذ ويالحلر هن عميلا التعريدلات السلا اع ذات
داللع واحد  ,ومص هن الس أ مو م ادلع ثمن م يا ,والثمن ىاع هو مادأ ,والم يا اع .
 2 – 1مشروعية بيع السلم
إن الااس حاعع إلل الس أ الن هر األ التر ول والثمار والتعار يحتاعون إلل الادالع
ى ل هادسهأ وى ل ترىهأ لتاتم لاعات لهأ الشرل االسالمص الس أ لياتدعوا ,وياتدا المسل أ
االسللترصاص ,و التللالص لللان السلل أ يسللتمد مشللروىيتو مللن هقللو الماللادر لللص الشللريعع
اإلسالميع ,إن يا الس أ مشرول الاتاأل والساع وإعملال الداهلاء  ,هملا الاتلاأل لالد احل
س حااو وتعالل الس أ اولو تعالل ليا هيها الذين اماوا إذا تداياتأ دين إلل اع مسلمل للاات وه
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ولياتللأل يللااأ ااتللأل العللد ذ لاآليللع  222سللور ال اللر ذ لا للن العر للص 1371 ,هـ 247 ,ذ
وقا ا ن ى اس رضص ىاهما ان مذه االيع اتلت لص الس أ صااع ,وان س أ امل المديالع
الماور اان س ا لص اتو مذه االيع ,وعلاء للص االيلع  222ملن سلور ال الر لواشلهدوا اذا
ت ايعتأذ والس أ اول من ال يول لالارط ص 143 ,مـ331 ,ذ هما لص الساع لاد ث لت مشلروىيع
الس أ لص هحاديج اثيلر لماهلا ملا رواه الشليصان ال صلار ومسل أ ىلن لن ى لاس رضلص
ىاللو هن الا للص ا ل ل ى يللو وس ل أ ىاللدما قللدأ المدياللع وعللدمأ يس ل دون لللص الثمللار السللاع
والساتين لاعلات لهلأ ذللك وقلا لملن هسل ل يسل للص ايل مع لوأ ووتن مع لوأ إللل اعل
مع وأذ لالشواااص 1211 ,مـ211 ,ذ وقد اعما الداهاء ى ل ان الس أ علامت الن الملثمن للص
الم يللا مللو احللد ىوضللص العاللد  ,لعللات هن يث للت لللص الذمللع اللالثمن لا للن قدامللع 1411 ,م لـ,
314ذو
 3 – 1أركان عقد بيع السلم
الس أ ىاد من ىاود المعاوضع وياط ق ى يو ما ياط ق ى لل ىالود ال يلا وياعالد دلر
ال يللا ,وياعاللد دللر السل أ هو الس ل االممللا اللحي  ,وهراااللو مللص ا لاآلتص لىمللر,2114 ,
19ذ:
1و الايغع  :ومص اإليعاأل والا و و
2و العاقدان  :المس أ والمس أ إليو
3و المح  :ومما رهس ما الس أ والمس أ ليو
 4 – 1شروط عقد بيع السلم
مااك ىدد من الشروط والضلوا ط الواعلأل توالرملا للص ىالد السل أ ماهلا ملا يالا ى لل
رهس ما الس أ  ,وماها ما ياا ى ل المسل أ ليلو ملن هممهلا االتلص  :لا لن قداملو 1411 ,ملـ,
312ذ
 1و ماان التعاقد :إن تحديد ماان مع س العالد مهلأ علدا لغلرض تحديلد ىم يلع قل ض اللثمن,
واذلك لتحديد ماان اإليداء  ,حيج يترتأل ى ل ذلك تاالي لص المؤن والاا وذللك للدلا
الغرر
 2و تللاريا التعاقللد  :ويللرت ط للو تحديللد اعل السل أ وتللاريا قل ض الللثمن  ,ويسل أ الللثمن لللص
مع س العاد ق التدرق والس أ يد ى ل التس يأ وإذا اع الثمن ىن مع س العالد هال
يا الاالئ الاالئ * ومو محرأ لا ن ىا دين 1272 ,مـ212 ,ذ
 3و طرلللا العاللد  :يعللأل تحديللد طرلللص العاللد ,المس ل أ والمس ل أ إليللو مللا إقرارممللا اللحع
هم يتهما ل تعاقد
 1و المس أ ليو  :هن ياون المس أ ليو موالولا للص الذملع غيلر معلين ولاالو ايل مسلمل إللل
اع مسمل يعأل يان اوىلو ,عاسلو ,اميتلو ,وتالو ,وعميلا الالدات المميلت للو والتلص
يصت الثمن اصتاللها دلعا ل عهالع وهن ياون المس أ ليو مملا تاضل ط الدتو لاوللو ايل
وقولو وتن لاولو ا ل ى يو وس أ اي مع وأ ووتن مع لوأ ,وهن يالون المسل أ ليلو
مما يغ أل الرن ى ل وعوده لص ااسواق ىاد ح و ااعل وان يالون ملؤعال للص الذملع
إلل اع مع وأ ,لو وقا لص الثمن لاولو إلل اع مع وأ ,لحماد32 ,1993 ,ذ
 1و الثمن  :يحدد اول الثمن االدا لديالار ,دوالرذ هو ىيالا لمالامن  ,آالت ,معلداتذهو مادعلع
لحيات م ان ,حيات سياراتذ وايديع تسل يمو واللاص ى لل ق ضلو للص مع لس العالد ملا
*

يا الاالئ الاالئ لص الداو االسالمص يعاص يا الدين الدين  ,ل متيد من التدااي مراععع
www.almostafa.info,dat,arabic,depot
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يتااسأل ما الا ض اادا هو ىياا هو مادعلع و املا يعلأل هن يالون اللثمن مع وملا الن اللثمن
للللص ىالللد السللل أ لللد للللص ىالللد معاوضلللع ماليلللع للللال لللد ملللن هن يالللون مع وملللا اسلللامر
المعاوضات لرلا العهالع وسد األ المااتىات لحماد41 ,1993 ,ذو
 5 – 1أحكام عقد بيع السلم
ماـللـاك عللض ااحاللاأ المتع اللع عاللد الس ل أ وليمللا يللاتص عللض مللذه ااحاللاأ لىمللر,
37 ,2114ذ:
1و االصتال لص المادار :إذا تلأ إحضلار المسل أ ليلو لااثر ملن الالدر المتدلق ى يلو للال ي لتأ
المس أ ا و التياد  ,ولان إذا تراضيا ى ل التياد لااو يعوت هصذما ,اما يعوت دلا ملا
ياا هللا ,امللا إذا تللأ إحضللار المس ل أ ليللو اق ل مللن الاللدر المتدللق ى يللو ,ل مس ل أ هن ياصللذه
ويطالأل المس أ اليو ال اقص ,هو يتأ الدسا ليلو الاء ى لل علوات اإلقاللع للص علض المسل أ
ليو لىمر37, 2114 ,ذ
 2والولاء لص غير الماان المحدد ل تس يأ  :ومذا قد ياون ط أل من المس أ هو من المس أ إليلو
