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التمويل األصغر، مما يضعف التي تعمل في مجال مؤسسات عدم التنسيق بين التتلخص مشكلة البحث في الملخص: 

دد من المعوقات والتحديات، لع -في ذات الوقت  -من دورها في تقديم خدماتها للفقراء، كما تتعرض هذه المؤسسسسسسات

باإلمكان تجميع موارد هذه المؤسسات في محفظة واحدة باستخدام أدوات التمويل  ولذلك يبرز سؤال أساسي وهو هل

المصسسسسسرفي اإلسسسسسسالمي حتى يتمكن المسسسسسستفيد من الحصسسسسسول على التمويل من جهة واحدة ذمحفظة  تتجمع فيها هذه 

والختبار  هود؟ والسسسسسسؤال ااخر ماهي علية عمل هذه المحفظة لتحقق أهدافها؟بدالً من تشسسسسستيت الموارد والج الموارد

أربعة محاور، تناول المحور األول مالءمة أدوات التمويل  البحث على اشسسستملالتي تمت صسسسيااتها فلقد  تالفرضسسسيا

اإلسسسالمي للتمويل األصسسغر، وجاء المحور ال اسي مسسستعرضسساً للمعوقات والتحديات التي تواجل التمويل األصسسغر، أما 

تم  ، وفي المحور الرابعفي تشبيك خدمات التمويل األصغر التمويل اإلسالمي دور أدواتالمحور ال الث فهو بعنوان 

ضرورة تبني الدولة لمشروع التي توصل إليها البحث  توصياتالأهم والتوصيات. من على أهم النتائج التركيز 

والمشسساركة فيها عبر مؤسسسسسساتها المختلفة التي تعمل في مجال التمويل األصسسغر اإلسسسالمي محفظة 

لتمويل قطاع زي المصارف العاملة % التي ألزم بها البنك المرك12 ـسسسسسسسسبة الللمحفظة  تحول، وأن مكافحة الفقر

حث المؤسسسسسسات واألفراد و، احتفاظ كل مؤسسسسسسة مشسساركة في المحفظة بحسسسا  مسسستقلضسسرورة و، التمويل األصسسغر

 على أهمية التبرع والتصدق لصالح الفقراء.  والمجتمع
 التمويل األصغر، السودان.ي، ملتمويل المصرفي االسالا: الكلمات المفتاحية

 

Islamic Finance Tools and its role in the development of Microfinance Services 

Sudan Experience during the Period (2009-2015) 
 

Mustafa Mohamed Musnad 
 

Abstract: The area of concern of this research is to solve the problem related to the lack 

of coordination among microfinance institutions which leads to a lot of weaknesses, 

obstacles and challenges  facing these institutions, In response to this problem, our study 

proposes to investigate the possibility of collecting the resource of all these institutions in 

one portfolio by using Islamic finance tools to help the customer (beneficiary) to obtain 

his finance from one place instead of dispersing resources and efforts. To test the research 

hypothesis and answering its question the research is divided to four sections, section one 

explain the basic concepts related to the suitability of Islamic finance tools to 

microfinance, section two examines the obstacles and challenges facing microfinance, 

section three discusses the role of Islamic tools in linking possibilities of microfinance 

services and section four present the main findings and recommendations. The research 

recommended that the government of Sudan has to support this idea and to  participate in 

the suggested  Islamic microfinance portfolio through its various institutions which work 

in the field of  poverty alleviation, transferring of  the amount which has been determined 

by the central bank of Sudan (12% out of the banks'  portfolio) from the banking sector 

to the suggested portfolio, each partner in the suggested portfolio  must have  its own 

account and encouragement of institutions, individuals and society to participate in 

poverty alleviation. 
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 مقدمة البحث: 

تهتم دول العالم المختلفة ذالمتقدمة والنامية  ومنذ فترة طويلة بالتمويل األصغر الذي يشكل 

% من الناتج 93سسبة كبيرة من إجمالي ساتجها المحلي اإلجمالي، فعلى سبيل الم ال فإسل يشكل سسبة 

في التقليدي، تمويل هذا القطاع عبر سعر الفائدة في النظام المصر بأمريكا، ويتمالمحلي اإلجمالي 

 عدم استخدامل لسعر الفائدة وكذلك النظام المصرفي اإلسالمي عن النظام التقليدي هو زما يميولعل 

والتخفيف  ،تعدد وتنوع أدواتل التمويلية مما يجعلل قادراً على تطوير وتفعيل صناعة التمويل األصغر

 لهذه األدوات. استخداملالفقر من خالل  من حدة

تناول األدوات اإلسالمية بمعنى الصيغ اإلسالمية التي يستخدمها النظام هذا البحث ال ي 

في المصرفي اإلسالمي كعقود المشاركات والمعاوضات فقط، وإسما يضيف اليها أدوات أخرى تتم ل 

التي تقدم من خالل مؤسسات الزكاة بالدول اإلسالمية، والوقف الذي يقدم من خالل مؤسسات  ةالزكا

بالبالد اإلسالمية، والتبرعات التي تقدم من خالل المؤسسات المختلفة واألفراد،  الوقف االسالمي

مؤسسات المصرفية الم، حيث إن كل 2015-2009خالل الفترة  سة حالة التجربة السوداسيةاوستتم در

ا واإلضافة العلمية التي يقدمها هذ م،1984تتعامل وفق النظام اإلسالمي منذ العام  بالسودان والمالية

باستخدام تطوير خدمات هذه المؤسسات من خالل إسشاء محفظة تمويل مشتركة  البحث تتم ل في

خدمة جديدة للتمويل األصغر  ابتكاراإلسالمي، وبذلك يكون قد ساهم في  أدوات التمويل المصرفي

 قابلة للتطبيق والتطوير.

 

 أهمية موضوع البحث:

التمويل األصغر واهتمام الجهات المختلفة ذقطاع تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية صناعة 

، ومحاولة البحث إليجاد علية يتم من خاللها التنسيق في هذا المجال عام وخاص وأفراد  بتقديم خدماتها

 وأدوات التمويل األصغر لتطوير هذه الخدمات.وقطاعات بين مؤسسات 

 

 :مشكلة البحث

خالل أجهزتها المتعددة المتم لة في مؤسسات تهتم الدول اإلسالمية بتخفيف حدة الفقر من 

 التمويل األصغر، ومؤسسات الزكاة والوقف، وتكمن المشكلة في أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات

تعمل وفق علياتها وأدواتها الخاصة بها بمعزل عن المؤسسات األخرى، مما يضعف من دور هذه 

ذات الوقت لعدد من المعوقات والتحديات، المؤسسات في تقديم خدماتها للفقراء، كما تتعرض في 

موارد هذه المؤسسات في محفظة واحدة باستخدام  تجميع هل باإلمكان ولذلك يبرز سؤال أساسي وهو

أدوات التمويل المصرفي اإلسالمي حتى يتمكن المستفيد من الحصول على التمويل من جهة واحدة 

الموارد والجهود؟ والسؤال ااخر ماهي علية عمل رد بدالً من تشتيت اذمحفظة  تتجمع فيها هذه المو

 هذه المحفظة لتحقق أهدافها؟

 

 فروض البحث:
 يفترض هذا البحث ااتي:

أ/ ازارة موارد الزكاة ذأكبر المؤسسات الداعمة لمكافحة الفقر في السودان  المخصصة للفقراء 

 .السوداسي والمساكين مقارسة بحجم التمويل األصغر بالقطاع المصرفي

المنطلق ذالفلسسسفة  الذي يحكم عمل المؤسسسسسسات وأعمال البر اإلسسسالمية  اختالف / على الرام من 

توجد عقبات فقهية تحول دون  التي تعمل في مجال التمويل األصسسسسسسغر ومكافحة الفقر، إال إسل ال

إسشسساء من خالل تطوير خدمات هذه المؤسسسسسسات اسسستخدام أدوات التمويل المصسسرفي اإلسسسالمي ل

 .بينهاة مشتركة محفظ
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 منهج البحث:

 استخدم الباحث مناهج البحث التالية:

 لتحديد أسماط المشاكل المرتبطة بالبحث ووضع الفروض. االستنباطيأ/ المنهج 

 مدى صحة فروض البحث. الختبار االستقرائي / المنهج 

 ج/ المنهج التاريخي لتسجيل ودراسة األسشطة والبياسات الماضية وتحليلها.

اف المصسسسسسسارف، وديوان الزكاة، ووزارة اإلرشسسسسسساد واألوق اختيارد/ منهج دراسسسسسسسة الحالة حيث تم 

 .بالسودان لدراسة مدى إمكاسية إسشاء محفظة موحدة من موارد هذه المؤسسات

 

 وسيلة جمع البيانات: 

ذا ه الباحث على الكتب والدوريات والتقارير في الحصسسسسسسول على البياسات الالزمة إلجراء اعتمد

 البحث.

 تنظيم البحث:

 محاور وهي كما يلي:  أربعةيشتمل هذا البحث على 

 المحور األول: مالءمة أدوات التمويل اإلسالمي للتمويل األصغر. 

 .المحور ال اسي: المعوقات والتحديات التي تواجل التمويل األصغر

 في تشبيك خدمات التمويل األصغر التمويل اإلسالمي دور أدواتالمحور ال الث: 

 المحور الرابع: النتائج والتوصيات.

