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 ملخص الورقه

 -المقدمه :

ان البيئه التشريعيه والقانونيه التي تمتاز بها جمهورية السودان جعلت منه موطنا مميزا لعمليات التمويل 

المصرفي االسالمي وذلك الن النظام المالي االسالمي الذي تنشده الدوله وان كل االجهزه النظام المالي فيها 

ت الماليه االسالميه منحتها طابع الممارسه االسالمي وان الرقابه الشرعيه التي تغلب عليه جميع المؤسسا

 والتجربه المتميزه 

أن تقييم التجربه من ايجابيات او سلبيات تجعل من تحديث البيئه الداخليه للتمويل المصرفي االسالمي القدره علي 

تأخذ تطوير ورفه البيئه الخارجيه بمخرجات تساهم في تطوير العمل المؤسسي للتمويل المصرفي االسالمي وس

التجربه العديد من المحاور المهمه مع ذكر المؤسسات الدوليه  التي اسهمت في تدعيم عمليات التمويل االسالمي 

 واستخدام المعايير الدوليه االسالميه وتطبيقها  كما  في مجلس الخدمات الماليه االسالميه 

االسالمي وللمؤسسات التمويل المصرفي وان البيئه التشريعيه والقانونيه التي وفرها السودان في االقتصاد 

 االسالمي من  خالل المظمومه  المتكامله للمؤسسات االقتصاديه والماليه للدوله .

إن طبيعة النظام المصرفي اإلسالمي القائمة على االلتزام باألحكام الشرعية في المعامالت المالية تجعل المشاركة 

لبديل الشرعي للفائدة الربوية التي يرتكز عليها النظام المصرفي في الربح و الخسارة )الغنم و الغرم( هي ا

الربوي.وتجعل من الصيغ التمويلية التي ترتكز عليها هذه العالقة هي األساس في التعامل التمويلي بين البنوك 

 وعمالئها. هذا ويحقق مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة.

ليلي المقارن لعكس البيئه الداخليه الصديقه للمؤسسات التمويل اتبعت الورقه البحثيه المنهج الوصفي التح

 االسالمي.
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Preface: 

The legislative and legal environment that characterize the republic of Sudan made of it an 

outstanding native land for Islamic finance Operations that is for the Islamic system adhered to by 

the state that all the institutions are run according to the Islamic financial system besides, the 

Islamic legal control prevailing over all finance institutions gave it the initiative practice and 

characteristic experience.  

    The assessment of this experience as to the advantages and disadvantages makes of the internal 

environment of the Islamic bank financing modernization the potential tool to develop and elevate 

the external evironment through outputs that participate in the development of the institutional 

practice in the Islamic bank financing, the experience will take various important pivots along with 

the mentioning of the international corporations which has contributed to the enforcement of bank 

Islamic financing and usage of international Islamic standards and executing them the same way as 

they are executed in the Islamic financial service corporations. 

    The legal legislative environment provided by Sudan pertaining to the Islamic economy and in 

Islamic bank financing through the integrated organization of the economic and financial state 

institutions.  

    The Islamic banking nature which is based on the adherence to Islamic Sharia in transactions 

make the sharing of profit and loss (ghamum and gharam) as a legal substitute for the usury 

interest which is basic in the ritual banking system, it also make the financing formulas on which 

this relationship is centralized, the Base in the financing deals among banks and clients as it also set 

the principle of division of profit and loss.  

   The researchal paper has followed the comparative descriptive analytic method in order to reflect 

the friendly internal environment for Islamic financing corporations.  
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 -المحور االول:

 :صيغ التمويل االسالمي

يناقش هذا المحور مقدمة عن صيغ التمويل االسالمي تمهيدا للدراسة وذلك من خالل عرض مفهوم وادوات 

 ومصادر التمويل .

تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة اإلقتصادية , فهي الشريان الحيوي و القلب النابض الذي يمد و

القطاع اإلقتصادي بمختلف وحداته و مؤسساته باألموال االزمة للقيام بعملية اإلستثمار و تحقيق التنمية و دفع 

 عجلة اإلقتصاد نحو األمام .

ا العام تعني إنفاق المال , وكان اإلستثمار بالمفهوم البسيط يعني استخدام المال فإذا كانت عملية التمويل بمفهومه

في عمليات اقتصادية بغية الحصول على مردودية أو نتيجة , فإن كل إستثمار يعتبر تمويال بالضرورة و لكن 

 .التمويل ال يعتبر في كل الحاالت إستثمارا ً

ليات التمويل و تحقيق اإلستثمار و يتجلى ذلك من خالل فرض الزكاة فاإلقتصاد اإلسالمي يعطي أهمية بالغة لعم

على األموال سواء كانت عينية أو نقدية و ذلك حتى يقل االكتناز  , و بالتالي عدم تعطيل الموارد و الوسائل 

ه , و محفزا الخاصة بدفع وتيرة االستثمار . فالزكاة في اإلقتصاد اإلسالمي تعتبر أحسن و أبلغ أداة في الكون كل

لإلستثمار في نظرة اإلسالم والمسلمين طبعا , فالمسلم يستثمر حتى و لو كانت نسبة العائد أقل من نسبة الزكاة أي 

% ألنها بالمقابل تعد أحسن مقياس موزع للدخل القومي , و إذا لم يستثمر هذه األموال فسوف تزول  2.5أقل من 

قتصاد إلسالمي على اآلليات و الميكانيزمات التي تدفعه إلى تحقيق بسبب امتصاص الزكاة ، و عليه يتوفر اال

التنمية و اإلزدهار , و لهذا سوف نحاول أن نركز في دراستنا على مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي و 

يقها من الصيغ المختلفة التي يمكن تقديم بها هذا التمويل و الشروط والظوابط التي تحطم هذه الصيغ و كيفية تطب

 طرف البنوك اإلسالمية .

 و عليه نقول : ما مدى فعالية تمويل المشاريع اإلقتصادية من المنظور اإلسالمي ؟

 على ضوء هذا ندرج مجموعة من التساؤالت :

 مفهوم التمويل و أحكامه في اإلقتصاد اإلسالمي . -

 أدوات و مصادر التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي . -
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 تطبيقها في البنوك اإلسالمية . صيغ التمويل و كيفية -

 و بناءا على هذه التساؤالت تتبلور الفرضية التالية :

تعتبر صيغ التمويل اإلسالمية متعددة ومتنوعة  ويمكن تطبيقها في مختلف اآلجال )قصيرة ,متوسطة وطويلة  -

 اء .األجل (وذلك بتكييفها مع متطلبات العصر الحديث وفق أطر الشريعة اإلسالمية السمح

 مفهوم التمويل و مصادره في اإلقتصاد اإلسالمي : – 1

إن للمال في اإلسالم وظيفة إجتماعية ذات أبعاد واسعة  إلى جانب وظيفة اقتصادية ، فهو يعتبر وسيلة إلى الحياة 

يطار  الكريمة لإلنسان , لذلك وضع اإلسالم ضوابط لكسبه و إنفاقه . وإذا كان هذا الكسب و اإلنفاق يدخل في إ

عملية التمويل بالمفهوم االقتصادي , فسوف نحاول معرفة من خالل هذا الفصل مفهوم المال وصوال إلى مفهوم 

 التمويل و أهم مصادره و المبادىء التي تحكمه في اإلقتصاد اإلسالمي .