 ,واعما الداهاء ى لل هن السل أ يلولل لو للص المالان المحلدد ل تسل يأ ,للنذا ط لأل احلدمما
التس يأ لص ماان غيره يارر ليما إذا اان لاا لو مؤالع لتالالي ذ هو مالاك مصلاطر طريلق
ىاد اا و ,لذلك يشترط يان ماان تس يأ الم يا لى د وسعيدان 199 ,2112,ذ
 3و توق المس أ إليو ىن الوللاء المسل أ ليلو ىالد ح لو ااعل  :إذا الان سل أل ىلدأ الوللاء
صللارج ىللن إراد المس ل أ إليللو لدللص مللذه الحالللع امللا لسللا العاللد ورد الللثمن هو هن يا ل ر
المس أ حتل يتمان المس أ إليو من الولاء التتاماتو لص موىد الحق ,واذا اان س أل ىلدأ
الولاء المماط ع ,وذلك ان ا المس أ ليو موعود ااسلواق والمسل أ إليلو موعلود وقلادر
ى لل إحضللاره ,ولاالو لللأ يدعل ذللك مماط للع ,لدللص ملذه الحالللع يماللن اسلتيداء الللثمن مللن
الضمان لى د وسعيدان192 ,2112 ,ذو
 4و اإلقاللع :اإلقاللع ملص الرعلول للص الالداع ,للان ي لد احلد طرللص العالد الرغ لع للص ىللدأ
إتمامها  ,وقد رغأل ليها الرسو محملد ال ل ى يلو وسل أ للص حديثلو املا ورد لملن
ىثرتوذ واإلقالع مص لسا ل عادو وقلد اصت ل الداهلاء للص ملذا المعلا
هقا مس ما هقا
لمللاهأ مللن هعاتمللا ومللاهأ مللن هعللات اإلقالللع لللص عللتء مللن الاللداع اللالر ا هو الاا ل
االشالعيع ,لدص حالع اإلقالع يعأل ى ل المس أ إليو هن يلرد ل مسل أ اللثمن اللذ ق ضلو للص
المع س لى د وسعيدان192 ,2112 ,ذو
 1و يا المس أ ليو ق ق ضو :هعات االعتهاد الداهص المعاالر ل مالر علوات يلا المسل أ
ليو ق ق ضو وسموه لالس أ الموات ذ شرط هن ال ير ط ين العاد ااو والعاد الثلااص,
ولأ يدرد ل س أ الموات شصء من ااحالاأ الصاالع لو  ,وذللك الن ىالد السل أ الملوات
ىاد ااعااده مو ىاد س أ مستا تاط ق ى يو هحااأ ىاد الس أ لالسرحص12 ,2119 ,ذ
 1و تس يأ المس أ ليو ق ح و اع لو :يعلأل ى لل المسل أ إليلو الوللاء المسل أ ليلو ىالد ح لو
اع و ل مس أ وحسأل ما ياتضيو العاد من الادع والمادار ,ويعلوت تسل يأ المسل أ ليلو ق ل
ح للو اعل تسل يمو شللرط هن ياللون مطا اللا لاللدتو وماللداره ,لللنذا لللأ ياللن ل مسل أ ىللذر
وعأل ق ولو وإال لال يع ر ى ل ذلك لىمر 37, 2114ذو
 7و تعذر وعود المس أ ليو هو عضو ىاد ااع  :إذا تعذر ى ل المس أ إليلو تسل يأ المسل أ ليلو
الااطاىو ىن ااسواق وللأ يسلتطا المسل أ إليلو تاميالو ,لاملا هن يدسلا العالد ويعيلد رهس
الما  ,هو هن ى ل المس أ هن يا ر إلل هن يتولر المسل أ ليلو للص ااسلواق هو هن يسلت د
و غيره لاحمد21 ,1992 ,ذو
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 2و الحواللع واللرمن :تعلوت الحواللع والللرمن المسل أ ليلو  ,لهلو مللن حيلج التعاقلد الول مللن
ال يول وياعاد ملا تاعالد لو ىالود ال يلا  ,ويعلد ليلو ملن الشلروط ملا يعلد للص ال يلا ,وملا
تعوت و الادالع تعوت و الحوالع والرمن لذا تعوت الحواللع واللرمن للص المسل أ ليلو للص
يا الس أ اما تعوت لص الديون ل اك الشما اإلسالمص11, 2112 ,ذو
 6 – 1مجاالت االستثمار في عقود بيع السلم
 1و الس أ لص التعلار  :يسلهأ السل أ للص تمويل الاشلاط التعلار وصاالع للص تالدير السل ا
والماتعات الرامعع شرامها س ما وإىاد تسوياها إلل الصارج اسلعار معتيلع  ,ويتعامل
الماللر اإلسللالمص مللا التعللار ىللن طريللق ىاللد السل أ اللدتو رأل السل أ هو الممللو ,
وياون التاعر ادع مس أ إليو ,ويحا التاعر ى ل الما ىلاعال ماا ل التتاملو تسل يأ
س ا مواولع لص الذملع للص وقلت اعل  ,ويحلق ل تلاعر هن يتالر الملا اللذ تسل مو
شراء المواد ااوليع ل سل ا المط و لع ى لل ان يطاللأل الوللاء المسل أ ليلو وتسل يمو ىالد
ح للو ااع ل و و هللذا يال ىاللد الس ل أ ماللدرا لتموي ل التعللار احتياعللاتهأ مللن المللا
العاع لتاديذ مشاريعهأ التعاريع دال من ال علوء إللل الالروض الر ويلعو ويمالن تط يلق
العاللد مللا تعللار العم للع الللذين يتعاقللدون مللا هاللحاأل المللتارل والماللااا التللص تاللتج مللا
يتلاعرون لو ,املا يمالن تط يلق ىالد السل أ للص حلاالت ىالود التوريلد التلص تتعاقلد معهلا
المستشديات والداادق والوتارات لىمر13 ,2114 ,ذو
 2و الس أ لص التراىع  :يمان ل ماار هن تسهأ لص تاميلع التراىلع وتاشليطها ىلن طريلق
ىاود الس أ ان تدلا م الث من الما إلل اغار المتارىين وهالحاأل المشلاريا الا يلر
ادتهأ لمس أ إليهأذ لشلراء اإلاتلاج التراىلص  ,ويسلتطيا الملتارل هن يتالر لرهس
المللا لت يللع احتياعاتللو ماا ل االلتللتاأ تسل يأ المسل أ ليللو موالاللا ل شللروط المتدللق ى يهللا,
وياوأ المار تسويق المحاو سعر يحاق لو مامشا من اللر الحلال لالسلرحص,
14- 13 ,2119ذ و
 3و الس أ للص الالااىع لاالستالاالذ :يالوأ المالر تمويل الالاال والحلرليين الغارا
وا ارا إلقامع الماااا وشراء اآلالت ومست تمات اإلاتاج ماا ل تسل يأ المالر سل ا
لللص مللد معياللع هو اللدع دوريللع ماا ل سللعر محللدد سل دا ىاللد التعاقللد ,وياللوأ الماللر
تسللويق الماتعللات مصت لل الطرامللق الشللرىيع المتاحللع وتحايللق مللامب مللن اار للاح