 

 األصغر اإلسالمي للتمويل أدوات التمويل : مالءمة المحور األول
 

لماً بأن هذه عخدمات التمويل األصغر،  تختلف األدوات التي تستخدمها المؤسسات لتقديم          

لتمويل الذلك يجيء هذا المحور متناوالً ألدوات المؤسسات قد تكون مصرفية أو اير مصرفية، 

 : األصغر حيث تم تقسيمها إلى سوعيناإلسالمي ومدى مالءمتها للتمويل 

 النوع األول: أدوات التمويل المصرفية وهي تشمل:

 أ/ عقود المشاركات 

  / عقود المعاوضات

 ج/ عقود التبرعات

 شمل الزكاة والوقف والتبرعات.النوع ال اسي: أدوات التمويل اير المصرفية وهي ت

 ألصغر:إلسالمي المصرفية ومدى مالءمتها للتمويل اأدوات التمويل ا 1-1

خالل  سيتم في هذا الجزء من البحث تناول أدوات التمويل األصغر بالمصارف اإلسالمية من

 الجواسب التالية:  استعراض

 المبادئ األساسية للتمويل اإلسالمي. /1

 أدوات التمويل اإلسالمي للتمويل األصغر.مدى مالءمة  /2

 تجربة المصارف السوداسية في التمويل األصغر. /3

 :1المبادئ األساسية للتمويل المصرفي اإلسالمي1-1-1

 ااتي: لقد وضع الشرع مبادئ عامة تحكم عمليات التمويل اإلسالمي وتشتمل هذه المبادئ على

،تحريم تحريم الربا في اإلسالم, ومن أهم هذه الضوابط بالضوابط الشرعية للمعامالت االلتزامأ/ 

األخالق بالقيم و االلتزامعن المحرمات،  واالبتعادالمال في الطيبات  است مار، االكتناز

 اإلسالمية في المعامالت.
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ركة في أخذ من ذلك أن مقابل المشا ويقصدبالضمان بقاعدة الغُنم بالغُرم أو الخـراج  االلتزام / 

الحديث  إذا حصل، البد أن يكون تحمل الغُرم أو الخسارة إذا حدثت وهذا هو معني الغُنم،

 الشريف ذالخراج بالضمان .

يء جديد شوهذا يعني أن التمويل اإلسالمي يرتبط بإضافة  التمويل باإلستاج الحقيقي، ارتباطج/ 

دتل وم داملاستخوإسل ذأي التمويل اإلسالمي  يرتبط بالغرض منل وكيفية  للمجتمع خاصة

 ومدى جدواه للمجتمع.

 مدى مالءمة األدوات اإلسالمية للتمويل األصغر: 1-1-2

 تقسم عقود التمويل اإلسالمي إلى ثالث مجموعات كما ذكر سابقاً وهي كما يلي:

 أ/ عقود شركات كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة.

 / عقود معاوضات مالية م ل بيع المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء وبيع السلم 

 ستصناع والمقاولة واإلجارة.واال

 ج/ عقود التبرعات

 عقود الشركات: 1-1-2-1

ى عدد من ، وتشتمل هذه العقود علاست ماريةأثنين أو أك ر في عملية  اشتراكيقصد بها           

حث وسيتم في هذا الب ،والمشاركة والمزارعة والمساقاة والمغارسةالصيغ منها المضاربة 

 ت األخرى.سسبة التمويل بهما مقارسة بصيغ المشاركا والمشاركة الرتفاعالتركيز على المضاربة 
 المضاربة: أوالً:

 المضاربة:وأنواع تعريف  -1
طرف ذر  المال  المضسسسساربة هي عقد بين ر  المال والمضسسسسار  على أن يأتي المال من           

يكون سصيب أي من الطرفين مبلغاً محدداً من الربح  والعمل من طرف عخر ذالمضار   على أن ال

وإسما سسسسبة ميوية أو كسسسر ذجزءاً مشسساعاً ، أما الخسسسارة ذإذا كاست دون تعدي أو تقصسسير  فإسها تكون 

 .2على رأس المال

سمين هما المضاربة ا          سم المضاربة إلى ق  المضاربة المطلقةف ،3لمطلقة والمضاربة المقيدةتنق

أن يقدم صسسسساحب رأس المال مالل لطرف عخر ذالمضسسسسار    أي هي المضسسسساربة التي تتم دون قيود،

دون تعيين لطبيعة وزمن ومكان ومواصفات العمل الذي سوف يست مر فيل المال المضار  بل، إال 

من المضاربة حرصا على أموالها من الضياع ولصعوبة متابعة  أن المصارف ال تتعامل بهذا النوع

ست مارها شروط وأحكام محددة بحيث يحدد ف المضاربة المقيدةأما  بهذه الطريقة. ا هي المضاربة المقيدة ب

أو صاحب رأس المال طبيعة وزمن ومدة العمل، باإلضافة لتحديده لألطراف التي سوف يتم التعامل معها، 

راها ر  المال طالما كان ذلك في إطار الشسسرع, والمضسساربة المقيدة هي السسسائدة أي شسسروط أخرى ي

وتتيح للمصسسسسارف أكبر قدر من الرقابة على  اسضسسسسباطااان في المصسسسسارف اإلسسسسسالمية ألسها أك ر 

 .است ماراتها

 بالتمويل األصغر: عالقة المضاربة -2

 :4تتم ل عالقة المضاربة بالتمويل األصغر في ااتي

كن أن أصحا  المال وأصحا  الخبرات الذين ال يمتلكون ماالًذيم التقاءالمضاربة على تقوم  -

 .وهذا األسلو  يعني تحقيق التعاون والمصلحة لكال الطرفين ،يكون هؤالء هم الفقراء 

على المضار  في عقد المضاربة إال في حالة التفريط والتعدي ألسل أمين على ما بيده  نال ضما -

في حالة التعدي والتقصير أو مخالفة الشروط،  لالستيفاءمن مال، ويجوز أخذ رهن من المضار  

                                                 
ردن، دار النفائس للنشر ،عمان، األ1ذدراسة مقارسة ، طد. قتيبة عبد الرحمن العاسي، التمويل ووظائفل في البنوك اإلسالمية والتجارية 2

 .116، ص 2013والتوزيع، 
 .151م، ص 2012، بيروت، دار المنهل اللبناسي، 1د. اسان السبالتي، المصارف اإلسالمية سظام عادل ومستقر، ط3
ير والبحوث، ص ص ة البركة، إدارة التطو، أدوات االست مار اإلسالمي، بنك البركة اإلسالمي، مجموعة دلخوجةد. عز الدين محمد  4

121 ،130. 
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وهذا الرهن ال يجوز أن يكون لضمان رأس المال أو الربح ألسل ال يجوز أن يكون أحدهما 

ااخر، وهذا الشرط يساعد على حل مشكلة الضماسات التي تطلبها المصارف من مضموساً على 

 المستفيدين من التمويل األصغر.

ن عتكون الخسارة على ر  المال وحده في حالة عدم التعدي والتقصير ألن الخسارة عبارة  -

سقصان رأس المال ورأس المال مختص بملك صاحبل وهو ر  المال وتكمن العدالة في هذه 

لتمويل االحالة في أن ر  المال يتحمل الخسارة المادية بينما يتحمل المضار  ذالمستفيد من 

 يطالب بتعويض ر  المال عن الخسارة. األصغر  خسارة وقتل وجهده وال

 

 ثانياً: المشاركة:

 المشاركة:وأنواع تعريف   -1

في رأس المال للقيام بأعمال وأسشطة  االشتراكالمشاركة هي عقد بين طرفين أو أك ر على         

 يشترط المساواة في حصص األموال أو العمل كما ال محددة ومعّرفة بغرض تحقيق الربح، وال

يشترط التساوي في سسب األرباح، أما الخسارة إذا حدثت دون تعدي أو تقصير فهي تكون حسب حصة 

 .5كل شريك في رأس المال

رأس المال تصنف إلى دائمة  استمرارفمن حيث  في الواقع العمليتتعدد أسواع المشاركة          

 6ترتبط باستمرار الملكية أو عدمل، ويمكن تلخيص مفهوم هذين النوعين في ااتي:ومؤقتة، أي إسها 

خر في عمع طرف  باالشتراكوهي التي يقوم فيها المصرف ، المشاركة الدائمة ذالمستمرة النوع األول 

ع دون بهدف الربح، وبذلك يصبح شريكاً في ملكية وإدارة وأرباح هذا المشروتمويل مشروع معين 

 ، وم ال لذلك مشاركة المصرف في إسشاء شركة أو مؤسسة.الستهائلتحديد أجل محدد 

كة تتاح فيل هذا النوع من المشسسسسسسار، والمشسسسسسساركة المؤقتة ذالمتناقصسسسسسسة أو المنتهية بالتمليك النوع ال اسي 

 ىيحل محل المصسسسسرف، وأن ينفرد بملكية المشسسسسروع إما دفعة واحدة أو عل الفرصسسسسة للشسسسسريك بأن

دفعات حسسسسسبما تقتضسسسسي طبيعة العملية والشسسسسروط المتفق عليها، فمن وجهة سظر الشسسسسريك تسسسسسمى 

وجهة  بالمشسساركة المنتهية بالتمليك ألسل سسسيتملك المشسسروع بعد سسسداده لمسسساهمة المصسسرف، أما من

من الشسسسريك جزءاً من اسسسسترد  صسسسة ألن مشسسساركتل تتناقص كلماسظر المصسسسرف فهي مشسسساركة متناق

 تمويلل.