 

 ماهية التمويل : –أ 

المنظور اإلسالمي وجب معرفة مفهوم المال و قبل التطرق إلى مفهوم التمويل و صيغته و أهميته االقتصادية في 

 شروط و أسباب تملكه في اإلسالم .

 : مفهوم المال , أنواعه وأسباب تملكه 

 تعريفه : – 1

لغة : المال ما يمتلك من كل شىء و يجمع من أموال , وفي لسان العرب ما يتملكه المرء من الذهب و الفضة , ثم 

 ألعيان .أطلق على كل ما يقتنى و يملك من ا

اصطالحا : ) اصطالح الفقراء و المعاصرين ( المال ما كان له قيمة مادية وجاز شرعا اإلنتفاع به في حالة 

 اإلختيار , أي أن المال ما يمكن حيازته و االنتفاع به و التصرف فيه .

ز لإلنسان امتالكه و وبالجمع بين التعريفين يمكن القول أن : المال يتمثل في كل ما كانت له قيمة مادية و جا

 اإلنتفاع به في حالة االختيار , على أن يكون هذا االنتفاع ممكنا لكافة الناس  ال من بعضهم .

 أنواعه : – 2
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يمكن تقسيم المال إلى أصناف متعددة تبعا للحكمة من كل تصنيف , سواء للدراسات  الشرعية أو االقتصادية أو 

 القانونية , و أهمها ما يلي : 

 م المال إلى نقود ) رأس مال نقدي ( و عروض ) رأس مال عيني ( .تقسي -

 تقسيم المال إلى عقار و منقول . -

مثلي و قيمي : المثلي هو الذي تكون وحداته غير متفاوتة , و القيمي هو الشيء النادر يعوض على مقدار  -

 القيمة و ليس على الشيء.

وزة المالك و يعوض على تلفه ، و الغير مقوم ) ما ال يثير المال المقوم و الغير المقوم : المقوم ما كان بح -

 ماال في اإلسالم ( وهو ما لم يكن بحوزة المالك كالسمك في البحر بالنسبة للصياد.

 

 الطرق الشرعية لكسب المال : –ت 

 وضح الدكتور يوسف القرضاوي قاعدة عامة في تملك المال ,  ويمكن حصر عدة طرق  كمايلي :

 المعاوضات أو المبادالت .-2سواء ينجز عنه أجر أو ربح                          العمل :  -1

 الزكاة  -5   الصدقة  -4                                           الهبة  -2

 الوصية-8   الوقف -7   الميراث  -6

 تطبيق القصاص . -10        الغنيمة  -9

 اإلسالم:مفهوم التمويل و أنواعه في     

 مفهوم التمويل: -1

 لغة : أي أعطيه المال , فالتمويل هو إنفاقه أي أموله تمويال , أي أزوده بالمال.

 اصطالحا : تتضمن كلفة و مصدر األموال وكيفية استعمالها و طريقة إنفاقها  و تسيير هذا اإلنفاق .

 صيغ التمويل من حيث األجل : – 2
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ت مختلفة من حيث الحجم , الطبيعة أو المصدر , ولكن هذا التقسيم عادة يكون يمكن تقسيم التمويل إلى تقسيما

 حسب المدة أو األجل , وذلك كاألتي :

التمويل قصير األجل :  مدته سنة واحدة في الغالب , و يجب أن ال يتجاوز السنتين كحد أقصى , أما الحد  –أ 

 األدنى فيصل إلى يوم واحد.

 سنوات . 7سنوات وتصل إلى   5إلى    2التمويل متوسط األجل : تتراوح مدته من  -ب

 سنة. 20سنوات و ليس له حد أقصى , إذ يصل إلى 7أو   5التمويل طويل األجل :مدته تزيد عن -ج

 إرتباط عملية التمويل بالمشروع االقتصادي في اإلسالم:

سندرسها الحقا ( ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب المادي لإلقتصاد إن المالحظ في صيغ التمويل اإلسالمية ) كما 

أو باإلنتاج الحقيقي الذي يضيف شيئا جديدا إلى المجتمع , فإذا كان التمويل الربوي في أغلب األحيان يعتمد 

على ذمة المستقيد و يقدم على أساس قدرته على السداد , فإن التمويل اإلسالمي يقدم على أساس مشروع 

تثماري معين تمت دراسته و دراسة جدواه و نتائجه المتوقعة , بينما نجد أن التمويل الربوي ال يشترط أن اس

 يكون التمويل مرتبطا بعملية إنتاجية حقيقية .

 اإلسالمية:أنواع العوائد في التمويالت  

الذين يمثالن عنصرين أساسيين إن تحديد أنواع العائد يتطلب تحديد عناصر اإلنتاج في اإلقتصاد اإلسالمي  و 

هما : العمل و رأس المال , فالعائد ال يمكن أن يكون إال ربحا أو أجرا , و يمكن إضافة نوع ثالث  وهو 

 الجعالة و إن كان تطبيقا صعبا في عملية التمويل .

 الربح :  -1

المال في نشاط استثماري , و يعرف الربح في الفقه اإلسالمي بأنه نوع نمو المال الناتج عن استخدام هذا  

 أن هذا النشاط اإلستثماري يحتوي على عنصر المخاطرة لتقلبات رأس المال , بزيادة الربح أو وجود خسارة.

و يعتبر الربح الهدف النهائي للمنتجين , و بما أنه يمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة و تكلفتها فقد سعى الفكر 

 يد هذه الفروق :اإلسالمي إلى وضع ضوابط في تحد

 أن يكون هامش الربح معقوال حتى ال يؤدي إلى ارتفاع األسعار و يقلل من سرعة دوران رأس المال .-أ
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 أن يتالءم هامش الربح مع درجة الخطورة . -ب 

 أن ال يتضمن هامش الربح فوائد ربوية . -3

 األجر :

ترط في الثمن أي أن يكون ماال مباحا هو تعويض مالي مقابل منفعة مشروعة , و يشترط في األجر ما ال يش

 منتفعا به شرعا, معلوما و مملوكا للمستأجر. والمعلومات الواجب مراعاتها عند تحديد األجر :

 ظروف العمل و طبيعة و مستوى مسؤوليته . -1

 مؤهالت العامل  ومدى خبرته و مستوى كفاءته . -2

 مستوى تكاليف المعيشة . -3

 

 

 

 الجعالة :

أن يجعل الرجل للرجل جعال على عمل عمله إن أكمل العمل  , و إن لم يكمل العمل لم  يقول ابن رشد : " 

 يكن له شيء  و ذهب عناؤه باطال ."

في الجعالة يتم اإلتفاق بين صاحب المصلحة و العامل على بذل عمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة , أما في 

 كما في الجعالة . اإلجارة فإن اإللتزام بالعمل ال يعني تحقيق الغاية

 فالمنفعة ال تحصل للجاعل إال بتمام العمل , بخالف اإلجارة فإته يحصل على المنفعة بمقدار ما أنجزه من عمل . 

إن العمل في الجعالة قد يكون معلوما أو عير معلوما كحفر بئر حتى يخرج منه الماء بخالف اإلجارة فال بد أن 

 يكون فيها العمل معلوما .