والمساممع لص التاميع االقتااديع الماشود لىمر17 ,2114 ,ذ و
 4و الس ل أ لللص تموي ل التعللار الصارعيللع :تتدللق الماللار اإلسللالميع موعللأل ىاللد س ل أ مللا
شراع معياع هو تاعر لشراء ماتعلات معيالع  ,مملا يمالن ضل طو وتحديلد والدو حسلأل
الماللاييس المح يللع هو العالميللع ى للل هن تس ل أ الشللراع هو التللاعر المس ل أ ليللو لالم يللاذ لللص
تللاريا محللدد ,وياللوأ رأل الس ل أ اسللتالأ الماتعللات و يعهللا سللعر هى للل لتحايللق الللر
الحلللال لالالللغير119 – 111 ,2112 ,ذ وتسلللهأ المالللار اإلسلللالميع للللص تمويللل
التعار الصارعيع ى ل الاحو االتص لىمر17 ,2114 ,ذو
هو تاوأ الماار شراء المواد ااوليع من الماتعين م اشر هو من التعار والدولع سل ما
وتعيد تسوياها ىالميا اسعار معتيع إما اادا هو اىت ار ملذه الماتعلات لالالادراتذ
رهس مللا س ل أ ل حاللو لللص ماا هللا ى للل س ل ا اللااىيع ,هو العاللس تس ل أ الس ل ا
الاااىيع س دا اراس ما س أ ماا المواد ااوليع و
أل و تشعيا قياأ اااىات للص اللدو اإلسلالميع لتحويل الملواد ااوليلع إللل مالاوىات
و ذلك ترتدا هسعارما ىاد التادير ,ويتأ ذلك ملن صلال اليث التمويل اإلسلالميع,
وماها الس أ الذ يدلا موع و رهس ما السل أ للص الور معلدات وآالت ل ماتعلين
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ماا للل الحالللو ى لللل ماتعلللات تراىيلللع هو الللااىيع ملللاهأ تالللوأ تالللديرما إللللل
الصارجو
 1و الس أ لص الماالا لالصلدماتذ :المادعلع ملص الداملد التلص تحال اسلتعما العلين لاملا هن
المادعع تحا من الدار ساااما لتحال ملن السليار اسلتصدامها لالموسلوىع الداهيلع,
111- 1992,111ذ ,واللورتو هن ياللون رهس مللا الس ل أ مادعللع مللاصوذ مللن هىيللان
معمللر مث ل المصللاتن والسلليارات والعللرارات التراىيللع واليللات الللر وماللامن الضللا,
ومن المذامأل الداهيع من اىت ر الماالا هاوال حد ذاتها  ,وهاهلا تحلات حيلات هالولها,
ولذلك هعاتوا اواها رهس ما ومس أ ليو لص ىاد الس أ لاحمد22 – 27 ,1992 ,ذو
 7 - 1أشكال بيع السلم
يتصذ يا الس أ هشااال متعدد تتمث لص االتص:
 1و الس أ ال سيط :إن ىاد الس أ ال سيط يا ل مار التراىلص هاثلر ملن غيلره ,و ملا هن
المار اإلسالمص مار شام غير متصاص لص معا ىم محدد لان ىاد السل أ
يماللن اإللللاد ماللو لللص الماللر اإلسللالمص ل مللو مللن العاللود ااساسلليع لللص معللامالت
المار  ,ااو يتعام ما المتارىين الذين يتوقا هن تاون لهلأ السل عع للص الموسلأ ملن
محااي هأ هو محااي غيرمأ ,ومو يؤد صدمات ا ير تاوأ مااأ الوساطع التص اىتلاد
التعللار ى للل اسللتصدامها مللن ق ل  ,حيللج ان التللاعر ياللوأ لنقراض المللتارل إلللل وقللت
المحاو  ,ويال ض ديالو ى لل شلا محاالي  ,ويمالن اسلتصداأ ىالد السل أ ال سليط للص
تموي ل الاللااىات التراىيللع اناشللاء محدرللع اسللتثمار لتموي ل اللااىع الاطللن والسللار
والتيوت الا اتيع وغيرما  ,اما يمان استصدامو لص المعا التعار لالسلرحص,2119 ,
11 – 14ذو
 2و السل أ الماسلط  :واللورتو هن يسل أ لللص ماللدارا مللن الح للوأل ى للل سل ي المثللا ى للل هن
يا ضللها ىاللد آعللا متداوتللع ,ىاللد ا ل اع ل ماهللا ماللدار معللين ,امللا لللو اس ل أ الماللر
مادار  111طن من الرت ثمن ماداره  111م يون دياار تدلا ى ل هر لا دلعلات ,يلدلا
المار  121م يون دياار ق هن يتس أ ا دلعع من الرت لااشار 2 ,1923,ذ و
 3و الس أ الموات  :والورتو هن ي يلا المالر إللل طلر ثاللج ضلاىع ملن ادلس علاس
وموااللدات ال ضللاىع التللص اسل أ ليهللا ,ولاللن للليس صاللوص ال ضللاىع المسل أ ليهللا مللا
الطر الثااص مؤعال ,ويتس أ الثمن مادما ,ه طرياع الس أ ,لياون دور المار مالا
دور المسل أ إليللو ,لللنذا تس ل أ الماللر ال ضللاىع س ل مها إلللل الطللر الثالللج لللص الوقللت
المحدد ياهما هداء لما لص ذمتو ,وان لأ يتس مها ولرما ل طر الثااص ملن السلوق ,وملذا
مو الس أ الموات لالتحي ص 114 ,1929 ,ذ و
 4و سللادات السل أ :واللورتو االلو يعللوت ل ماللر اإلسللالمص ىللن طريللق شللراات تا عللع لللو
طللرح سللادات س ل أ وياللوأ الشللراء ى للل هسللاس الس ل أ العم للع  ,ثللأ ي يللا طريللق الس ل أ
الموات لص اداات متالحاع معتا اسلعار ترتدلا تلدريعيا ىالد اقتلراأل موىلد التسل يأ
واستالأ ال ضاىع لالمار اإلسالمص اارداص1 ,1994 ,ذ و
 8 – 1مخاطر بيع السلم
ماالك العديد من المصاطر التص تؤد إلل ىتو الماار اإلسالميع ىن االسلتثمار
طرياع الس أ ماها ما يتع لق المسل أ إليلو لالملتارل والحرللصذ وماهلا ملا يتع لق المسل أ ليلو
لالماتج و يمع اإلاتاجذ وماها ما يتع ق مصاطر العم يات المارليع ادسها وى ل الاحلو االتلص
لالسرحص21 - 23 ,2119 ,ذو
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مصاطر متع اع المس أ إليو وتتمث ما ياتص :
 1و استصداأ التموي لص غير ما صاص لو و
 2و المماط ع لص سداد قيمع التموي و