 وقد أقر مؤتمر المصرف اإلسالمي بدبي صوراً ثالث لهذه المشاركة وهي:

يتفق البنك مع الشريك علي أن يبيعل حصتل في المشاركة بعقد مستقل بعد إكمال ، أن الصورة األولي

ين أن يبيع حصتل للشريك ااخر أو لشخص أجنبي عقد المشاركة األساسي، ويكون ألي من الشريك

 عن المشاركة وللبنك أن يبيع حصتل بربح.

 م صافي العائد بعد خصم هامش اإلدارة إلى ثالثة أقسام:أن يقسّ  ،الصورة ال اسية

 حصة البنك كعائد لتمويلل ذمساهمتل . /1 

 حصة الشريك كعائد لمساهمتل.  /2 

 حصة ثال ة لرد مساهمة البنك.  /3 

يحدد سصسيب كل شسريك في رأس مال المشساركة في شسكل أسسهم متسساوية القيمة ، أن الصسورة ال ال ة

يم ل إجمالها أسسسهم المشسسروع وللشسسريك أن يشسستري في كل مرة بعض األسسسهم المملوكة للبنك بحيث 

متلك كامل األسسسهم التي تم ل رأسسسمال تتناقص أسسسهم البنك بمقدار ما تزيد بل أسسسهم الشسسريك إلى أن ي

                                                 
 -223،، ص ص 2012،، عمان، دار المسيرة3تطبيقاتها المصرفية، ط –د. محمد محمود العجلوسي، البنوك اإلسالمية أحكامها مبادئها  5

224 
6 

 للبنوك االسالمية. االتحاد الدوليالقاهرة  –جوا  عن المصارف االسالمية  100سؤال و 100د. أحمد عبد العزيز النجار وعخرون،  -

 7راتة، جامعة أ. محمد الطاهر الهاشمي، المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية األساس الفكري والممارسات الواقعية، مص -

 .182 -181ص  م، ص2010أكتوبر، 



 

 2017  27ذ 8، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك 46

 

 

 المشروع.

 

 تطبيقات المشاركة في عمليات التمويل األصغر: -2

من أك ر الصسسسيغ  أ/ المشسسساركة هي إحدى وسسسسائل توظيف األموال بالمصسسسارف اإلسسسسالمية وهى

راعة مروسة ومالءمة وشموالً، ويمكن تطبيقها في التمويل األصغر في مجاالت الصناعة والز

 بشقيها النباتي والحيواسي واألسشطة الحرفية والمهنية لألفراد والمجموعات.

عات  / المشسساركة من الصسسيغ التي يمكن تطبيقها بسسسهولة في عمليات التمويل األصسسغر عبر تجم

 لمنتجين في النشسسسسسساطات اإلستاجية والخدمية على حدي سسسسسسسواء. م ال لذلك الجمعياتصسسسسسسغار ا

تجين عدداً من صسسسسسسغار المن االتحاداتالمهنية، حيث تضسسسسسسم الجمعية أو  واالتحاداتالتعاوسية 

 والمهنيين الذين يرابون في التمويل.

هم في رأس ج/ في حال حدوث الخسسسارة فيتحملها المشسساركون وبشسسكل يتناسسسب مع حصسسة كل من

رد أو لهذه الخسارة من قبل كل المشاركين فال يقع عبيها على ف امتصاصالمال، وبذلك يحدث 

مويل مجموعة بعينها وهذا يم ل مشسسسسهداً عخر من العدالة مما يشسسسسجع المسسسسستفيدين على طلب الت

 عبر هذه الصيغة.

شاء المشاريع اإلستاجية متوسطة وطويلة األجل و لموارد يتم بالتالي فإن اد/ إسها صيغة تناسب إس

 ة. في األعمال الهامشي استخدامهاالمنتجة بدالً من  االست ماريةتوجيهها في المجاالت 

 : عقود المعاوضات المالية:1-1-2-2

ال عدم يلجأ إليها الشخص في ح يطلق عليها أيضاً صيغ البيوع، وهي أساليب بديلة عن المشاركات

 ، ومن أسواعها: مارياالسترابتل بالمشاركة في النشاط 

 أوالً بيع المرابحة:

بيع بيع المرابحة سوعان هما بيع المرابحة البسيطة وبيع المرابحة لآلمر بالشراء، ويعرف            

بيع بم ل رأسمال المبيع مع زيادة ربح معلوم، أي هو البيع الذي يدفع فيل  بأسل 7البسيطة المرابحة

وبيع  امت بل السلة ذأي ثمن الشراء  وأي مصروفات يتحملها البائع.المشتري مبلغاً زائداً على ما ق

 بيع المرابحة لآلمر بالشراء أما المرابحة وفق هذا يِرد علي السلعة المملوكة للبائع وقت التفاوض.

البيع الذي يتفاوض ويتفق فيل شخصان أو أك ر ثم يتواعدان على تنفيذ االتفاق الذي يطلب  8فهو

من المأمور شراء سلعة معينة أو موصوفة لنفسل، ويعده بشراء السلعة منل وتربيحل بمقتضاه اامر 

فيها على أن يعقدا على ذلك بيعاً جديداً بعد تملك المأمور للسلعة، إذا اختار اامر إمضاء االتفاق، 

طلوبة وعلي إثر ذلك يقوم المأمور بشراء السلعة من السوق المحلي أو يستوردها وفقاً للمواصفات الم

 ثم يعرضها علي طالبها بتكلفتها وربح مسمي، وذلك وفقاً لآلتي:

 شتريي أن يطلب أحد المتعاقدين ذويسمي اامر بالشراء  من ااخر ذويعرف بالمأمور  أن /1

 سلعة مسماة وموصوفة. منل

 السلعة فاسل ذأي اامر :اشترى يعد اامر بالشراء المأمور بأسل متى ما  /2

 بشرائها منلسيقوم  -   

 وسيربحل فيها  -          

 لكاً تاماً.إذا قبل المأمور الطلب فعليل أن يقوم أوالً بشراء السلعة المطلوبة ويتملكها م /3

 تفاق األول.علي المأمور أن يعرض الســلعة عندئذ مجدداً علي اامر بالشراء وفقاً لشروط اال /4

 عند عرض السلعة علي اامر /5

علي الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعاً بنـاء علي وعده األول، أو يعدل عن يكون لل:  -

                                                 
 ، المستوي األول.لتدريب العاملين ببنك الخرطوم التأصيليلبرسامج ا بنك الخرطوم, هيية الرقابة الشرعية،7
، -رقابة الشرعيةمخطط هييات ال –بنك السودان المركزي، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية االسالمية  8

اعة، لى، دار السداد للطبالمراشد الفقهية الصادرة عن الهيية العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، الطبعة األو
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 شرائها.

 رصة الخيار. فهنالك رأي لبعض الفقهاء المحدثين بأن يلتزم اامر بالشراء بوعده وال تتاح لل  -

منذ قيامها وحتى اان على صيغة  اعتمدتوتجدر اإلشارة إلى أن المصارف اإلسالمية 

 . 9لآلمر بالشراء في تمويلها ألصحا  المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرابحة

المستفيد من  فتكمن في أن أما عالقة المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء بالتمويل األصغر             

ها على على سلعتل التي يراب فيها ودفع قيمتيستطيع من خاللهما أن يحصل  التمويل األصغر

هم من شراء السيما وأن عمالء التمويل األصغر التتوفر لديهم موارد كافية تمكن ،أقساط للبنك

 فيل من سلع وخدمات سقداً. نما يرابو

 ً  بيع السلم: ثانيا

السلم هو بيع يتم فيل االتفاق على تعجيل دفع ثمن السلعة مع تأجيل تسليمها، وهو جائز بالكتا  

 أن السلم هو بيع عجل بعاجل. أي، 10والسنة واإلجماع
 تكمن عالقة السلم بالتمويل األصغر في اآلتي:

تحدي ها أن يقوم بتطوير المنتجات الزراعية الصغيرة بتوسيعها و يمكن للمصرف اإلسالمي /1     

 ع.وزيادة إستاجيتها، وبناًء عليل فان بيع السلم يحقق المنفعة للمصرف وللعمالء وللمجتم

صغير، المهني، كل من المسلم ذالبنك  والمسلم إليل ذالبائع  فالعميل ذالمزارع ال يلبى حاجيات /2

سلعة من الحرفي  يحصل على تمويل السلعة مقدماً قبل الزراعة أو الصناعة والبنك يشتري ال

لكال الطرفين  العميل بمقدار رأسمال السلم بالسعر الذي تم االتفاق عليل وهو سعر يحقق العدالة

 العادل .ذالسعر 

تل في يساهم السلم في رفع مستوى المعيشة ومعالجة مشكلة البطالة، وذلك من خالل مساهم /3

 تخفيف التفاوت في الدخول عن طريق إتاحة فرصة لذوى الدخول المحدودة للمساهمة في

 اإلستاج ذكالمزارعين وصغار المنتجين .