و يرى بعض المفكرين أن العمولة التي يتلقاها البنك اإلسالمي نظير تقديم العديد من الخدمات لعمالئه هي في 

الحقيقة جعالة , و نحن نرى أنها إجارة  ألنها لقاء عمل أو خدمة محددة أو معلومة , و نفس الشيء بالنسبة 

أن هذا ال يمنع أن نجد بعض العمليات المصرفية  للمضاربة إذ ال يمكن إشتراط نتيجة كما هو في الجعالة , غير
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التي تعتبر العمولة فيها نوعا من الجعالة , كتوسط البنك للعميل من أجل الحصول على قرض لدى جهة أخرى 

 لقاء عمولة , أو إحضار بضاعة نادرة للعميل يطلبها في بيع المرابحة لقاء عمولة , وشروط الجعالة هي : 

 الوصول إلى الغاية . -  إتمام العمل - 

 

 مصادر التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي  – 2

 البنوك : -أ

إن البنوك تلعب دورا هاما في حياتنا و حياة األمم و الحياة اإلقتصادية بصفة خاصة , وال شك أن هذه البنوك تقدم 

مية اإلقتصادية حسب خدمات إلى الجمهور سواء كانت صناعية أو تجارية , و عليه فهي تساهم في تحقيق التن

 إختصاص كل واحد منها , فهي تعمل على تسيير اإلنتاج , و تسيير التبادل و تعزيز رؤوس األموال ..

 لتي تساعد على الرفاهية و التقدم.إلى غير ذلك من المعامالت الحيوية ا

 

 

 -المحور الثاني :

 صيغ التمويل المستخدمه في النظام المصرفي االسالمي :

ا المحور الصيغ المتعامل بها في المصارف االسالمية والتي تعتمد عليها المصارف في عمليات التمويل يتناول هذ

وذلك تمهيدا للمحور االخير الذي يوضح التطور الذي حدث في المصارف االسالمية من خالل استخدام الصيغ 

 بالطريقة العلمية والتطبيقية السليمة.

ة الكثير من الخدمات والتسهيالت ، فالمصارف اإلسالمية تقوم بعمليات إن المصارف اإلسالمية تقوم بصياغ

مختلفة تهدف جميعها إلى تدعيم التنمية في المجتمع ويأتي االستثمار في مقدمة العمليات، ولالستثمار اإلسالمي 

 طرقا وأساليب متميزة وعديدة تهدف كلها إلى تحقيق الربح الحالل. ومن أبرز صيغ التمويل :  

 -:الً: المضاربة أو
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كلمة المضاربة مأخوذة من الضرب في األرض أي السير فيها، وتسمى عند أهل المدينة بالقراض من كلمة 

قرض ، وتعرف المضاربة بأنها عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال واألخر يشارك بجهده على أن يتم 

وتعتبر المضاربة هي الوسيلة التي االتفاق على نصيب كل طرف من األطراف بالربح بنسبة معلومة من اإليراد. 

تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار األموال التي ال يستطيع أصحابها استثمارها،كما أنها الوسيلة التي تقوم 

على االستفادة من خبرات الذين ال يملكون المال. وبالنسبة للمضاربة المصرفية فهي شراكة بين عميل )مضارب( 

. بحيث يوكل األول والثاني بالعمل والتصرف في ماله بغية تحقيق الربح ، على أن (1)لية أو أكثر والمؤسسة الما

يكون توزيع األرباح حسب اإلتفاق المبرم بينهما في عقد المضاربة ، وتتحمل المؤسسة المصرفية كافة الخسائر 

 . (2)التي قد تنتج عن نشاطاتها مالم يخالف المضارب نصوص عقد المضاربة

 (3)لمضاربةأشكال ا

 هناك شكلين للتمويل في المضاربة لدى المصارف اإلسالمية هي: 

 المضاربة المشتركة: (1

  توصيف المضاربة المشتركة 

هي أن يعرض المصرف اإلسالمي ـ بإعتباره مضاربا ـ على أصحاب األموال استثمار مدخراتهم ، كما 

أصحاب المشروعات االستثمارية استثمار تلك يعرض المصرف ـ بإعتباره وكيل عن أصحاب األموال ـ على 

 األموال ، على أن توزع األرباح حسب اإلتفاق بين األطراف الثالثة ، والخسارة على صاحب المال .

 : الفروق بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية 

 هناك عدة فروق منها :

المصرف ، المضارب ، جميعهم المضاربة المشتركة لها ثالثة أطراف ، هم صاحب رأس المال ،  -أ

يستحقون األرباح إن حصلت، في حين المضاربة الفردية لها طرفان صاحب المال والمضارب 

 المستثمر.

                                                           
 .41،40، ص2، ط2007، دار النفائس ، عمان ، الشامل في عمليات المصارف اإلسالميةإرشيد ، محمود عبد الكريم ،   ( 1)
 .432، مرجع سبق ذكره ، ص النقود وأعمال البنوكشلهوب ، محمد علي ، شؤون ( 2)

 . 50ـ43، مرجع سابق ، ص الشامل في عمليات المصارف اإلسالميةإرشيد ، محمود عبد الكريم ، (3)
 



 يـاد اإلسالمـــي في االقتصــــدولي الثانـــــة الــــــر الشارقــمؤتم

 البيئة الصديقة ملؤسسات التمويل املصرفي اإلسالمي

 العربية املتحدة اإلمارات - جامعة الشارقة

 2017مارس                

 

المضاربة المشتركة فيها الخلط المتالحق لألموال المستثمرة في المضاربة ، أما الفردية فليس فيها  -ب

 خلط .

لشركة ، ألن من صفقاتها ما تنتهي بسنة ومنها ما المضاربة المشتركة تقوم على أساس استمرارية ا -ت

 يحتاج إلى أكثر من سنة .

 المضاربة المشتركة فيها ضمان لرأس المال ، في حين اليجوز ذلك في المضاربة الفردية . -ث

 : كيفية اقتسام الربح في المضاربة المشتركة 

الحساب  –تها وأموال الودائع عند اقتسام أرباح عمليات المضاربة تأخذ األموال الخاصة للمصارف حص

تأخذ حظها من الربح بنفس النسبة التي تأخذ بها أموال الودائع االستثمارية التي تخلط بإذن أصحابها،  –الجاري 

وتجري عمليات المضاربة بها بواسطة المصرف مباشرة أو عن طريق دفعها آلخرين ، ويمتلك المصرف نصيب 

أن يشترك معه أصحاب الودائع االستثمارية ، بإعتبارها أمواالً مضمونة في إستغالل الحسابات الجارية من غير 

 ذمته، على أن يتحمل المصرف التكاليف الخاصة بالمضاربة .

 :المضاربة المنفردة  (2

وهي أن يقدم المصرف اإلسالمي التمويل لمشروع معين ويقوم العامل باألعمال الالزمة ، واألرباح حسب 

لمصارف اإلسالمية من هذا النوع إلى حد انعدامه، وذلك نتيجة ممارسات األفراد البعيدة عن اإلتفاق، ولقد قللت ا

روح الشرع الحنيف، ويصلح هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة . وفي حالة وجود دور للقيم واألخالق 

ور كبير في بناء الصناعات في المعامالت المالية كالصدق واألمانة وغيرها؛ فإن هذا النوع من التمويل له د

 الصغيرة والحرف وغيرها . 

 (4)أنواع المضاربة

 المضاربة نوعان :  

المضاربة المطلقة ) تفويض غير محدود( : وهي ان تدفع المال مضاربة من غير تعيين المكان والزمان  (1

وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال 

 إال عند نهاية المضاربة . 

                                                           
 .281، ص1، ط2010، دار البراق، حلب، دليلك إلى العمل المصرفي( وحيد، أحمد زكريا، 4)
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فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان المضاربة المقيدة )تفويض محدود( : وهي التي يشترط  (2

 ماله، حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية ومكانية .