 3و محدوديع الوىص المارلص اإلسالمص عم يع يا الس أ و
مصاطر متع اع المس أ ليو وتتمث ما ياتص :
 1و تعرض الماتعات التراىيع لآللات التراىيع وت دها و
 2واعو ع ض ط حعأ المحاو والماتج المتوقا وموااداتو و
 3و الررو المااصيع وشحع اامطار و
 4و ىا ات اا الماتعات التراىيع من الحاو إلل مصاتن المار و
مصاطر متع اع العم المارلص وتتمث ما ياتص :
 1و ضع ص ر المار لص تعميا وتصتين وتسلويق المحاالي والماتعلات وىلدأ تلولر
اماان ل صتن و
 2و العألء المالص واإلدار السترداد االلتتامات المترت ع ى ل المتارىين و
 3و اعو ع اإلعراءات الاااوايع ل حاو ى ل حاوق المار و
 4و مصاطر ااصداض هسعار المحااي و
 1و ضع الضمااات المارليع و
 1و مصاطر الوقول لص مصالدات شرىيع هثااء تط يق ىم يع يا السل أ مملا يسلصء إللل سلمعع
المار و
المحور الثاني :متطلبات تطبيق اإلجراءات المحاسبة لعمليات بيع السلم والسلم الموازي
على وفق معايير المحاسبة المالية في المصارف اإلسالمية
حلللدد ت معللللايير المحاسلللل ع والمراععللللع والضلللوا ط ل مؤسسللللات الماليللللع اإلسللللالميع
اإلعراءات المحاس يع ل يا السل أ والسل أ الملوات موعلأل معيلار المحاسل ع الماليلع رقلأ ل7ذ
الس أ والس أ الموات الاادر ىلن ميملع المحاسل ع والمراععلع ل مؤسسلات الماليلع اإلسلالميع
للال حرين وامللا يللاتص لميمللع المحاسلل ع والمراععللع ل مؤسسللات الماليللع اإلسللالميع,2112 ,
213ذ:
 1 – 2معيار المحاسبة في المؤسسات المالية اإلسالمية رقم ( )7السلم والسلم الموازي
يتااو مذا المعيار الاواىد المحاس يع ل تمويل السل أ والسل أ الملوات  ,ويشلتم ذللك
ى ل معالعع رهس الما الذ يادمو المار لص الس أ هو يا ضو لص ىم يع الس أ الملوات ,
ومللا يتع للق ا ل ض المس ل أ ليللو و يعللو هو تس ل يأ مث للو لللص ىم يللع الس ل أ المللوات  ,امللا يشللم
المعيللار معالعللع اإليللرادات والماللرولات والمااسللأل والصسللامر المتع اللع التمويلل السلل أ
وىم يات الس أ الموات  ,اما ليما يتع لق عم يلع االلالاح ليعلأل مراىلا متط لات االلالاح
الوارد لص معيار المحاس ع الماليع رقأ ل1ذ شان العرض واإللااح العاأ لص الاوامأ الماليلع
ل ماار والمؤسسلات الماليلع االسلالميعو ولعطلالل ى لل تداالي المعيلار يمالن الرعلول
الل معايير المحاس ع ل مؤسسات الماليع االسلالميع ,المعيلار رقلأ ل7ذ السل أ والسل أ الملوات
لميمع المحاس ع والمراععع ل مؤسسات الماليع اإلسالميع213 ,2112 ,ذ
 2 – 2متطلبات تطبيق اإلجراءات المحاسبية عن عمليات بيع السللم والسللم الملوازي فلي
المصارف اإلسالمية العراقية
تمللر ىم يللات يللا الس ل أ عللدد مللن المراح ل للدءا مللن دراسللع العم يللع موضللول الس ل أ
ودراسع حالع الت ون والموالاع ى ل العم يع ودلا الثمن لتس يأ رهس الما ذ واصذ الضلمااات
الالتمع ى ل المس أ إليو واسلتالأ ضلاىع السل أ لالمسل أ ليلوذ ىالد ح لو ااعل وإىلاد يلا
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ال ضاىع لص ااسواق حسأل الايث اإلسلالميع ل يلا االد  ,يلا ااعل  ,يلا التاسليط ,يلا
مرا حع ,يا س أ موات ووووالاذ
وتاتضص المعالعات المحاس يع ل يا الس أ والس أ الموات تحديد مدردات حسلا ات يلا
الس أ ووضلعها للص اللدلي المحاسل ص ل مالر و وان ىم يلع تشلغي ال ياالات تاتضلص وعلود
المستادات الالتمع التص ال تصت اثيرا ىن المستادات التص يستصدمها المار للص هىماللو
اليوميع لضلال ىلن اىتملاد املاذج ملن ىالد السل أ والسل أ الملوات إلرلاقلو مسلتادات اللدلا
والتحاي و ويعر مسك سعالت اليوميع إلث ات يااات ال ضاىع المسل أ ليهلا  ,لضلال ىلن
سعالت ااستاذ المسلاىد  ,و يلان اتيعلع العم يلات ملن ر ل هو صسلار  ,وتلاثير ذللك ى لل
المرات المالص ل مار و
 1 – 2 – 2فحص عمليات السلم وتقييمها
مااك معموىلع ملن الضلوا ط التلص يعلأل ى لل المالر اإلسلالمص هن ياصلذما ارلر
االىت ار ىاد تموي ىم يات االستثمار ولالا لاليث االسلتثمار اإلسلالميع ,وماهلا يلا السل أ و
ماهلللا ضلللوا ط تتع لللق المالللر اإلسلللالمص والعم يلللع موضلللول السللل أ ,وضلللوا ط تتع لللق
المتعام ين معو ومص ااآلتص لحماد11 ,2119 ,ذ
 1 – 1 – 2 – 2ضوابط تتعلق بالعملية موضوع السلم
 1و السالمع الشرىيع لمعامالت ماليع حال  ,س ا وصدمات حال  ,هولويات إسالميع ,سل وك
إسالمص ,هوامر ,اوامص ,م احات  ,ايثذ و
 2و السللالمع التعاريللع لاتعامللات السللوق ,الحاعللات ااساسلليع ,التميللت التاالسللص ,إسللتراتيعيع
التسويقذ و
 3و السالمع اإلداريع والتاريميع لطريالع اإلدار  ,إىلداد وتلدريأل الملوردين ,طملوح وص لر
اإلدار  ,الهيا التاريمصذ و
 4و السالمع الماليع لميا التموي  ,السيولع ,درعع المصاطر ,العامد ى ل االسلتثمار ,معلايير
اار اح ,التدلااتذ و
 1و السالمع االقتااديع لتحسين عود الحيلا الماديلع والمعاويلع ,العداللع للص توتيلا اللدص ,
التوالق ما اامدا وااولويات االقتااديع ل معتما المس أذ و
 1و السالمع الاااوايع لالشا الاااواص ,ىدأ مصالدع الاوااين المح يعذ و