 ً  ستصناع والمقاولة:اال ثالثا

الصنع، وهو عقد بيع بين المستصنع " المشترى "والصاسع" البائع" بحيث ستصناع هو طلب اال      

أو الحصول عليها  –بناء على طلب من األول، بصناعة سلعة موصوفة تسمى المصنوع  –يقوم ال اسي

عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع وتكلفة العمل من الصاسع. وذلك مقابل ثمن يدفع سقداً أو 

 -الصاسع  -مقسطاً، وإذا لم يشترط المستصنع على الصاسع أن يصنع بنفسل، فيجوز لل  مؤجالً كلل أو

أن ينشئ عقد استصناع ثان مع طرف ثاني بغرض تنفيذ التزامل في العقد األول من اير ارتباط 

 .11جوهري بالعقد األول

 378 في المادة م1984نة في قاسون المعامالت المدسية السوداسي لس أما المقاولة فلقد تم تعريفها      

الً لقاء مقابل والتي تقرأ ذالمقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه بأن يصنع شيياً أو يؤدي عم

العمل معاً، وفي يتعهد بل الطرف ااخر . كما أجاز ذات القاسون للمقاول أن يتعهد بتقديم المواد و

ً هذه الحالة تعتبر المقاولة استصناع ووفق ب لمتطلبات ستصناع يستجيالرة فإن عقد اهذه الصول ا

 المقاولة بمفهومها الحديث.

لآلمر بالشراء  صيغة عقد المقاولة بهذا المفهوم شبيهة في بعض مجاالتها بصيغة المرابحةإن       

ن يكون ألزبوسل بتكلفتل وربح مسمى دون  ملحيث إن المصرف يكون وسيطاً في تمليك خدمة أو ع

 اء.هو المنجز والمنفذ الفعلي لهذا العمل كما هو الحال في بيع المرابحة لآلمر بالشر

يصلحا للتطبيق في المجاالت  ستصناع والمقاولةاالبناًء على ما ورد سابقاً فإن صيغتا            

تشييد المباسي وسقل السلع والبضائع  لة ذلك الفردي والجماعي، ومن أم لتمويل األصغرالمختلفة ل

                                                 
 .3، ص 2012، 1شها  أحمد سعيد، إدارة البنوك اإلسالمية، عمان دار النفائس للنشر والتوزيع، ط9

 .176، ص 2014ية، مدخل مالي معاصر، مكتبة الملك فهد الوطن -د. أحمد طل العجلوسي، مقدمة في سظرية التمويل اإلسالمي وأدواتل 10
 .63ص بنك السودان المركزي، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية االسالمية، مرجع سبق ذكره، 11
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 وتصنيع األثاث المنزلي وحفر اابار وايرها.

 ً  :المنتهية بالتمليك عقد اإلجارة رابعا

هي أن يراب طرف في بيع بعض ممتلكاتل من معدات وعقارات المنتهية بالتمليك اإلجارة         

من أجل ضسسمان حقوقل وعدم تصسسرفل ذالطرف  يود أن ينقل ملكيتها للطرف ال اسي وايرها ولكنل ال

لتعدد صسسسسسسور هذه الصسسسسسسيغة وسظراً  ،ال اسي  فيها، فيقوم بتأجيرها لل لمدة معينة ثم بيعها لل بعد ذلك

هـ 1409فلقد قرر مجمع الفقل االسالمي في مؤتمره الخامس بالكويت والشبهات التي تكتنف بعضها 

 :12ببدائل أخرى منها عن صور اإليجار المنتهي بالتمليك االكتفاء

i - .البيع باألقساط مع الحصول على الضماسات الكافية 

ii-  تأجر بعد      اط من وفاء جميع أقسسسسسسسس االستهاءعقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمسسسسسسس

 المستحقة خالل المدة في واحد من ااتي: اإليجار

 إسهاء عقد اإلجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها. -

 مدة اإلجارة. استهاءء العين المأجورة بسعر السوق عند شرا -

العين  ماستخدا توفر للمستأجرفي أسها  بالتمويل األصغرالمنتهية بالتمليك اإلجارة  عالقةتكمن 

الحصاد  أسعارها م ل علة الحراثة، وعلة ارتفاعبسبب  تملكهايستطيع  المؤجرة خاصة تلك التي ال

 صغروتحقق هذه الصيغة فائدة أكبر في مشروعات التمويل األ وايرها من المعدات وااليات،

 الجماعية والتي تحتاج اليات ضخمة يصعب توفيرها عبر األفراد أو المجموعات.

 عقود التبرعات بالمصارف: 1-1-2-3

المتبرع  المالية التي يجريها عقود التبرعات هي عبارة عن عقود تنظم كل أسواع معامالت اإلحسان

سعقادها، ومن الحرة، تقربا إلى هللا، وطلبا لمرضاتل وسيل ثوابل، وهي ملزمة للمتبرع بعد ابإرادتل 

 أسواعها:

 لقرض الحسن:أوالً ا

زيادة، ويطلق  اشتراطهو ما يعطيل المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليل م لل دون  القرض

 13لمحتاجين طلباً ل وا  ااخرة.هذا اللفظ كما جاء في القرعن على المال الذي ينفق على ا

تتم ل فكرة القرض الحسن في إتاحة البنك اإلسالمي لمبلغ من المال لعميلل، على أن يرد العميل في 

سهاية المدة المتفق عليها أصل المبلغ، دون مطالبتل بأي مبلغ زيادة على أصل القرض، ولكن يجوز 

يزيد  ات التي أسفقها مقابل القرض ولكن بشرط أن الللبنك أن يأخذ مقابل للتكاليف اإلدارية والمصروف

، وإال سيكون شكل من أشكال الربا ألن كل قرض 14هذا المقابل عن التكاليف والمصروفات الفعلية

سسبة ضعيفة جداً من إجمالي التمويل  جر منفعة فهو رباً. وتجدر اإلشارة إلى أن القرض الحسن يم ل

 المصرفي.

 النقدية غير المستردة:التبرعات ثانياً 

 االجتماعية التبرعات النقدية تعتبر أيضاً من ضمن الوسائل المتاحة للمصارف لتقديم الخدمات      

 إال أسها تشكل سسبة ضعيفة من إجمالي المصروفات.

ا مصغر ألسهيعتبر كل من القرض الحسن والتبرعات النقدية من األدوات المناسبة للتمويل األ       

ا بحكم متلجأ إليه ا عبياً مالياً إضافياً للعميل، ولكن، كما ذكر سابقاً فإن المصارف المرتب عليهيت ال

 طبيعتها التجارية والربحية.

 وما     مما سبق يتضح أن كل صيغ التمويل اإلسالمي التي ذكرت مناسبة للتمويل األصغر،        

المالية ورابتل في مشاركة المصرف من  يحكم تمويل العميل بصيغة دون األخرى هو إمكاسياتل

                                                 
م، د ن، ص 2012إلسالمية،ا واالست مارواإلدارة، راشد بن أحمد العليوي، أدوات التمويل  االقتصادجامعة القصيم، كلية  وزارة التعليم، 12
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عدمها، ولكن يبقى السؤال هل أدت هذه الصيغ دورها في مجال التمويل األصغر أم أن المصارف 

في الجاسب ااخر تفضل التمويل ببعض الصيغ دون األخرى. هذا ما سحاول اإلجابة عليل في الجزء 

 ية.التجربة السوداس االعتبارالتالي من البحث عخذين في 

 تجربة المصارف السودانية في التمويل األصغر : 1-1-3

ن ذلك مم ما يعرف بالتمويل الريفي ويقصد 1991بنك السودان المركزي في العام  استحدثلقد 

ية المختلفة تقل سسبة التمويل الممنوح بأي من فروع المصارف العاملة بالمناطق الريف مراعاة أن ال

وفي  ،في أي وقت من األوقات، إال أن هذا القرار لم يستمر طويالً % من جملة ودائع الفرع 50عن 

يكون  م  أشارت السياسة التمويلية الصادرة من البنك المركزي إلى أن1991ذات العام ذأكتوبر 

 % من السقف المقرر لكل بنك على أن يشمل ذلك صغار40تقل عن  التمويل الزراعي بنسبة ال

خرى ذات %، أما القطاعات األ3في مجال الزراعة بنسبة ال تقل عن  المنتجين والمهنيين والعاملين

سبة س% على أن تخصص 40األولوية اير القطاع الزراعي فقد حددت لها السياسة التمويلية سسبة 

 % من السقف الكلي لصغار المنتجين والمهنيين العاملين في هذه القطاعات.3

رف % من السقف التمويلي ألي مص5تقل عن  البنك المركزي سسبة ال م حدد1999وفي العام 

شريحة بأن تمتد فترة تمويل هذه ال لتمويل شريحة صغار المنتجين والمهنيين، كما وجل المصارف

فقاً لما لمدة سنتين كحد أقصى، وشهدت هذه النسبة بعد ذلك زيادة خالل السنوات الالحقة، وذلك و

 يلي:

 (1جدول رقم )

 15األصغر من قبل بنك السودان المركزيالنسب المحددة للتمويل 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 العام

 سسبة التمويل األصغر 

ذلألسر المنتجة وصغار 

 المنتجين والحرفيين 

5% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 

حتى 

 اان

 

لها لهذا القطاع كان تموي أمالمصارف بتنفيذ هذه النسبة،  هل التزمتولكن في الواقع العملي            