يمكن إقتسام المبالغ الفائضة من مخصص الديون المعدومة إذا لم يتم استهالكها بالكامل، ويجب أن يشار إلى  .1

 لنسبة المحددة  لكال طرفي العقد ا

 ثانياً : المشاركات

صورة قريبة من المضاربة والفرق األساسي بينهما أنه في حالة المضاربة يتم تقديم رأس مال  المشاركة هي

من قبل صاحب المال وحده . أما في حالة المشاركة فإن رأس المال يقدم بين الطرفين ويحدد عقد المشاركة 

 الشروط الخاصة بين األطراف المختلفة.

 (5) تعرف المشاركة :

ال، وهي أي عقد ينشأ بين شخصين أو أكثر في رأس المال أو الجهد اإلداراي بغرض يقصد بها شركة األمو

ممارسة أعمال تجارية تدر الربح . والمشاركة المصرفية عبارة عن صيغة استثمارية وتمويلية متوافقة مع 

اد إلى الشريعة، ويمكن أن تشترك فيها عدة أطراف مع المصرف، وتهدف المشاركة مع المصرف من قبل األفر

تحقيق أرباح من وراء المشاركة بالمال، بينما يبحث المصرف في المشاركة عن تمويل، والعكس صحيح في حال 

 دخول المصرف في مشاركة بأعمال التجارة مع أحد عمالئه من التجار

 ثالثا: المرابحة

ن شراءه من البائع األول مع هي بيع بمثل الثمن األول الذي تم الشراء به مع زيادة ربح، أي بيع الشيء بمثل ثم

. (6) هامش من الربح معلوم ومتفق عليه أو مقطوع مثل دينار أو بنسبة معينة من ثمنه األصلي أو ماشابه ذلك

والمرابحة في المصرف هي تقديم طلب للبنك بأن يقوم بشراء سلعة معينة وبيعها للعميل مقابل ربح محدد، وتأتي 

 (8). ويتميز بيع المرابحة في المصرف بحالتين :(7)تياجات العمالء من السلعهذه الصيغة التمويلية لتبية اح

 الحالة األولى : 

                                                           
 .435، مرجع سبق ذكره، صشؤون النقود وأعمال البنوكعلي محمد، شلهوب، (5)

 .73، مرجع سبق ذكره، صالشامل في عمليات المصارف اإلسالمية( إرشيد، محمود عبد الكريم، 6)

 .427مرجع سابق الذكر، ص شؤون النقود وأعمال البنوك،( شلهوب ، علي محمد، 7)

 .152، ص2001، دار وائل للنشر،عمان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي( صوان، محمود حسن، 8)
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هي الوكالة بالشراء مقابل أجر . فمثالً يطلب العميل من المصرف اإلسالمي شراء سلعة معينة ذات أوصاف 

مصرف في القيام بمثل هذا محددة، بحيث يدفع ثمنها إلى المصرف مضافاَ إليه أجر معين، مع مراعاة خبرة ال

 العمل .

 الحالة الثانية:

قد يطلب العميل من المصرف اإلسالمي شراء سلعة معينة محددة األوصاف، بعد اإلتفاق على تكلفة شرائها ثم 

إضافة ربح معلوم عليها. ويتضمن هذا النوع من التعامل وعداً من العميل بشراء السلعة حسب الشروط المتفق 

آخر من المصرف بإتمام هذا البيع طبقاً لذات الشروط . فالبيع الخاص للمرابحة في المصرف يكون  عليها، ووعداً 

 بصيغة اآلمر للشراء .

 (9)ضوابط االستثمار عن طريق بيع المرابحة لآلمر بالشراء 

 تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيالً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة . .1

 المشتري الثاني بثمن السلعة األول التي أشترى بها البائع الثاني ) المشتري األول( .أن يعلم  .2

 أن يكون الربح معلوماً ألنه بعض من الثمن سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة من ثمن السلعة معلوم. .3

 أن يكون العقد األول صحيحاً . .4

 لربا .أال يكون الثمن في العقد األول مقابالً بجنسه من أموال ا .5

 أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم . .6

 

 (10)رابعاً : بيع السلم 

وهو بيع شيء يقبض ثمنه ماال ويؤجل تسليمه إلى فترة قادمة وقد يسمى بيع السلف .  فصاحب رأس المال       

يحتاج أن يشتري السلعة وصاحب السلعة يحتاج إلى ثمنها مقدما لينفقه في سلعته. وبهذا نجد أن المصرف أو أي 

النقدي ألنه سيكون )قرض بالفائدة(، ولكن  تاجر يمكن له أن يقرض المال للمنتجين ويسدد القرض ال بالمال

بمنتجات مما يجعلنا أمام بيع سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع ويقوم المصرف بتصريف المنتجات 

                                                           
 .274،273، مرجع سبق ذكره، صدليلك إلى العمل المصرفيزكريا، ( وحيد، أحمد 9)

 .72، ص2001، الدار الجاامعة، القاهرة، لمؤسسات المالية البورصة والبنوك التجاريةالحناوي، محمد صالج، ا (10)
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والبضائع التي  يحصل عليها وهو بهذا ال يكون تاجر نقد وائتمان بل تاجر حقيقي يعترف اإلسالم بمشروعيته  

المصرف اإلسالمي ليس مجرد مشروع يتسلم األموال بفائدة لكي يوزعها بفائدة أعلى  وتجارته . وبالتالي يصبح

 ولكن يكون له طابع خاص حيث يحصل على األموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها. 

 

 (11)عخامساً : االستصنا

صنعه. االستصناع في اللغة طلب الصنعة، وهو عمل الصانع في حرفته ومصدر استصنع الشيء، أي دعا إلى 

أما في اإلصطالح فهو عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من 

وللمؤسسة المالية أن تقوم بتوسيط نفسها لدفع قيمة السلعة المصنعة ،  عنده بأوصاف مخصوصة وثمن محدد

 بنك ببيعها لعميله لقاء ما دفعه في تصنيعها زائد ربح.للصانع بدالً من العميل ، وبعد اإلنتهاء من التصنيع يقوم ال

 (12):شروط االستصناع 

 يلتزم المصرف بتزويد العميل بالسلعة التي تم اإلتفاق عليها عبر عقد اإلستصناع . .1

 يجب أن يكون المبلغ الكلي لالستصناع معلوماً لدى المستصنع والمصرف . .2

مصنعة ومباحة وتحمل أوصافاً معينة ومحددة، وهذا ال يلزم يمكن تنفيذ تمويل االستصناع لشراء أي سلعة  .3

 العميل بأية التزامات للصانع حيث أن اتفاقه يكون مع جهة التمويل ) المصرف ( .

يلتزم المصرف بتسليم السلعة المصنعة لعميله، ويمكن أن يوكل طرفاً ثالثاً للقيام بالتصنيع، واليجوز  .4

السلعة المصنعة، حيث أن ذلك من مسؤولية الصانع بشكل كامل، إال  للعميل)المستصنع( المشاركة في صنع

 في حالة المساهمة باألرض للبناء عليها .