 2 – 1 – 2 – 2ضوابط تتعلق بشخصية الزبون :
 1و شصاللليع وص لللر المتعامللل لسلللمعع مهايلللع ,هصالقيلللات ,سللل واو الشصالللص ,هوضلللاىو
االعتماىيع ,هوضاىو الاااوايع ,التامي والص رات ,الادلاء اإلداريلع ,الص لر للص الاشلاط
المط وأل ,ط يعع العم  ,حعأ الاشاطذ
 2وسالمع المرات المالصلتواتن الهيا التموي ص ,المديوايع ,السيولع ,الممت ااتذ
 3و الضمااات لالعيايع ,الشصايع ,صاامص المشرول ,ط يعع العم يعذ
 2 – 2 – 2مفردات حسابات عملية بيع السلم
تتضللمن ىم يللات يللا الس ل أ معموىللع مللن الحسللا ات التللص يعللأل هن تللدرج لللص الللدلي
المحاسل ص ل ماللر اإلسللالمص ,لاللص تللتأ ىم يللع التوعيللو المحاسل ص لهللذه العم يللات اللور
س يمع ومذه الحسا ات مص اآلتص :
 1و ضاىع الس أ لالمس أ ليوذ و
 2و ماللرولات الس ل أ ,ومللص االللع الماللاري التللص تادللق ى للل ال ضللاىع االاا ل والتغ ي ل
والتصتين والتامينو
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 3و م يعات الس أ ,وتمث اإليرادات المست مع من يا ضاىع الس أ و
 4و مدياو الس أ ,ويمث مديوايع المس أ إليو ثمن ال ضاىع لرهسما الس أذ و
 1و داماللو السل أ ,ويمثل الم للالث الما وضللع ى للل ذمللع يللا سل أ مللن عللاس مللا اسل أ ليللو لسل أ
موات ذ و
 1و ضمااات يا الس أ ,ومو حساأل ارامص ياا و حساأل هاحاأل ضمااات الس أو
 7و هر اح وصسامر الس أ ,حساأل ي ين اتيعع ىم يع الس أ و
 3 – 2 – 2مقومات النظام المحاسبي لبيع السلم
ماللاك معموىللع مللن الماومللات الواعللأل توالرمللا لللص الارللاأ المحاسل ص لغللرض إث للات
المعالعات المحاس يع لعم يات يا الس أ ومص ااآلتص :
 1و المعموىلللع المسلللتاديع  :وتمثللل المسلللتادات ااالللوليع التلللص تشلللا مالللدرا ل ايلللد للللص
المعموىلللع الدلتريلللع مثللل لمسلللتاد إيالللا دللللا رهسلللما السللل أ ,مسلللتاد إيالللا تسللل أ
ال ضاما ,مستاد مصاتن ضاىع الس أ ,مستاد ىاد الس أذ و
 2و المعموىع الدلتريع :اما ماميع مذه الدلاتر لتحددما الطريالع المحاسل يع المت علع ,وإلث لات
ىم يات يا الس أ يتوعأل مسك السعالت االتيع:
ه وسع يوميع الس أ :ويسع ليو االع العم يات المتع اع ضاىع الس أ والس أ الملوات ,
وياون اول السع حسأل ط يعع وحعأ ىم يات الس أ التص يعريها المار و
أل و سع هستاذ مدياص الس أ :ويدت ليو حساأل لا ت ون من ت امن الس أ و
ت و سع هستاذ داماص الس أ :ويدت ليو حساأل لا ت ون من ت امن الس أ الموات و
 3و دليللل الحسلللا ات  :ياتضلللص تط يلللق اإلعلللراءات المحاسللل يع لعم يلللات يلللا السللل أ والسللل أ
المللوات تعللدي دلي ل الحسللا ات ىللن طريللق إضللالع تاللاي وت ويللأل وتللرقيأ لمدللردات
حسللللا ات السلللل أ إلللللل الللللدلي وتوضللللي عللللض المدللللاميأ والماللللط حات المحاسلللل يع
المستصدمع وايديع معالعع العم يات و
 4و الاوامأ والاشو الماليع  :من اع معرلع اتيعع الاشلاط للص ىم يلات السل أ وتلاثير ذللك
ى ل اتيعع ااىما وى ل المرات المالص ل مار يعر تاريأ الاوامأ االتيع :
ه و قاممع هر اح وصسامر الس أ ,يعر تاريأ مذه الااممع لا ىم يع س أ ملن اعل معرللع
اتيعع ا ىم يع من ىم يات السل أ ى لل حلد  ,وترحل الاتلامج إللل حسلاأل هر لاح
وصسامر االستثمار لص الس أ و
أل و قاممع هر اح وصسامر االستثمار ,يعر تارليأ قامملع هر لاح وصسلامر االسلتثمار للص
الس ل أ لعميللا ىم يللات الس ل أ لللص الماللر اللور إعماليللع ,ويعللر ليللو ماا للع
ضاىع الس أ ما م يعات الس أ و ضاىع آصر المد من اع معرلع اتيعع االسلتثمار
لص الس أ  ,وترح اتيعع مذا الحساأل إلل قاممع هر لاح وصسلامر االسلتثمار ويالون
قيد اإلقدا ااآلتص :
إلى ح  /ا  .خ االستثمار
من ح  /ا  .خ السلم
ت و قاممع اار اح والصسامر ,تتضمن قاممع اار اح والصسامر لص الماار اإلسلالميع
ىد حسا ات اتيعع لرىيلع  ,وتشلا معم هلا اتيعلع العم يلات المالرليع وىم يلات
االسللتثمار ,ويادلل ليهللا حسللاأل هر للاح وصسللامر االسللتثمار الللذ يتضللمن مصت لل
اااشللطع االسللتثماريع اإلسللالميع ومللن ضللماها اشللاط ىم يللات الس ل أ  ,وياللون قيللد
اإلقدا ااآلتص :
إلى ح  /ا .خ
من ح  /ا  .خ االستثمار
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ج و قاممع المرات المالص  :يرهر حساأل ىم يات الس أ لص قاممع المرالت الملالص ضلمن
اد االستثمارات قاير ااع لص عاالأل الموعلودات المتداوللع اسلأ ملدياص السل أ,
وما يت ال من ضاىع الس أ لص اهايلع الدتلر الماليلع يعلر تاييملو سلعر السلوق هو
التا دع هيهما اق  ,ويرهر لص الميتاايع اسأ ضاىع السل أ ,ويرهلر حسلاأل ىم يلات
الس أ الموات لص عااأل المط و ات المتداولع اسأ السل أ الملوات  ,ويرهلر حسلاأل
ضللمااات السلل أ ضللمن الحسللا ات الاراميللع لللص الميتاايللع ياا للو حسللاأل هاللحاأل
ضمااات الس أ و
 1و اإلعراءات الرقا يع :وتتضمن وسلام رقا يلع محاسل يع وإداريلع وشلرىيع تعمل عميعهلا