 - 2009 الجدول التالي يوضح سسب التمويل الفعلي خالل الفترة ؟ضعيفاً مقارسة بحجم مواردها

 م.2015

 

 (2جدول رقم )
 16النسب الفعلية لتمويل قطاع التمويل األصغر

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 %5.0 %4.6 %5.0 %4.9 %3.2 %2.9 %3 النسبة
 

  يالحظ ضعف تمويل المصارف لقطاع التمويل األصغر على الرام من توجيل 2من الجدول رقم ذ

، ويعزى السبب في ذلك لعدم توفر  1وتحديده للنسب الواردة بالجدول رقم ذ البنك المركزي لها

القطاع، ولضعف األرباح التي تحققها المصارف منل. وتجدر اإلشارة إلى أن  االضماسات الكافية لهذ

ل كل الصيغ للتمويل األصغر بل ركزت في تمويلل على المعاوضات وفي مقدمتها  المصارف لم تفعِّ

% من إجمالي حجم التمويل المصرفي، أما 60و 50بين  المرابحة التي تراوحت سسبة التمويل بها ما

في المضاربة والمشاركة علماً بأن سسبة التمويل بهما ذفي أحسن  اسحصراركات فلقد التمويل بالمش

من خالل إحصائيات البنك المركزي الضعف اتضح .كما 17% من إجمالي التمويل16.5حاالتها  

                                                 
 2009-1999بنك السودان المركزي، السياسات التمويلية والنقدية خالل الفترة 15
 م 2015 – 2009ودان المركزي، التقارير السنوية لألعوام بنك الس 16
 م.1502 -2009بنك السودان المركزي، التقارير السنوية، 17
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 .18%0.5و 0الشديد في التمويل عبر القرض الحسن حيث تراوحت سسبتل بين 

 :ومدى مالءمتها للتمويل األصغر أدوات التمويل غير المصرفية1-2

  التي م ل الزكاة والوقفأهم األدوات اير المصرفية ذ يتم في هذا الجزء من البحث تناول     

 .يتحصل من خاللها الفقراء على الموارد المالية

 الزكاة: 1-2-1

 تعريف الزكاة وعالقتها بالتمويل األصغر 1-2-1-1

حرية صدقة تطوع متروكة ل وال اختياريةالزكاة فريضة من هللا سبحاسل وتعالى وهي ليست 

من الشح  المجتمع وتكافلل ماديًا ومعنويًا, وتطهير النفوس الفرد، والغرض منها هو إصالح أحوال

األرض  , الذين إن مكناهم فيعزيز ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقويذ :, يقول تعالىوالبخل

هم أولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضذ :ويقول تعالى ,  41, 40الحج ذ أقاموا الصالة وعتوا الزكاة

رسولل وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا و بعض يأمرون بالمعروف

دَقَ ,  71التوبة ذ هللا إن هللا عزيز حكيم أوليك سيرحمهم اُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن ويقول تعالى ذإِسََّما الصَّ

قَاِ  َواْلغَا ِ َواْبِن السَّبِيِل فَِريَضةً َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الِرّ ِ ِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ َن َّللاَّ  ِمّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم  ذالتوبة   60 َوَّللاَّ

 :قال هللا عليل وسلم عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى ابندليلها من الحديث: عن 

وإيتاء  , وإقام الصالة , محمدًا رسول هللا  وأن , شهادة أن ال إلل إال هللا :بني اإلسالم على خمسذ

 .أخرجل البخاري ومسلم  .وصوم رمضان , إليل سبيال وحج البيت لمن استطاع , الزكاة

 ،م العلى سبيل ال ،إسها تعمل إن عالقة الزكاة بالتمويل األصغر هي عالقة مباشرة، حيث

اء والكساء بمد الفقراء والمساكين بالكميات المناسبة من الغذ على تشييد المؤسسات الخدمية وتقوم

د على مما يساع وابن السبيلواألدوات اإلستاجية والعالج ضد األمراض، كما تصرف على الغارمين 

 وزيادة إستاجهما. استقرارهما

 : تجربة الزكاة في السودان:1-2-1-2

 أوالً: مراحل تطور نظام الزكاة في السودان:

م حيث مرت بخمس مراحل يمكن 1980بدأ التطبيق المؤسسي للزكاة في السودان منذ العام 

 :19إجمالها في ااتي

 

وعي والذي هذا القاسون صندوق الزكاة الط أسشئ بموجب، م1980للعام المرحلة األولى قاسون الزكاة 

سها كاست ألالحصيلة المدفوعة للصندوق ضعيفة  يقوم بدوره بتوزيع الزكاة على مستحقيها، ولقد كاست

اإللزام  من طور التطوع والمسيولية الشخصية الى طور لالستقالتدفع طوعاً، وباتت الحاجة واضحة 

 سمية. والمسؤولية الر

 ااتي:  أهم سمات هذا القاسون في تتم ل، م1984قاسون الزكاة والضرائب لسنة   المرحلة ال اسية

أمر الزكاة منذ  والية الدولة على الزكاة، وهذه تعتبر المرة األولى التي تتولى فيها الدولة على -

 م.1889سهاية ال ورة المهدية في العام 

 لضرائب.العمل بين الزكاة وا ازدواجية -

 بواسطة رئيس الجمهورية. تعيين األمين العام للضرائب والزكاة -

 :ي على اات أهم سمات هذا القاسون، اشتملت م1986قاسون الزكاة لسنة  المرحلة ال ال ة

 إلزامية الزكاة. -

اً يعينل مجلس فصل الزكاة عن الضرائب وإسشاء جهاز قائم بذاتل للزكاة على رأسل أميناً عام -

 وزراء.ال
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 أموال الزكاة. است مارجواز  -

 الزكاة من بيوت الزكاة واألفراد في العالم اإلسالمي. قبول -

 تطبيق الزكاة في كل أقاليم السودان. -

ز شهادة أداء مالية بإبرا امتيازاتربط منح المستندات أو التسهيالت التي تخول حقوقاً أو  -

 الزكاة.

 

 :تيفي اا أهم مالمح هذا القاسون، تم لت  م1991عام لالمرحلة الرابعة قاسون الزكاة ل

 لمستغالتتوسيع مفهوم المال الخاضع للزكاة حيث تم إدخال المرتبات واألجور والمهن وا -

 .ضمن أوعية الزكاة

يل الزكاة، تجب ف تطبيق قاسون الزكاة على كل سوداسي يملك ماالً ذداخل أو خارج السودان  -

 في دفع الزكاة. اجيةاالزدومع مراعاة عدم 

 ليوزعها بنفسل. لدافع الزكاة % من مال الزكاة المستحقة 20تخصيص سسبة  -

دخالل إتم لت في سمات هذا القاسون ، إن أبرز  م2001المرحلة الخامسة قاسون الزكاة للعام 

 ماراتاست ك بما في ذل الخاضعة للزكاةموال األالدولة المباشرة واير المباشرة ضمن  الست مارات

 الدولة في مجال النفط.

 ثانياً: الجباية والصرف بديوان الزكاة:

  .االجتماعيكافل تلقى وجباية وإدارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم والت يعمل ديوان الزكاة على

 لزكاة:االجدول التالي يوضح سشاط ديوان الزكاة بالسودان فيما يختص بجباية وتوزيع أموال 

 (3) جدول رقم

20الجباية والصرف بديوان الزكاة
 ذالمبالغ بالمليون جنيل سوداسي 

الصرف الفعلي  الجباية العام

على مستحقي 

 الزكاة

الصرف على  عدد االسر المستفيدة

 الفقراء

 والمساكين 

نسبة الصرف 

على الفقراء 

 والمساكين

2009 445,3 405.4 1517122 293.8  % 72.5 

2010 497.4 460.1 2207937 330.5 % 72.0 

2011 592.6 574.2 2471767 434.1 % 73.3 

2012 807.8 683.1 3111996 504.1 % 73.3 

2013 1200 1169.5 3037255 835 % 71.6 

2014 1555.3 1337.4 1920920 952 % 71.2 

2015 2100 1790.1 2411086 1326.9 % 74.0 

 

   يالحظ ااتي:3من خالل الجدول رقمذ

عدد  % من إجمالي31 أن يصرف على سحوم 2015 -2009الفترة  ديوان الزكاة خاللاستطاع  /1

 .5أفراد األسرة  عدد أن متوسطباعتبار سكان السودان وذلك 

إن معظم الموارد التي تتم جبايتها توجل لصالح الفقراء والمساكين، ولقد تراوحت سسبة الصرف  /2

ولقد درج ديوان الزكاة على تصنيف الصرف % خالل فترة الدراسة، 74و 72 نما بيعليهما 

الدعم المادي  ويقصد بلالصرف المباشر  هو  األولالنوع  21على الفقراء والمساكين إلي سوعين

الضرورية للحياة من مأكل ومشر   احتياجاتهمالمباشر الذي يقدم للفقراء والمساكين لمقابلة 

يشمل هذا النوع الصرف على و الصرف الرأسي  ، أما النوع ال اسي فهووملبس وعالج

المشروعات الخدمية واإلستاجية الصغيرة، ويتم ذلك من خالل تحويل أصل المال المجبى إلى 
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أصل عخر عيني أو سقدي أك ر تحقيقاً لمصلحة الفقراء م ل حفر اابار، وتوفير األجهزة 

اإلستاجية بمختلف  إقامة المشروعات و والمعدات الطبية أو المساهمة في توفير خدمة التعليم

 أشكالها وأسواعها.