 

 (13)سادساً : التورق وشروطه

                                                           
 .117، مرجع سبق ذكره، صالشامل في عمليات المصارف اإلسالمية( إرشيد، محمود عبد الكريم، 11)

 .421، مرجع سبق ذكره، صشؤون النقود وأعمال البنوكعلي محمد،  ( شلهوب،12)

 .426، مرجع سابق الذكر، صشؤون النقود وأعمال البنوك( شلهوب، علي محمد، 13)
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التورق لغة هو طلب الورق أي الدراهم ، حيث تعني كلمة ورق دراهم الفضة . والتورق هو شراء سلعة 

الحصول على نقد، وظهر هذا النوع من التمويل لتمكين عمالء البنوك من معينة وإعادة بيعها لطرف ثالث بغرض 

الحصول على النقد بطريقة إسالمية بدالً من اللجوء للقروض التقليدية، حيث يمكن أن يقوم المصرف بشراء أو 

ضافة المبلغ تمويل السلعة المطلوبة، ومن ثم بيعها للعميل زائداً ربحاً محدداً ثم يقوم بييعها لصالح عميله وإ

 لحسابه، وفيما بعد يمكن أن يقوم العميل بدفع مبلغ الشراء نقداً أو بالتقسيط .

 (14)سابعاً : اإلجارة.

اإلجارة من الناحية الشرعية هي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة لمدة معلومة بعوض 

ي ضوء عقد اإلجارة، وفي إطار صيغة تمويلية  معلوم، واإلجازة المذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل ف

شائعة تسمح بالتيسير على الراغب في تملك األصول المعمرة مثل السيارات والعقارات واألصول ذات القيم 

 المرتفعة، ويمكن أن يستفيد منها العمالء بمختلف شرائحهم .

 (15)أنواع اإلجارة

 تصنف اإلجارة أو التأجير إلى ثالثة أنواع هي :  

 اإلجارة المنتهية بالتميلك : (1

إن صيغة التأجير المنتهي بالتملك هي الصيغة السائدة في المصارف اإلسالمية ، ويتضمن عقد اإليجار 

المنتهي بالتمليك إلتزام المستأجر أثناء فترة التأجير أو لدى انتهائها بشراء األصل الرأسمالي، ويجب أن ينص 

قتناء المستأجر لهذا األصل في أي وقت أثناء مدة التأجير أو حين إنتهائها في العقد بشكل واضح على إمكانية إ

. كما ينبغي أن يكون هناك تفاهم واضح بين طرفي العقد بشأن ثمن الشراء، مع األخذ بعين اإلعتبار مجموع 

 قيم الدفعات اإليجارية وتنزيلها من الثمن المتفق عليه ليصبح المستأجر مالكاً لألصل .

 : التمويلي التأجير (2

تستخدم صيغة التأجير التمويلي أو "إجارة اإلسترداد الكامل لألصل الرأسمالي" في الدول الصناعية 

والنامية. وتعتمد هذه الصيغة على عقد يبرم بين شركة التأجير التمويلي والمستأجر الذي يطلب من الشركة 

رته بنفسه . ويحتفظ المؤجر بملكية األصل إستئجار أجهزة وآالت حديثة لمصنع ما او مشروع ما يقوم بإدا

ر طوال فترة اإليجار، بينما يقوم المستأجر بإقتناء األصل واستخدامه في العمليات االنتاجية مقابل  المؤجَّ
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دفعات إيجارية خالل فترة العقد طبقاً لشروط معينة . وتتراوح فترة اإليجار عادة بين خمس سنوات إلى عشر 

نتاجي اإلفتراضي لألصول المؤجرة. وفي معظم العقود التأجير التمويلي يعطى سنوات حسب العمر اإل

 المستأجر حق تملك األصل بعد إنتهاء الفترة المحددة .

 :  التأجير التشغيلي (3

تتميز صيغة التأجير التشغيلي بإن إجراءاتها شبيهة بصفقات الشراء التأجيري قصير األجل . مثالً يقوم 

تشغيل وصيانة وتسويق االالت أو غيرها من األصول الرأسمالية بشرائها لغائة المؤجر ذو الخبرة في 

تأجيرها إلى مستأجرين لفترات محددة بدفعات إيجارية وشروط مغرية. ويتحمل المؤجر تبعات ملكية األصل 

ة من حيث التأمين والتسجيل والصيانة مقابل قيام المستأجر بدفع األقساط وتشغيل األصل، وتتفاوت فتر

 اإليجار بين ساعة واحدة وعدة شهور .

 (16) ثامناً : البيع اآلجل ) البيع بالتقسيط(

البيع اآلجل هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن 

فإذا ُسددت القيمة مرة واحدة في كله أو لجزء منه، وعادة ما يُسدد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات وأقساط، 

نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجل، وإذاُسدد الثمن على دفعات من بداية تسلم 

الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد فهو بيع بالتقسيط . وتسلك المصارف اإلسالمية طريق البيع 

 ع بالتقسيط بثمن أكبر من الثمن الحالي في حالتين :اآلجل أو البي

 الحالة األولى 

في معامالتها مع التجار الذين ال يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشاركة، وهذه الطريقة هي البديل 

 لعملية الشراء بتسهيالت في الدفع التي تمارسها المصارف التجارية .

 الحالة الثانية

التي يكون فيها المبلغ المؤجل كبيراً وطويل األجل .ولقد تبين من الواقع العملي استخدام هذه في المعامالت 

الصيغة في مصرف فيصل اإلسالمي السوداني لتمليك وسائل االنتاج الصغيرة للحرفيين مثل سيارات األجرة، 

مكن للمصارف وهو ما يمارسه أيضاً مصرف ناصر االجتماعي المصري. ومن أنسب المشروعات التي ي

                                                           
 .290،289، مرجع سابق الذكر، صدليلك إلى العمل المصرفي( وحيد، احمد زكريا، 16)
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اإلسالمية تمويلها باستخدام هذا األسلوب هو بيع الوحدات السكنية، فالبيع اآلجل )التقسيط( في هذه الحالة هو 

 البديل المناسب لسلفيات المباني بالفائدة التي تمارسها المصارف التقليدية.

 (17)تاسعاً : المزارعة وشروطها

زرعها أو يعمل عليها، ويقومان باقتسام الزرع بينهما، وتعتبر هي عبارة عن دفع األرض من مالكها إلى من ي

المزارعة "عقد شركة" بأن يقدم الشريك اآلخر العمل في األرض . وتمويل المصرف اإلسالمي للمزارعة هو 

 نوع من المشاركة بين طرفين :

 الطرف األول : يمثله المصرف اإلسالمي بإعتباره مقدم التمويل المطلوب للمزارعة .

 الطرف الثاني : يمثله صاحب األرض أو العامل )الزارع( الذي يحتاج إلى تمويل .

 (18)عاشراً : المساقاة 

لغة : مأخوذة من السقي، وذلك أن يقوم الشخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتها، ويكون له من ريعها 

 جزء معلوم .