مللن اع ل ضللمان دقللع وسللالمع ااىمللا المحاس ل يع وسللالمع اااللو والتااللد مللن تاديللذ
التع يمات الماليع واإلداريع وتع يمات ميمع الرقا ع الشرىيع
 1و الموردللون :ومللأ الاللوادر الللذين تعهللد إللليهأ مسللؤوليع تشللغي الارللاأ لللذا يعللأل هن ياللون
لديهأ إلماأ العااأل الداهص ل عم يات االستثماريع والتموي يع ى لل وللق الاليث اإلسلالميع
وصااع ليما يتع ق عم يات الس أ و
 7و المعلايير المحاسل يع :يعللر إىللداد الحسللا ات ى للل ولللق المعللايير المحاسل يع ل ماللار
اإلسللالميع  ,وي تللتأ الماللر التع يمللات والضللوا ط الماللرليع الاللادر ىللن ميمللع
المحاس ع والمراععع ل مؤسسات الماليع اإلسالميع
 4 – 2 – 2اإلجراءات المحاسلبية لبيلع السللم والسللم الملوازي فلي المصلارف اإلسلالمية
العراقية
حللللدد ت معللللايير المحاسلللل ع والمراععللللع والضللللوا ط ل مؤسسللللات الماليللللع اإلسللللالميع
اإلعراءات المحاس يع ل يا السل أ والسل أ الملوات موعلأل معيلار المحاسل ع الماليلع رقلأ ل7ذ
الس أ والس أ الموات واما ياتص :
 1و ىاد تاديأ ثمن الس أ من ق المار إلل المس أ إليو يسع الايد االتص :
الى ح  /وسيلة الدفع (الخزينة أو أوراق الدفع)
من ح  /التمويل بالسلم
 2و ىالدما يسلتولص المالر الضلمااات ىلن ىم يللع السل أ يعلر تسلعي قيلد متاا ل ايمللع
الضمااات ى ل الاحو االتص :
الى ح  /أصحاب حسابات ضمانات السلم
من ح  /ضمانات السلم
 3و إذا وللللل المسللل أ إليلللو التتاماتلللو تعلللاه المسللل أ لالمالللر ذ وقلللاأ تسللل يأ المسللل أ ليلللو
لال ضاىعذ اامال و حسأل شروط العاد يعر تسعي الايد االتص :
الى ح  /التمويل بالسلم
من ح  /الموجودات (بضاعة السلم)
 4و يتحم المس أ لالمار ذ االع الادالات ى لل المسل أ ليلو ل ضلاىع السل أذمن اال وتع لع
وتصتين ويعر تحمي مذه المااري ى ل المس أ ليو وياون الايد ى ل الاحو اآلتص:
الى ح  /الخزينة أو البنك
من ح  /الموجودات (بضاعة السلم)
 1و ىاللدما يسللت أ المسل أ لالماللر ذ المسل أ ليللو اللامال ياللوأ نىللاد الضللمااات التللص قللدمها
المس أ إليو لالت ونذ ويعر ىاس الايد المتاا ما ياتص :
الى ح  /ضمانات السلم
من ح  /أصحاب حسابات ضمانات السلم
 1و إذا مضل هاثر من شهر ى لل موىلد تسل يأ المسل أ ليلو و حسلأل شلروط العالد ,وللأ يل
المس ل أ إليللو التتاماتللو تعللاه المس ل أ ولللأ يس ل أ المس ل أ ليللو ,ى للل المس ل أ لالماللر ذ هن
يحتاط لذلك ان يعد مذا الدين من الديون المتعثر وىم مصاص ل ديون المشاوك للص
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تحاي ها لغرض إىطاء مع ومات تساىد ى لل التا لؤ مالدار التلدلاات الااديلع المسلتا يع
ل مار المترت ع ى ل التموي ايغع الس أ ,وياون الايد ى ل الاحو اآلتص:
الى ح  /مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
من ح  /مصروفات السلم
 7و لللص حالللع ىعللت المس ل أ إليللو ىللن تس ل يأ المس ل أ ليللو ىعللتا ا يللا هو عتميللا ,سللواء اتيعللع
لررو صارعع ىن إرادتو هو اتيعع لمماط تو يعر تسعي الايد اآلتص :
الى ح  /التمويل بالسلم
من ح  /الذمم (ذمة العميل)
 2و لللص حللالتص الععللت الا للص هو العتمللص و سل أل صللارج ىللن إراد الت للون هو سل أل إممللا
وتااير ومماط ع الت ون لمن حق الطلرلين ط لأل لسلا العالد شلرط إىلاد رهس الملا
لالثمنذ إلل المس أ لالمار ذ وتاون المعالعات المحاس يع ى ل الاحو اآلتص :
ه و لص حالع إىاد الثمن إلل المس أ اادا :
الى ح  /الذمم (ذمة العميل)
من ح  /الخزينة
يللا
أل و للص حالللع ىلدأ قيللاأ المسل أ إليللو نىلاد الللثمن إللل المسل أ إليلو ياللوأ المالر
الضمان واسلتيداء الم لالث التلص للو ذملع الت لون ومالاري يلا الضلمااات ,ويالوأ
شراء المس أ ليو من ااسواق و سعر يوأ التسل يأ المتدلق ى يلو موعلأل ىالد السل أ,
وتاون المعالعات المحاس يع ى ل الاحو اآلتص :
ل1ذ إذا ااات حاي ع يا الضمان مساويع ل دين الذ ذمع الت ون :
الى ح  /الذمم (ذمة العميل)
من ح  /الموجودات (بضاعة السلم)
ل2ذ إذا ااات حاي ع يا الضمان هاثر من م ث الدين اللذ ذملع الت لون يلتأ اسلتيداء اللدين
وإىاد المت اص إلل الت ون :
الى مذكورين
من مذكورين
ح  /الذمم (ذمة الزبون)
ح  /وسيلة القبض
ح  /الخزينة
ح  /الموجودات (بضاعة السلم)
ل3ذ إذا اااللت حاللي ع يللا الضللمان اق ل مللن م للث الللدين الللذ ذمللع الت للون ,ياللون ح /
الموعودات ل ضاىع السل أذ ملدياا وحسلاأل اللذمأ لذملع الت لونذ دامالا مالدار م لث يلا
الضمان ,وداماا مادار الدرق ين م ث الدين وم ث يا الضمان ,ى ل الاحو اآلتص :
الى ح  /الذمم (ذمة الزبون)
من ح  /الموجودات (بضاعة السلم)
الى ح  /الذمم (ذمة الزبون)
 9و عد قيلاأ المالر اسلتالأ المسل أ ليلو ل ضلاىع السل أذ ملن المسل أ إليلو لالت لونذ يالوأ
تسلللويق ال ضلللاىع و يعهلللا م اشلللر للللص ااسلللواق هو طريالللع السللل أ الملللوات  ,وتالللون
المعالعات المحاس يع ى ل الاحو اآلتص :
يا ضاىع الس أ م اشر لص ااسواق :