 ثالثاً: مقارنة بين موارد ديوان الزكاة وتمويل المصارف لقطاع التمويل األصغر:

غر الجدول التالي يوضح الصرف الفعلي على مستحقي الزكاة مقارساً بحجم التمويل األص

الزكاة في  بالمصارف، ويأتي وجل الشبل بين المؤسستين ذالزكاة والمصارف  من أن صرف

لقطاع  معظمل، كما ذكر سابقاً، على الفقراء والمساكين كما إن التمويل الموجل من المصارف

لفقراء اأن الصرف على  االعتبارالتمويل األصغر يستهدف أيضاً شريحة الفقراء، مع األخذ في 

ي فر في ديوان الزكاة موجل للفقراء القادرين والعاجزين عن العمل بينما التمويل األصغ

 المصارف موجل للفقراء القادرين على العمل.

 (4) جدول رقم

 22مقارناً بتمويل المصارف لقطاع التمويل األصغر الصرف على مستحقي الزكاة بديوان الزكاة

 ذالمبالغ بالمليون جنيل سوداسي 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

الصرف الفعلي على 

 مستحقي الزكاة

405.4 460.1 574.2 688.1 1169.5 1337.4 1790.1 

حجم التمويل األصغر 

 بالمصارف

470 616.2 582.2 1181 1691.2 1779.2 2709.7 

 %66.1 75.2% 69.2% 58.3% 98.6% 74.6%  %86.3 النسبة

 

ً ييصسرفل ديوان الزكاة على الفقراء والمسساكين    يالحظ أن ما4من الجدول رقم ذ  مرتفعة شسكل سسسبا

 ى سسبة للحيث بلغت أقص مقارستل بإجمالي التمويل األصغر بالقطاع المصرفيعند 

رد التي أشسسارت إلى ازارة موا وهذا يتثبت صحححة الفرضححية األولى م،2011في العام   % 98.6ذ 

كين الزكاة ذأكبر المؤسسسسسسسسات الداعمة لمكافحة الفقر في السسسسودان  المخصسسسصسسسة للفقراء والمسسسسا

 األصغر بالقطاع المصرفي.مقارسة بحجم التمويل 

 الوقف: 1-2-1

 ًء مالية،يشسسسسسسكل عليهم أعبا يكون لم ل هذا النوع من العقود ألسل ال لفقراء هم أحوج ماان إ

ل التركيز على تعريف الوقف ومشسسسسسسروعيتل وأهدافل ومجاالتل في التموي وسسسسسسسيتم في هذا البحث،

 لبعض أم لة الوقف بالسودان. استعراضيتم األصغر، وبعد ذلك 

 :ومشروعيته تعريف الوقـف أوالً 

بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة  االستفاعالوقف هو منع التصسسسسسسرف في رقبة العين التي يمكن 

عبارة عن عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما في الحياة ، ويعرف أيضسسسسسساً بأسل 23لجهة من جهات الخير

 مباشرة بالبر واإلحسان ومكافحة الفقر وبالتالي التمويل األصغر. وللوقف عالقة  على وجل التأبيد،

 : الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدالئل على ذلكإن 

 ، ولما سسسسسسسمعها أبو 92عمران ااية ذ قولل تعالى: }لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{ عل -

 . 24ن كبير ك ير النخل اسمل ذبيرحاء طلحة بادر إلى وقف أحب أموالل إليل وهو بستا

: صسسسسدقة  قول المصسسسسطفى صسسسسلى هللا عليل وسسسسسلم: "إذا مات ابن عدم اسقطع عملل إال من ثالث -

جارية، أو علم ينتفع بل، أو ولد صسسسسسالح يدعو لل"، والصسسسسسدقة الجارية محمولة على الوقف عند 
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 العلماء. 

 ً  : أهداف الوقـف:ثانيا
 : تاليتتعدد أهداف الوقف وهي كال

 أوامر هللا عز وجل بالبذل واإلسفاق. امت ال -

يعم وحتى تسسسسسسسود المحبسسة واألخوة االجتمسساعي تحقيق مبسسدأ التكسسافسسل بين أفراد األمسسة والتوازن  -

 .االستقرار

عليمية والت االجتماعية واالقتصسسسسسسساديةتحقيق أهداف تنمية المجتمع ومكافحة الفقر في المجاالت  -

 والصحية وايرها.

 .الرحم وضمان مستقبل ذوي القربى وذوي الحاجة حتى ال يكوسوا عالة يتكففون الناس صلة -

 ً  : مجاالت الوقف في التمويل األصغر :ثالثا

 : منها للوقف مجاالت ك يرة ومتعددة في التمويل األصغر

 وقف المباسي ليعود ريعها للفقراء. -        

 بناء مراكز األيتام ورعايتهم. -

 المدارس والمكتبات العامة التي تكفل مجاسية التعليم.إسشاء  -

 الوقف على توزيع الكسوة للفقراء واألرامل والمحتاجين. -

 حفر اابار. -

 ً  الوقف اإلسالمي في السودان : رابعا

 اريةاعتبلل شسسسخصسسسية  يدار الوقف في السسسسودان عبر ديوان األوقاف القومية اإلسسسسالمية وهو ديوان

ة الوزير السودان بموافق باسمل ويجوز لل إسشاء فروع أو إدارات خارج وخاتم عام ولل حق التقاضي

 ألهداف التالية : المختص ذوزير اإلرشاد واألوقاف .اسشئ هذا الديوان بغرض تحقيقا

 iالبر  وتطوير األموال الموقوفة لجهات واسسسست مار   وضسسسع السسسسياسسسسات الكلية إلدارة وسظارة

 .لسودان وخارجلداخل ا
ii   مناهضة الفقر والجهل والمرض فيالمساهمة. 

iiiالدراسات والبحوث العلمية حول الوقف وفقهل.   إجراء 

ivالوقف.    التخطيط العلمي لتوسيع مجاالت 

 م لة لألوقاف في السودان ذات العالقة بتخفيف وطأة الفقر:األ ومن

i 25المنعم  وقف المرحوم /عبد المنعم محمد عبد: 

أوقف المرحوم عبد المنعم محمد عقارات ضسسسسسسخمة بمدينة الخرطوم باإلضسسسسسسافة لمبالغ 

والفقراء  صسسسرف الريع على مسسسسجده ومراكزه الصسسسحية بأمدرمان، اشسسسترطسقدية، ولقد 

دة والمسسسافرين وعلى أعمال البر واإلحسسسان ومسسساع والخالويوالمسسساكين وطلبة العلم 

 حمل هللا سسب توزيع ريع وقفل.حفظة القرعن الكريم وقد حدد ر

ii 26شروسي وقف المرحوم عبد العزيز عبد هللا: 

شهادشروسي أوقف المرحوم عبد العزيز عبد هللا  شتملت على  شرعي بموجب إ عقارات ضخمة ا

ة ثالثة مراكز صسسسحي وتشسسسييدالتعليم  فيعدد من قطع األراضسسسي بمدينة الخرطوم، ولقد سسسساهمت 

 بوالية الخرطوم.

بل  رجال البر واإلحسسسسسسان واهتمامسسسسسسبق تتضسسسسسح أهمية الوقف ودوره في مكافحة الفقر  امم      

يسسسسعى  ووقفهم لعقارات ضسسسخمة على أن يصسسسرف ريعها في أعمال البر واإلحسسسسان المختلفة، وما

وال أموالل ضسسسمن أم وتطوير أموال الوقف من خالل مشسسساركة اسسسست مارإلى تحقيقل هذا البحث هو 

 حث.سيتم استعراضل في المحور ال الث من هذا الب ويل األصغر، وهذا ماأخرى في صناعة التم

                                                 
25http://www.sudaress.com/akhirlahza/156356January 2017 
26http://awgaf.org.sd/?page_id=509February 2017  
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 27المعوقات والتحديات التي تواجه التمويل األصغر: المحور الثاني

إن قطاع األعمال الصسسسسغيرة يشسسسسكل سسسسسسبة كبيرة من جملة المنشسسسسنت في القطاع الصسسسسناعي 

التي  المصرفي للحصول على األموال%، وعادة ما يلجأ هذا القطاع للجهاز 93السوداسي تصل إلى 

 ومن أهمها: يواجل بك ير من المعوقات والتحديات تمكنل من تنفيذ مشروعاتل المختلفة، إال أن سشاطل

 أوالً: المعوقات التي تواجه صناعة التمويل األصغر:

 ي ااتي:فتتم ل أهم معوقات التمويل األصغر ذات العالقة بالدولة ، معوقات تتعلق بالدولة  1

 % من12المتعلقة بإلزامل للمصسسسسسسارف بتمويل  أ/ضسسسسسسعف متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي

 سقفها التمويلي لقطاع التمويل األصغر.