بجزء معلوم من ثمرها. أو هي نوع شركة على اصطالحاً : معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها 

أن تكون األشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما، والمساقاة مشروعة 

كالمزارعة وفيها سد لحاجة أصحاب األشجار الذين ال دراية لهم في تعهد األشجار فيحتاجون إلى معاملة من له 

 ة تحقيقاً لمصلحتهما.خبرة في ذلك، فجوزت المساقا

 

 (19) تطبيق المساقاة في المصارف اإلسالمية :

 تعتبر المساقاة نوعاً متخصصاً من " المشاركة" في القطاع الزراعي بين طرفين :

 الطرف األول :

يمثله المصرف اإلسالمي الذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب أو مشروعات الري واستصالح األراضي 

الري على مبدأ الربحية يرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم إدارة مشروعات المياه ولزراعتها وتطو

 التجارية 
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 الطرف الثاني : 

يمثله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي والمواالة بخدمته حتى تنضج الثمار. وقد يكون الطرف 

طويرها وزراعتها بإستغالل مياهها الجوفية أو نقل المياه الثاني طالب التمويل الذي يمتلك أرضاً ويرغب في ت

إليها من موقع يتميز بغزارة مياهه . ولعلَّ مشروعات تمليك األراضي الصحراوية للشباب أو تمليك خريجي 

كليات الزراعة أراضي معينة ذات مساحة محددة للقيام بزراعتها وسقايتها، تعد نوعاً من المشاركات التنموية التي 

 جدر أن توليها المصارف اإلسالمية ما تستحقها من العناية واألولوية .ي

 (20)الحادي عشر: القرض الحسن 

المصارف التقليدية كما  هعرفنا أن المصارف اإلسالمية ال تمنح المتعاملين معها قرضا بالمعنى الذي تقوم ب

وذلك ألنه ال يجوز للمصرف تقاضي أية ،أنها ال تقوم بخصم الكمبياالت كما هو الحال في المصارف التقليدية

فهو ربا. ولكن هناك حاالت يكون فيها المتعامل  منفعةقرض جر فأيمازيادة عن المبالغ الممنوحة في هذه الحالة 

حتاج نقودا للعالج أو للتعليم أو يقد فمع المصرف اإلسالمي مضطرا للحصول على نقد ألي سبب من األسباب 

 معقول أن ال يلبي المصرف اإلسالمي حاجة هذا الزبون لسببين هما:للسفر وغيرها وليس من ال

إن مصلحة هذا الزبون مرتبطة بالمصرف اإلسالمي فهو يودع نقوده فيه ويشتري منه ويتعامل معه في  .1

 جميع أموره المجدية مما يعني استفادة المصرف من الزبون.

يد العون والمساعدة للمجتمع الذي يعمل فيه أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المصرف وهو مد  .2

وأهم ما يمكن أن يقحمه ألعضاء هذا المجتمع هنا هو إبعادهم عن االقتراض بالفائدة لذلك يتم منح أي فرد 

 من أفراد المجتمع المسلم هذا القرض سواء كان زبون المصرف أم ال.

سطة:تجارب تطبيقية للمرابحة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتو  

لقد كان للبنوك اإلسالمية فضل السبق في تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية في جميع المجاالت وامتد ذلك  

إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان ألسلوب المرابحة النصيب األكبر ووضعت الضوابط الالزمة 

ة تجارب التمويل بالمرابحة للمشروعات لتطبيق المرابحة بشكل وفر التمويل الالزم لهذه المشروعات، ودراس

الصغيرة موسعة ال تحتملها هذه الورقة ولذلك سنكت في باإلشارة إلى بعض هذه التجارب التي يمكن الرجوع إلى 

.)i( ًالدراسات الموسعة عنها للتعرف عليها تفصيال 
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 تجربة البنك الصناعى بالسودان: وأهم مالمح هذه التجربة ما يلي: –أ 

 البنك إدارة خاصة بتمويل الوحدات الصغيرة.استحدث  -1

 أنشأ البنك شركة خاصة تتبع البنك لجلب المعدات لهذه المشروعات إضافة إلى توفير مدخالت اإلنتاج. -2

 توسيع قاعدة الضمانات لتشمل الضمانات الشخصية واألخرى المقدمة من الصناديق االجتماعية. -3

في ثلث التكلفة الكلية للمشروع المنصوص عليها  في إعفاء أصحاب المشروعات من شروط المساهمة  -4

 الئحة البنك.

 استثناء أصحاب المشروعات الصغيرة من دفع القسط األول فوراً في حالة التمويل بالمرابحة. -5

% من هذا 75% من السقف االئتماني للبنك لصالح المشروعات الصغيرة بحيث يكون15تخصيص  -6

 لباقي لتمويل رأس المال التشغيلي.الجزء لتمويل رأس المال الثابت وا

مليار جنيه سوداني، أما عدد المشروعات التي  5م حوالي 1995إلى عام  92بلغ حجم التمويل من عام  -7

 مشروعاً سنوياً شملت جميع أنواع الصناعات الصغيرة. 800مولها فكانت حوالي 

 %.22% بينما بلغت المشاركة حوالي 78يبلغ حجم التمويل بالمرابحة نسبة  -8

 

 تجربة بنك فيصل اإلسالمي السوداني: وأهم مالمح هذه التجربة ما يلي: –ب 

 –تتطلب الموافقة المبدئية لتمويل الصناعات الصغيرة ما يلي: )إثبات الهوية الصناعية والحرفية للعميل  -1

 تصديق من السلطات بمزاولة المهنة(. –الجدوى االقتصادية للعملية المطلوب تمويلها 

 التأمين لدى شركة التأمين اإلسالمية(. –التنفيذ ومن أهمها )تقديم ضمان مقبول للبنك شروط  -2

االمتيازات الممنوحة للصناعات الصغيرة ومنها )تخصيص فرع يسمى فرع الحرفيين لتمويل الصناعات  -3

 –قبول الضمانات الشخصية  –اإلعفاء من هامش الجدية  –الصغيرة بأقساط مريحة وضمانات ميسرة 

عقد دورات تدريبية ألصحاب المشروعات  –قديم االستشارات الفنية واالقتصادية والمحاسبية مجاناً ت

 الصغيرة(.

 2000حتى عام  – 96مليار جنيه سوداني من عام  5.8بلغ حجم التمويل للمشروعات الصغيرة حوالي  -4

 شملت قطاعات عدة.
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 %.12% والمشاركة 88بلغ حجم التمويل بالمرابحة  -5

 

 

 -ر الثالث:المحو

 دور الهيئه العليا  للرقابه الشرعيه بالبنك المركزي في توفير البيئه الصديقه للمؤسسات المصرفيه

وزير نجد ان تجربة السودان في توفير البيئة الصديقة للتمويل اتضحت من خالل القرارات السادية التي اعلنها 

بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز  السودانشاور مع محافظ بنك المالية والتخطيط االقتصادى بالت

وذلك استناداً على أحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة .المصرفى والمؤسسات المالية 

م وتمشياً مع القرارات الصادرة بالغاء الصيغة الربوية فى معامالت الدولة المالية واالقتصادية وفى إطار 1991

سلمة النظام المصرفى وإزالة كل أشكال المعامالت الربوية فى المعامالت المالية فى بنك السودان والمصارف أ

 :والمؤسسات المالية التى تمارس أعماالً مصرفية ويهدف إنشاء الهيئة إلى األتي

مصرفية بتطبيق  مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعماالً 

 .الصيغ الشرعية االسالمية

 تنقية النظام المصرفى من الشوائب الربوية فى المعامالت المالية واالقتصادية فى إطار احكام الشريعة االسالمية

. 