ه و لص حالع قياأ المار
يا ال ضاىع سعر ا دتها ولأ يحاق هر احلا هو صسلامر ,لدلص ملذه الحاللع
ل1ذ قياأ المار
يسع الايد االتص :
الى ح  /الموجودات (بضاعة السلم)
من ح  /الخزينة او أوراق الدفع
يا ال ضاىع سعر هى ل من الا دع ويحاق هر احا :
ل2ذ قياأ المار
يعللر عع ل ح  /الصتياللع هو هوراق الللدلا مللدياا و ح  /الموعللودات داماللا و ح  /ا و
الس أ داماا الدرق ين ا دع الس أ وثمن يعو ,ى ل الاحو اآلتص :
الل مذاورين
من ح  /الصتياع او اوراق الدلا
ح  /الموعودات
ح  /ا و الس أ
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يا ال ضاىع سعر اق من الا دع وتحايق صسامر :
ل3ذ قياأ المار
عع ح  /الصتياع هو هوراق الدلا مدياا و ح  /ا و الس أ مدياا الدرق لين ا دلع
الس أ وسعر يعو وعع حساأل الموعودات داماا ى ل الاحو اآلتص :
الى ح  /الموجودات
من مذكورين
ح  /الخزينة او اوراق الدفع
ح  /ا  .خ السلم
يلا السل أ ىلن طريلق إ لراأ ىالد يلا طريالع السل أ الملوات
ب و لص حاللع قيلاأ المالر
يعر تسعي الايود اآلتيع :
ل1ذ ىاد استالأ المار ثمن ال يا اادا هو ىياا هو مادعع :
الل ح  /الس أ الموات
من ح  /الصتياع هو هوراق الا ض هو الموعودات
ل2ذ ىاللد قيللاأ الماللر تسل يأ المسل أ ليللو لللص ىم يللع السل أ المللوات إلللل الت للون و حسللأل
الشروط المتدق ى يها موعأل العاد تاون المعالعات المحاس يع ى ل الاحو اآلتص :
(أوالا) في حالة عدم تحقيق أرباح من عملية السلم الموازي:
الل ح  /الصتياع هو هوراق الدلا هو الموعودات
من ح  /الس أ الموات
(ثانيا) في حالة تحقيق أرباح من عملية بيع السلم الموازي:
عع حساأل الس أ الموات ملدياا و ح  /الصتيالع هو هوراق اللدلا هو الموعلودات دامالا
و ح  /او والس أ داماا الدرق ين ا دع الس أ وسعر يعو ى ل الاحو اآلتص:
الى مذكورين
من ح  /السلم الموازي
ح  /الخزينة او اوراق الدفع او الموجودات
ح  /ا  .خ السلم
ت  .في حالة تحقيق خسائر من عملية السلم الموازي :
عع حساأل الس أ الموات مدياا و ح  /او الس أ مدياا الدرق ين ا دع الس أ وسلعر
يعو وياون الايد ى ل الاحو اآلتص:
من مذاورين
الل ح  /الصتياع هو هوراق الدلا هو الموعودات
ح  /الس أ الموات
ح  /ا و الس أ
 11و اهايع الدتر الماليع يعر تاييأ ضاىع آصر المد التا دع هو السوق هيهما اق و
 11و لغلرض الوقلو ى للل تلاثير المعالعلات المحاسل يع ى لل اتيعلع ىم يللات يلا السل أ يللتأ
اتصاذ االعراءات االتيع :
ه و يعر إىداد حساأل لا ىم يع س أ ى ل حد لغرض معرلع اتيعع ا ىم يع ملن
ر او صسار
أل و يعلللر إىلللداد ح  /ا و االسلللتثمارات لعم يلللات يلللا السللل أ لللنعراء ماا لللع لللين
تاالي الس أ وإيراداتو لغرض التعر ى ل اتيعع االستثمار لص ىم يات يا الس أ
ت و يعر إقدلا ح  /هر لاح وصسلامر السل أ للص ح  /هر لاح وصسلامر االسلتثمار ى لل
الاحو اآلتص :
الى ح  /ا  .خ االستثمار
من ح  /ا  .خ السلم

عبداهلل []125

ج و يعللر إقدللا ح  /هر للاح وصسللامر االسللتثمار لللص ح  /اار للاح والصسللامر العللاأ
وى ل الاحو اآلتص :
الى ح  /ا  .خ العام
من ح  /ا  .خ االستثمار
 12و ترهر حسا ات السل أ للص الميتاايلع العاملع للص اهايلع الدتلر الماليلع ضلمن الموعلودات
المتداولع تحت اد االستثمارات قاير ااع اسأ الس أ لمدياص الس أ  ,ضلاىع السل أذ,
ويرهر حساأل الس أ الموات ضلمن المط و لات المتداوللع ,ويرهلر ح  /ضلمااات السل أ
ضمن الحسا ات الاراميع ياا ها ح  /هاحاأل حسا ات ضمااات الس أ
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 1و شموليع الشريعع اإلسالميع لا عوااأل الحيا واالحيتها لا تمان وماان لما علاءت
و من ح و لعميا مشاا الحيا المعاار  ,والداو اإلسالمص تاصر المعلامالت الماليلع
ال دي ع ل اراأ الر و ,وان يا الس أ معام ع ماليع تدص لص هاثر العاود المعاار و
 2و ىاللد يللا السل أ مللو ال للدي الشللرىص لارللاأ التمويل التا يللد اذ يللؤمن ل ت للامن التموي ل
اللللالتأ لماا لللع مالللرولاتهأ التشلللغي يع  ,ويلللولر لهلللأ السللليولع للللص وقلللت الحاعلللع دون
االضطرار لالقتراض من الماار الر ويع و
 3و ال يوعد تط ياات لع يع ل يا السل أ للص المالار اإلسلالميع العراقيلع  ,ى لل اللرغأ ملن
حاعع ال د الماسع لمث مذه الايث لاون العراق د إسالمص  ,ويلرلض غال يلع المعتملا
ليو التعام الر و  ,مما يؤد إلل حرمااهأ من الحاو ى لل التمويل اللالتأ لماا لع
احتياعاتهأ الماليع والتشغي يع ,ويعيق حراع التادأ والامو االقتااد و
4و ص و التشريعات الاااوايع العراقيع من هيع مواد هو ااوص قااوايع تعال تاريأ ىاود يلا
الس أ و
 1و التاار الاراأ المحاس ص لص الماار اإلسالميع العراقيع لمتط ات معالعع ىم يلات يلا
الس أ والس أ الموات و
 1و يتحاق اإليراد لص ىم يع يا الس أ عد استالأ المالر ل مسل أ ليلو و يعلو سلعر هى لل
من سعر الشراء ,هما إذا تمت ىم يع ال يا مؤعال التاسيط  ,لااو يلتأ االىتلرا لاإليراد
اما لص حالع ال يا التاسيط ,ولص الس أ الموات يلتأ إث لات اار لاح علد تسل أ المالر