دات  /المعوقات المرتبطة بنقص المعلومات، فمؤسسسسسسات التمويل األصسسغر أو اإلدارات أو الوح

تمكن ذات الصلة بالتمويل األصغر بحاجة إلى قطاع يدير ويسيطر على تدفق المعلومات حتى ت

 .االحتيالمن التطوير وكشف 

بالقطاع  تتم ل أهم معوقات التمويل األصسسسسسسغر ذات العالقة، معوقات تتعلق بالمصسسسسسسسارف  2

 المصرفي في ااتي: 

ل المصسسسسارف لرخصسسسسة عمل سسسسسارية المفعول، علماً بأن معظم الذين يتقدمون للتموي اشسسسستراطأ/ 

 األصغر ال توجد لديهم رخص تجارية. 

لتمويل  / تفضسسيل المصسسارف للتمويل عبر صسسيغة المرابحة يدفع بالعمالء لتحديد فترة قصسسيرة ل    

 ألقساط.اقيمة  ارتفاعاج، مما قد يؤدي بدوره إلى فشل السداد بسبب تكلفة اإلست الرتفاعتفادياً 

تي ج/ ضعف المتابعة لمشروعات التمويل األصغر بسبب قلة عدد الموظفين، وضعف المبالغ ال

 يتم تمويلها. 

 تكلفة التمويل.  ارتفاعد/ عزوف المصارف عن تمويل هذا القطاع بسبب   

حا  سات كافية عند التمويل يحول دون إمكاسية حصول أصهـــ/ اشتراط المصارف لتوفير ضما 

ديداً الحرف والصسسناعات الصسسغيرة على األموال الالزمة لتنفيذ مشسسروعاتهم، وهذا ما يشسسكل ته

 المشروعات التي يتم تمويلها. الستمرارية

جد حين أن قطاع األعمال الصسسغيرة يتوا فيز/ تمركز معظم فروع المصسسارف بالمدن الكبرى،  

 الريف.في 

المصسسسسسسارف لعقد إيجار أو شسسسسسسهادة بحث لألرض التي يعمل عليها قطاع األعمال  اشسسسسسستراطح/

الصسسسسغيرة يحول دون حصسسسسول هذا القطاع على تمويل من المصسسسسارف ألسل االباً ما يعمل في 

 محالت مؤقتة أو في المنازل.

ة يضسسعفمن إمكاسيط/ ضسسعف المبالغ التي توفرها المصسسارف للمشسسروعات يسسساهم في فشسسلها، مما 

 .التزاماتتسديد العميل لما عليل من 

صسسغر أحياساً قد تواجل قطاع التمويل األ، تتعلق بقطاع األعمال الصسسغيرة معوقات  3

 بعض المشاكل والمعوقات التي تتعلق بقطاع األعمال الصغيرة سفسل منها:

ى ون دراسة جدوأ/ لجوء أصحا  األعمال الصغيرة في ك ير من األحيان إلى توسيع سشاطهم د

 المالية. االختناقاتوتعقيدات تؤدي إلى مزيد من  التزاماتكافية، مما يدخلهم في 

 ً  ما تتميز  / عجز المنتجين عن التسويق بسبب منافسة الصناعات البديلة لمنتجاتهم، والتي االبا

 بتكلفة إستاج منخفضة وجودة عالية.

 للتمويل األصغر. متقدمينج/عدم الخبرة في الجواسب اإلدارية لدى معظم ال

الرسسسسسسوم  ارتفاعد/ ارتفاع تكلفة المواد الخام التي يسسسسسستخدمها قطاع األعمال الصسسسسسغيرة بسسسسسسبب 

                                                 
القتصادية وعلوم اكلية العلوم د. مصطفى محمد مسند، استراتيجية إدارة مخاطر التمويل األصغر بالمصارف السوداسية، بحث مقدم ل 27

إدارة المخاطر في  ةيجيحول: "استراتديات شمال إفريقيا، الملتقى الدولي ال الث مخبر العولمة واقتصاجامعة حسيبة بن بو على و التسيير

 بالشلف. – 2008سوفمبر  26 -25يومي  المؤسسات: اافاق والتحديات"
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 الجمركية.

لرقابة تخفيض التكاليف يكون أحياسا على حسسسا  ا المسسستمر من قبل المنتجين سحو االتجاههـسسسسسسس / 

 واإلشراف.

 األصغر:ثانياً: التحديات التي تواجه صناعة التمويل 
اً من تجربة السسسسسسسودان في التمويل األصسسسسسسغر فإن هذا القطاع يواجل عدد االعتبارمع األخذ في 

 التحديات من أهمها:

عسسدم مقسسدرة قطسساع األعمسسال الصسسسسسسغيرة على الخلق واإلبسسداع حيسسث إن معظم منتجسساتسل   1

ب من عملية تسويقها.  متشابهة وتقليدية ومتنافسة فيما بينها مما يصعِّ

ة الجمارك لتشسسسريع ال يميز بين سشسسساط المؤسسسسسسسسات الصسسسغيرة وايرها من تطبيق إدار  2

تكلفة  ارتفاعالمؤسسات األخرى الكبيرة يشكل تحدياً كبيرا للنهوض بهذا القطاع بسبب 

 اإلستاج وبالتالي عدم مقدرتل على المنافسة.

ف وهذه المصسسسار ،الدولة على المصسسسارف التجارية لتمويل القطاعات الصسسسغيرة اعتماد  3

بسسسبب  وبالتالي فهي ال تفضسسل تمويل هذا القطاع حكم طبيعتها تسسسعى لتعظيم أرباحها،ب

 عدم وجود الضماسات ولضعف األرباح التي تتحصل عليها منل.

إن فرصة سجاح قطاع األعمال الصغيرة أكبر في الريف منل في الحضر بسبب ضعف   4

ة عات األخرى كبيرمنافسسسسسسسسة منتجاتل من قبل المنتجات المسسسسسسستوردة أو منتجات القطا

التي التصسسسل للريف، ويكمن التحدي في إمكاسية رسسسسم سسسسياسسسسات تحفز وتشسسسجع  الحجم

في الريف عخذين في  –ومن بينها المصسسسارف  –مؤسسسسسسسسات التمويل األصسسسغر  استشسسسار

 في الريف بسبب ضعف موارده. االستشارأن المصارف ال تفضل  االعتبار

سشاط  الختراقة االيات التقليدية للتأمين إن مخاطر المشروعات الصغيرة تحد من قدر  5

 هذه الصناعة.

 مما سسسسسبق يتضسسسسح أن قطاع األعمال الصسسسسغيرة يعاسي من عدد من المعوقات والتحديات مما

  المجال بقطاعيها العام والخاص. يتطلب توحيد الجهود بين المؤسسات التي تعمل في هذا

 

 تشبيك خدمات التمويل األصغر.دور أدوات التمويل االسالمي في : المحور الثالث

تي المؤسسات ال المحورين األول وال اسي عدم التنسيق بين كافة استعراضمن خالل  اتضح

ما وكذلك وجود عدد من المعوقات والتحديات التي تواجهل، م تعمل في مجال التمويل األصسسسسسسغر،

ات األخرى ذات ضسسسرورة البحث في إيجاد علية تعمل من خاللها هذه المؤسسسسسسسسات والجه اسسسستوجب

فكرة تشسسسبيك، لذلك يجيء هذا المحور متناوالً لمفهوم ال العالقة في تناام تام لتطوير هذه الصسسسناعة،

ه محفظة التمويل األصسسسسغر اإلسسسسسالمي المقترحة، مبررات إسشسسسساء المحفظة، ومميزات وتحديات هذ

  المحفظة.

 28مفهوم التشبيك:   3-1

شسستركة فراد أو المنظمات بغرض تعبية قدراتها المتعرف الشسسبكة بأسها تحالف طوعي بين األ

ظ وزيادة تأثيرها الخارجي بهدف تحقيق أهداف مشسسستركة ومصسسسالح عامة بشسسسرط أن تحتف ومواردها

طاع كل منظمة أو جمعية باسسسسستقالليتها، ويجوز ضسسسسم هييات من القطاع الحكومي أو الخاص مع الق

 المدسي في شبكة. 

 :سالميمحفظة التمويل االصغر اال  3-2

لتطوير خدمات التمويل  أدوات التمويل المصسسسرفي اإلسسسسالمي اسسسستخدام يقترح البحث                 

األصسسسغر بإسشسسساء محفظة خاصسسسة بالمؤسسسسسسسسات التي تهتم بالتمويل األصسسسغر وتدعم أسشسسسطتل 
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وعلية عملها ومبرراتها ومميزاتها المختلفة، وفيما يلي سسسسسسسيتم تناول فكرة المحفظة المقترحة 

وكما ذكر في مقدمة البحث فإن فكرة هذه المحفظة تصسسسلح للتطبيق  .والتحديات التي تواجهها

في السسسسسودان ألن كل مؤسسسسسسسسسساتل ومعامالتل االقتصسسسسادية والمالية تتم وفقاً ألحكام الشسسسسريعة 

 اإلسالمية.