 :وللهئية االختصاصات والسلطات التالية

مالت البنك والمصارف االشتراك مع المسئولين فى البنك فى وضع نماذج العقود واالتفاقيات لجميع معا

 . والمؤسسات المالية التى تمارس أعماالً مصرفية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية

ابداء الرأى والمشورة فيما يعهد اليها من البنك أو المحافظ من معامالت البنك أو المصارف والمؤسسات التى 

 . تمارس أعماالً مصرفية
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لمؤسسات المالية وتقديم ما تراه مناسباً من المشورة الشرعية الى محافظ بنك مراقبة عمليات البنك والصمرف وا

السودان فى أى من األمور الخاصة بمعامالت البنك أو المصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعماالً 

 . مصرفية

 . ى فيهادراسة المشاكل الشرعية التى تواجه البنك أو المصارف أو المؤسسات المالية وابداء الرأ

 . اصدار الفتاورى الشرعية فى الموضوعات التى يطلب فى شأنها فتوى شرعية

مراجعة القوانين واللوائح والمنشورات التى تنظم عمل بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس 

 سيق مع الجهات المختلفةأعماالً مصرفية بغرض إزالة ما بها من تعارض مع أحكام الشريعة االسالمية وذلك بالتن

مراقبة مراعاة التزام وتقييد البنك والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس اعماالً مصرفية بالجوانب الشرعية 

 . فى جميع أعمالها المصرفية والمالية

 . معاونة أجهزة الرقابة الفنية على المصارف فى أداء مهامها وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية

مساعدة إدارة بنك السودان فى وضع برامج تدريب للعاملين بالبنك والصمارف والمؤسسات المالية التى تمارس 

 .أعماالً مصرفية بما يؤدى الى استيعاب الصيغ االسالمية والجوانب الفقهية والشرعية فى المعامالت 

 .ى االقتصادإعداد البحوث والدراسات التى تؤدى الى إثراء إتباع النهج االسالمى ف

تقديم تقرير سنوى لوزير المالية والتخطيط االقتصادى عن السالمة الشرعية لمعامالت البنك والمصارف 

 . والمؤسسات المالية التى تمارس أعماالً مصرفية

 .أى إختصاصات أخرى تراها الهيئة الشرعية الزمة لتحقيق أهدافها

 . اصدار الئحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها

  : ( من هذا القرار السلطات اآلتية5ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق االختصاصات المنصوص عليها فى المادة )

االطالع على أى مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أنها الزمة وضرورية لتمكينها من أداء 

 . مهامها
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لية التى تمارس أعماالً مصرفية بغرض التأكد من سالمة تفتيش أعمال بنك السودان والمصارف والمؤسسات الما

 .تطبيق الجوانب الشرعية فى اعمالها

وتعتبر الفتاوى والقرارات التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق بعملها ملزمة للبنك المركزي وجميع المؤسسات 

 .الميزانية الالزمة لتسيير أعمالهاالمصرفية والمالية. ويقع على عاتق البنك المركزي تجهيز مقر الهيئة وتوفير 

 

 

 

 

 

 

 -المحور الرابع:

 تحليل استخدام صيغ التمويل االسالميه المستخدمه في السودان

من خالل المحاور السابقة والتحليل للبيانات الواردة في تقارير البنك المركزي والجهات المنظمة للمالية االسالمية 

  نجد االتي:

 -اوال : الموارد :

بيئه الصديقه للتمويل االسالمي في السودان علي الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتا من خالل ان ال

وانفصال  2008الصعوبات االقتصاديه وحدوث االزمه العالميه في العام  1997االزمات االقتصاديه منذ العام 

 .2010الجنوب في العام 

المن لالقتصاد السوداني وسنعرض من خالل الدراسه التطور ان الماليه االسالميه اصبحت والزالت المالذ ا

 -االقتصادي للسودان من خالل البيئه الصديقه لصيغ التمويل االسالمي وهي كالتي :

 -وهي كاالتي : 2016حتي  2008من حيث رأس المال واالحتياطيات للجهاز المصرفي السوداني للفتره من 
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 16,595اي في يناير براس مال مساند من االحتياطيات  بلغ  2016عام استهل الجهاز المصرفي اعماله خالل ال

 2016مليون جنيه وزاد الرصيد في نهايه العام 

 -الموارد واالستخدامات الرئيسية للجهاز المصرفي:-1

 -أوالً الموارد :

 رأس المال واالحتياطات :

برأس مال ورأس مال مساند من االحتياطات م أي في يناير 2015استهل الجهاز المصرفي في أعماله خالل العام 

مليون جنيه  16,254م أي في شهر ديسمبر إلي 2015مليون جنيه ونقص الرصيد في نهاية العام  16,315بلغ 

 % .0,37مليون جنيه عن بداية العام بنسبة نقصان بلغت  0,061بنقص قدرة 

% ’ 9,9ديسمبر بنسب ’ أكتوبر ’ سبتمبر ’ ليو يو’ يونيو ’ فبراير ’ بلغت معدالت الزيادة في الشهور يناير 

’ % بينما حققت الشهور مارس %2,65 ’ 14’%0 ’ %0,53 ’ %0,25 ’ %0,15 ’ %0,7 ’ %0,51 ’ 2,2

م 2015% علي التوالي بلغ المتوسط الشهري خالل العام 0,4-% ’ 0,6-% ’ 0,6-% ’ 5,2 –مايو ’ ابريل 

 % من هيكل الموارد . 20,8مال واالحتياطات حوالي مليون جنيه وممثل رأس ال 15,963حوالي 

 الودائع بالعملة المحلية :

مليون جنيه بنسبة زيادة  1,289مليون جنيه بزيادة مقدارها  55,200م برصيد من الودائع بلغ 2015استهل العام 

% 77,1ع حوالي مليون جنيه ومثلت الودائ 53,911م والذي بلغت الودائع فيه 2014% عن نهاية عام 2,3بلغت 

م إي في ديسمبر برصيد من الودائع بلغ 2015م والذي اختتم في نهاية العام 2015من إجمالي الموارد خالل العام 

عموما  2015% عن بداية عام 15,6مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت  8,606مليون جنيه بزيادة مقدارها  63,806

 % .15,6مليون جنيه بمعدل زيادة شهريه خالل العام بلغت  61,176بلغ المتوسط الشهري خالل العام حوالي 

 األرباح : 

م أي في ديسمبر بأرباح بلغت 2015مليون واختتم العام  658م بأرباح بلغت 2015استهل الجهاز المصرفي العام 

ط % بلغ المتوس554مليون جنيه عن بداية العام بنسبة زيادة بلغت  3,648مليون جنيه بزيادة بلغت  4,306

 % من هيكل الموارد .2,88مليون بينما شكلت حوالي  2,371م حوالي 2015الشهري لإلرباح خالل العام 
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 ثانياً االستخدامات : 

االحتياطي ’ االستثمارات ’ النقد المحلى ’ عند رصد االستخدامات الرئيسية بالجهاز المصرفي ) األصول الثابتة 

لهامة عن الوضع المالي للمصارف نستعرضها كما يلي بالجهاز القانوني ( يمكن أن تعطي بعض المؤشرات ا

 المصرفي .

 األصول الثابتة : 

مليون جنيه عن نهاية  1,217مليون جنية بزيادة  4,490م مبلغ 2015بلغت قيمة األصول الثابتة في بداية العام 

 . % 24,6مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت  5,707م والذي بلغت فيه األصول 2015عام 

مليون جنيه وفي مارس نقص الرصيد عن فبراير  5,016% لتصبح 1,7وفي فبراير زادت عنها من يناير بنسبة 

 777مليون جنيه بزيادة بلغت  5,707م حوالي 2015% وأستمر في االرتفاع حيث بلغت نهاية العام  1,9بنسبة 

 % عن بداية العام .15,7مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 

لتي تؤكدها هذه المعدالت هي زيادة األصول نسبة الفتتاح فروع جديدة وكذلك الصرف علي ومن المؤشرات ا

 التقنية . 