المس أ ليو لص ىاد الس أ ااو وتس يمو ل مس أ لص ىاد السل أ الثلااص ,حيلج يالون ثملن
ال يا هى ل من ا دع المس أ ليو ,هن الر يتحاق لص السل أ ىالد إتملاأ ىم يلع ال يلا لملا تلأ
استالمو لعال و
التوصيات
 1و اسللت دا الليث التموي ل الر ويللع الليث تموي ل إسللالميع ال تتعام ل الر للا وال سلليما لللص
الماللار التراىيللع لللص معللا الاشللاط التراىللص ,وان الليغع يللا السلل أ مللو ال للدي
المالمأو
 2و تايي ل ااارمللع التا يديللع الااممللع ى للل الر للا لللص الماللار العراقيللع لاللص تللتالءأ مللا
الايث اإلسالميع لالستثمار والتموي واىتماد ايغع يا الس أ دال ملن اإلقلراض ارلاأ
الدامد و
3و تولير متط ات تط يق اإلعراءات المحاس يع ىن ىم يات يلا السل أ والسل أ الملوات للص
الاراأ المحاس ص لص الماار العراقيع ىن طريق تولير معموىلع مسلتاديع ومعموىلع
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دلتريلللع وتعلللدي دليللل الحسلللا ات ملللن صلللال إضلللالع علللض التالللايدات والت وي لللات
والترقيمللات المصتاللع عم يللات يللا الس ل أ والسلل أ المللوات وتوضللي عللض المدللاميأ
والماط حات المحاس يع المستصدمع وايديع معالعتها و
 4و ضلرور قيلاأ المشلرىين العلراقيين تشلريا الااللوص والالوااين التلص تلارأ ىم يلع يللا
الس أ من االع الوعوه و
المصادر
1و الاران الاريأ
2و احمد ,ىثمان ا ار  ,تعر ع ال اوك السوداايع لص التموي التراىص ايغع الس أ  1992,ال اك
اإلسالمص ل تاميع  /المعهد اإلسالمص ل حوج والتدريأل ,عد و
3و ا للن رشللد ,ه للو الوليللد محمللد للن احمللد الارط للص ,الماللدمات ,ج  ,2ط ,1922 ,1دار العللرأل
اإلسالمص و يروت
4و ا ن ىا دين ,رد المحتار ى ل الدر المصتار ج 1272 , 4مـ ,المط عع ااميريع والق ,مار
لن احملد ,المغالص ,تحايلق ى لد ى لد المحسلن ,وى لد الدتلاح
1و ا ن قداملو ,ه لو محملد ى لد
الح و ,ج  1411 ,1 /مـ  ,دار معر ل ط اىع  ,الاامر
1و ا ن اعيأ ,ال حر الرامق شرح اات الدقامق 1333 ,مـ ,مط عع دار الاتأل العر يع ,مار
7و ااشار ,محمد س يمان  ,يا المرا حع اما تعريو الماار اإلسالميع, 1923 ,مات ع الدالح,
الاويت
2و حماد ,اتيو  ,ىاد الس أ لص الشريعع اإلسالميع ,دار الا أ والدار الشاميع ,ط ,1993 ,1دمشق,
سوريا
9و حماد ,اتيو  ,مععأ الماط حات االقتااديع لص لغع الداهاء  ,ط  ,1991 ,1دار الا لأ واللدار
الشاميع ,دمشق ,سوريا و
11و حماد ,اتيو  ,2119,الهادسع الماليع اإلسالميع kantakji.comlfiqh.finance. htm
11و التحي للص ,محمللد وم للع ,ىاللد الس ل أ واالستاللاال لللص الداللو اإلسللالمص ,والتموي ل االقتاللاد ,
 ,1929مؤتمر المستعدات الداهيع الثااص ,المرات العالمص ا حاج االقتالاد اإلسلالمص ,مرالت
الاشر الع مص لعامعع الم ك ى د العتيت ,عد
12و السرحص ,لطل محملد ,احلو تمويل مالرلص إسلالمص لمحاالي الح لوأل للص الليمن,2119 ,
مؤتمر الماار اإلسالميع ين الواقا والمامو  ,د ص ,اإلمارات العر يع المتحد
13و الشواااص ,محمد ن ى ص ,اي االوطار شرح ماتال ااص ار ج  1211 ,1مـ ,دار ا لن الهيلثأ
الاامر
14و الاللغير ,حسللن اللالح  ,هحاللاأ التمويل واالسللتثمار يللا السل أ لللص الداللو اإلسللالمص مشللدوىع
ارارات المعاما الداهيع و عض التط ياات المعاار  ,2112 ,دار العامعع العديد  ,الاامر
11و ى د الالريأ ,راسلأ محملد  ,يلا السل أ للص التط يالات الداهيلع المعاالر  ,2112 ,مع لع الدالر
اإلسالمص العدد  ,2429اإلمارات العر يع المتحد و
11و ى للد  ,صالللد همللين ,وسلللعيدان ,حسللين سللعيد , ,العم يلللات الماللرليع اإلسللالميع – الطلللرق
المحاس يع الحديثع ,الط عع ااولل, 2112 ,دار وام ل اشر والتوتيا ىمان ,ااردن و
17و ىمر ,محمد ى د الح يأ ,اإلطار الشرىص واالقتااد والمحاس ص ل يا الس أ لص ضوء التط يلق
المعااللر ,2114 ,ال اللك اإلسللالمص ل تاميللع ,المعهللد اإلسللالمص ل حللوج والتللدريأل ,المم اللع
العر يع السعوديع و
12و العياص ,ه و محمد محمود ,ال دايع لص شرح الهدايع ,ط  ,1921 ,1دار الدار يروت
19و الارط ص ,ا و ى د محمد ن احملد ,العلاما الحالاأ الالران ج  143 ,3ملـ المات لع التوليايلع,
الاامر و
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21و الاضا  ,تاريا ,الس أ والمضلار ع ملن ىوامل التيسلير للص الشلريعع اإلسلالميع ,1924 ,دار
الدار ,ىمان ,الط عع ااولل
21و الاواو  ,قاسلأ لن ى لد  ,هاليس الداهلاء للص تعريدلات االدلار المتداوللع لين الداهلاء ,الط علع
ااولل ,1921 ,دار الاتأل الع ميع ,يروت و
22و الااسااص ,ىالء الدين ه و ار لن مسلعود  ,لداما الالااما للص ترتيلأل الشلراما ,ج  ,1الط علع
الثاايع ,1921 ,دار الاتأل الع ميع ,يروت و
23و مؤتمر المستعدات الداهيع ااو لص معلامالت المالار اإلسلالميع ,1994 ,المرالت العلالمص
ا حاج االقتااد اإلسالمص ,مرات الاشر الع مص لعامعع الم ك ى د العتيت ,عد و
24و الموسوىع الداهيع ,ماط مادعع ,ط  ,1992 ,1دار الادو ل ط اىع والاشر ,الاويت و