 م نجدها كما يلي:2015واستعراض نسبة األصول الثابتة لرأس المال واالحتياطات خالل العام 

 نسبة األصول الثابتة لرأس المال واالحتياطات الشهر

 % 25,9 2010ديسمبر  

 % 24,4  2011ديسمبر 

 % 27,1 2012ديسمبر 

 % 31  2013ديسمبر 

 % 32  2014ديسمبر 

 % 35,1 م 2015ديسمبر 
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 النقدية : 

مليون جنيه ونقص رصيد النقدية إلي  1,737م 2015بلغت جملة النقدية )محلي( بخزن المصارف في بداية العام 

’ مليون جنيه  2,039% وزاد في مارس ومايو علي التوالي ليصبح 3مليون جنيه في فبراير بنسبة  1,684

لصعود إلي أن ختم العام برصيد % علي التوالي وتوالي في الهبوط وا25,7% 21,1مليون جنيه بنسبة  2,267

م والذي بلغ فيه 2015مليون جنيه وبمقارنته برصيد النقدية لنفس  الفترة من العام السابق إي في ديسمبر  1,854

% عموما بلغ معدل 7,9مليون جنيه بنسبة زيادة مقدارها  137مليون جنيه نجدة زاد بمقدار  1,717رصيد النقدية 

م 2016% وعند احتساب نسب النقدية محلى إلي جملة الودائع خالل العام  6,75سبة النمو خالل العام بلغ بن

 نجدها كانت كما يلي : 

 نسبة النقدية محلى إلي جملة الودائع الشهر

14%

14%

16%

18%

18%

20%

نسبة األصول الثابتة لرأس المال واالحتياطات

2010ديسمبر   2011ديسمبر  2012ديسمبر  2013ديسمبر  2014ديسمبر 

م 2015ديسمبر 
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 % 3,4 2010ديسمبر 

 % 2,9 2011ديسمبر 

 % 2,8  2012ديسمبر 

 % 2,7  2013ديسمبر 

 % 3,2  2014ديسمبر 

 %2,9  2015ديسمبر

 

% من 3,2م عموما شكلت النقدية حوالي 2015مليون جنيه خالل العام  2,032بلغ المتوسط الشهري حوالي 

 إجمالي االستخدامات .

 التمويل : 

مليون جنيه  45,099م برصيد بلغ 2015أستهل الجهاز المصرفي في التمويل القطاعي للنصف األول منت العام 

والذي بلغ حجم التمويل فيه ’ م 2014% عن نهاية عام 1,6مليون جنية ونسبة زيادة بلغت  0,779بزيادة قدرها 

2010ديسمبر  2011ديسمبر  2012ديسمبر  2013ديسمبر  2014ديسمبر  2015ديسمبر
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م إي في ديسمبر حيث بلغ 2015م مليون جنيه وارتفع حجم التمويل إلي أن وصل أقصاه في العا 44,320

% وإذا ما قورن التمويل القطاعي 18,5مليون جنية بمعدل نمو بلغ  8,397مليون جنيه بزيادة بلغت  53,456

 كنسبة من الودائع نجدها كانت كما يلي : 

 التمويل القطاعي كنسبة من الودائع الشهر

 %80,35  2009ديسمبر 

 % 81,7  2011ديسمبر 

 % 76,2 2012ديسمبر 

 % 84,4  2013ديسمبر 

 % 82,2  2014ديسمبر 

 % 83,8 م 2015ديسمبر 

 االحتياطي القانوني :

مليون جنيه  9مليون جنيه بزيادة بلغت  4,581م أي في يناير مبلغ 2015بلغ االحتياطي القانوني في بداية العام 

مليون جنيه بمعدل نمو بلغ  4,572القانوني  م والذي بلغ حجم االحتياطي2014% عن نهاية عام 0,2بنسبة بلغت 

16. % 

  -االحتياطي القانوني منسوبا إلي حجم الودائع خالل العام نجدة كما يلي :

 نسبة االحتياطي القانوني إلي حجم الودائع  الشهر 

 % 4,9 م  2010ديسمبر 

 % 5,9 م 2011ديسمبر 

 %9,5 م2012ديسمبر 



 يـاد اإلسالمـــي في االقتصــــدولي الثانـــــة الــــــر الشارقــمؤتم

 البيئة الصديقة ملؤسسات التمويل املصرفي اإلسالمي

 العربية املتحدة اإلمارات - جامعة الشارقة

 2017مارس                

 

 %9,0 م2013ديسمبر 

 %  8,5 م 2014ديسمبر 

 % 8,3 م2015ديسمبر 

 م 2015: من هيكل االستخدامات خالل العام 8,1عموما مثل االحتياطي القانوني حوالي 



 يـاد اإلسالمـــي في االقتصــــدولي الثانـــــة الــــــر الشارقــمؤتم

 البيئة الصديقة ملؤسسات التمويل املصرفي اإلسالمي

 العربية املتحدة اإلمارات - جامعة الشارقة

 2017مارس                

 

اهم 

2015ديسمبر  –الموارد الرئيسيه بالجهاز المصرفي خالل الفتره يناير 

 

 

أرباح

الوادئع

رأس المال واالحتياطات 

5%

76%

19%

ارباح  الودائع  رأس المال واالحتياطيات 
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 2015ديسمبر  –اهم االستخدامات بالجهز المصرفي خالل الفتره يناير 

 

 2015حجم الودائع بالعمله المحليه خالل الفتره من يناير ديسمبر 

9%
8%

81%

2%

اصول ثابته  احتياطي  التمويل نقد محلي 
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46%

53%

1%

الودائع الجاريه  الودائع االجله  .الهوامش والضمانات 
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 النتائج والتوصيات . -المحور الخامس :

  -النتائج :

توصلت الدراسه بأن البيئه الداخليه الصديقه اصبحت انموذجا يقتدي به من خالل التجارب التي مر بها االقتصاد 

حوالي ثالثين عاما , ان صيغه التمويل بالمرابحه من اكثر الصيغ انتشارا  وذلك الن االسالمي السوداني علي مر 

بعض من الصيغ تحتوي علي درجه مخاطر عاليه مثال المشاركه علي مخاطر متعدده جزء منها يتعلق بنوع 

حت الدراسه ان النشاط واخر بالعميل , وان االستثمار بصيغه السلم تشير التقارير الي ضعف العمل به ,وقد اوض

التمويل بصيغه المضاربه ضعيف جدا مقارنه مع الصيغ االخري , هنالك عالقه بين تنفيذ الصيغه والتعثر فيما 

 بعد .

 -التوصيات :

كان البد من وضع بعض التوصيات ضروره التزام المصارف بإتباع السياسه االئتمانيه للبنك المركزي ,البد من 

يام بدورها في عمليه الرقابه والتوجيه ومتابعه العمليات عند التنفيذ وبعد تنفيذها حتي هيئات الرقابه الشرعيه بالق

 تنعم البيئه الداخيه ببعض من االستقرار وخفض عدد المتعثرين .

ظلت التجربة االقتصادية اإلسالمية وخاصة التجربة المصرفية في السودان هي التجربة الوحيدة التي ولدت في 

 منظومة اقتصادية متكاملة تعمل كلها وفق الشريعة اإلسالمية. مناخ مالئم وبين
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