 فكرة محفظة التمويل األصغر اإلسالمي المقترحة: أوالً 

التمويل  فر الجهود بين الجهات المختلفة التي تقوم على أمرإن فكرة هذا البحث تقوم على تضسسسسسا

من  شارك فيها كلتاألصغر اإلسالمي بحيث يتم تقديم خدمات التمويل األصغر عبر محفظة موحدة 

روض والهبات والق المصسسسسسسارف وديوان الزكاة واألموال التي تجمع عبر عقود التبرع م ل االوقاف

يتم  ظة باسسسم محفظة التمويل األصسسغر اإلسسسالمي، هذه المحفظةالحسسسنة وايرها، وتعرف هذه المحف

ذلك  يؤثر األصسسسغر، بحيث ال التشسسسبيك بين موارد المؤسسسسسسسسات التي تقدم خدمات التمويلمن خاللها 

سسسسبة ولكن يبقى السسسسؤال ماهي االية المنا من المؤسسسسسسسسات المشسسساركة في المحفظة. أيعلى أهداف 

 :يعتبار ما يلااللتقديم هذه الخدمات عخذين في 

كل مؤسسسسسسة مشسساركة في هذه المحفظة بحسسسابات مسسستقلة، ويقصسسد من ذلك  احتفاظضسسرورة  -

ت ضرورة إجراء قيود محاسبية داخلية توضح الموقف المالي ألي مؤسسة من هذه المؤسسا

لزكاة من اسسسسستطيع أن سميز م الً أموال  يحدث خلطاً محاسسسسبياً لهذه األموال بحيث ال حتى ال

 المصارف أو الوقف. أموال

 .وكذلك تحقيق أرباح اجتماعيةتقديم خدمات  إن المصارف تستخدم أموال العمالء بهدف -

 إن الزكاة هي فريضة تؤخذ من األانياء وترد على الفقراء، دون مقابل منهم. -

تأتي عبر عقود التبرع - لذ ال إن األموال التي   لك الهبة،تهدف لتحقيق أرباح للمتبرع، وم ال 

 .والقرض الحسن، والوقف

 آلية عمل المحفظة:ثانياً 

 اتي:المحفظة بخصوصيتل وأهدافل فإن علية عمل المحفظة تفترض ا لكل مورد من موارد لالحتفاظ

ا أن تحتفظ كل مؤسسة مشاركة في المحفظة بحسابات مستقلة بغرض تسوية حساباتها ذكم -1

 ذكر سابقاً .

 تتكون من موارد المصسسسسسسسسارف والزكسساة والوقف والتبرعسساتالمسساليسسة للمحفظسسة  إن الموارد -2

 أي أسها تتكون من موارد مؤسسات ذات أهداف مختلفة، وهذا يعني ااتي: النقدية،

ماريةإن بعض أموال المحفظة هي أموال  -أ ها اسسسسسسست  بغرض خدمة قطاع التمويل  يتم توظيف

هي موارد كسسل من األصسسسسسسغر وكسسذلسسك تحقيق أربسساح ذويطلق عليهسسا األموال المسسسسسسستردة و

باسسستخدام أدوات التمويل المصسسرفي  ، ويتم تمويلهااالسسست ماريةوالوقف *المصسسارف والزكاة 

 اإلسالمي.

ها األموال  -   ظة هو أموال عقود التبرعات ذويطلق علي ير االبعض ااخر من أموال المحف

راء المخصصة للفقوهي أموال الزكاة التي تخصص لمستحقيها، وعوائد األوقاف  المستردة 

الخيرية  إذا كاست سقدية أو عينية، وكذلك التبرعات النقدية التي تقدمها المصسسسسسسارف والجهات

 األخرى.

ألصغر يتم فإن العميل الذي يستوفي شروط التمويل ا السابقة االعتبار االفتراضاتمع األخذ في 

بارهاتمويلل من مصسسسسسسسدرين أحدهما من األموال اير المسسسسسسستردة   ال مملوكة لل،أمو باعت

ستفيد أن للمحفظة وهي األموال التي يتعين على الم االست ماريةوالمصدر ااخر هو الموارد 

م يقوم بسسسسسسسدادها، وتتوقف طريقة السسسسسسسداد على سوع األداة ذالصسسسسسسيغة  اإلسسسسسسسالمية التي يت

 ومنها على سبيل الم ال: ،استخدامها

 المشاركة المنتهية بالتمليك: /1

                                                 
 جزء من موارده بغرض تحقيق عائد. باست مارإن قاسون الزكاة في السودان يسمح لديوان الزكاة *
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اب في العميل ذالشسسسسسريك في خدمات المحفظة  بتحديد المشسسسسسروع الذي ير يقوم بعد أن          

حفظة إدارة المحفظة على طلبل فإن رأسسسمال المشسسروع يكون شسسراكة بين الم ةتملكل، وموافق

 من باسسسسستحقاقل، بحيث تكون مشسسسساركة العميل وفقاً للضسسسسوابط الشسسسسرعية للمشسسسساركة والعميل

بينما  ية والتبرعات النقد ، والوقف،االسسسسست ماريةاة اير األموال اير المسسسسستردة ذأموال الزك

يمكن  ، واالست ماريةتكون مشاركة المحفظة باألموال المستردة ذأموال المصارف والزكاة 

يمكن  إلى إسل وتجدر اإلشارةأن يقوم العميل بإدارة المشروع وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، 

 ظة.لهم بعد سداد سصيب المحف تلعلى أن تؤول ملكيأن يشارك في المشروع أك ر من عميل 

 المرابحة لآلمر بالشراء: /2

عد الموافقة التي يراب في تملكها، وب يقوم العميل ذالمستفيد من خدمات المحفظة  بتحديد السلعة

زء من على طلبل، وشسسسسسراء المحفظة للسسسسسسلعة وتوقيع عقد بيعها مع العميل، فإسل يقوم بدفع ج

تبرعات ، والوقف، والاالسسست ماريةطرف المحفظة ذأموال الزكاة اير  حقاقاتلاسسستقيمتها من 

 لالتفاقاً النقدية ، بينما تقوم المحفظة بتمويل الجزء المتبقي على أن يسسسسسسدد على أقسسسسسساط وفق

 الذي تم في عقد البيع.

 

 السلم: /3

ن األموال م استحقاقلبعد أن يحدد العميل المبلغ النقدي الذي يراب فيل، فإن المحفظة تسلمل 

تم بموجبل اير المسسسستردة، والجزء المتبقي من المبلغ ذاألموال المسسسستردة  يعتبر رأسسسسمال السسسسلم، وي

 .إبرام العقد بحيث يُسِلم العميل السلعة المتفق عليها في سهاية الفترة وفقاً لالتفاق

 ً  مبررات المحفظة: ثالثا

ل األصسسسغر التمويتماماً لتطوير خدمات  ةومهيأالمبررات المذكورة أدساه تجعل البيية مناسسسسبة 

المؤسسسسسسسسسسات المصسسسسرفية ومؤسسسسسسسسسسات الزكاة واألوقاف من خالل إسشسسسساء هذه المحفظة التي تقدمها 

م هذه أدوات التمويل المصسسسرفي اإلسسسسالمي، ومن أه اسسسستخداموالتشسسسبيك بين خدماتها المختلفة عبر 

 : يما يلرات المبر

 ،صسسسغراألتمويل لالمصسسسارف بتنفيذ النسسسسبة التي يحددها البنك المركزي ل اهتمام أ/ في ظل عدم

 النسبة.هذه بها  يساعد على أن تودع فإن إسشاء هذه المحفظة

 فظة.تودع تبرعاتها بهذه المح  / فتح المجال للمؤسسات التي تراب في التبرع للفقراء أن

تبرعات ر القادر على العمل على مسسسستحقاتل اير المسسسستردة ذالزكاة والج/ إمكاسية حصسسسول الفقي

بدالً عن اللجوء للمؤسسسسسسسسات التي تصسسسرف هذه األموال كل على  والصسسسدقات  من المحفظة

 ، وباإلضسسسسسسافة لذلك فإسل يحصسسسسسسل على مبلغ التمويل الذي يراب فيل من ذات المحفظةةحد

 ذاألموال المستردة .

منظمة المؤتمر اإلسسسسسالمي  جمع الفقل اإلسسسسسالمي الدولي المنب ق عنمجلس م د/ في اطار جهود

 االجتهاداتمن  باالسسسسسسستفادةجمعها وصسسسسسسرفها  لتفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر، وتنظيم

   خالل الفترة الفقهية فلقد قرر في دورتل ال امنة عشسسسسسسرة التي عقدت في بوتراجايا ذماليزيا  

 :29م ما يلي2007تموز ذيوليو   14-9الموافق هـ، 1428جمادى ااخرة  29 - 24

مكن، ولمن يعولون ما أ يصسسرف للفقراء والمسسساكين ما يسسسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية -

 ً  .لما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة وذلك وفقا

حرفتل، وإن كان فقيراً  ما يشسسسستري بل أدوات -االحترافإذا كان عادتل –يصسسسسرف للفقير  -

أُعطي مزرعة تكفيل  التجارة أُعطي ما يتجر بل، وإن كان فقيراً يُحسن الزراعةيُحسن 

مشسسروعات صسسغيرة  التل على الدوام. واسسستيناسسساً بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في

                                                 
29http://www.iifa-aifi.org/2261.html مجمع الفقل اإلسالمي الدولي 

http://www.iifa-aifi.org/2261.html
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تكون مملوكة  كوحدات النسسسسسسسيج والخياطة المنزلية والورن المهنية الصسسسسسسغيرة بحيث

 .للفقراء والمساكين

  3/3ذ15إستاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقاً لقرار المجمع  تيجوز إقامة مشروعا-

هـسسسسسسسسسسس/أشسسسسسارت بعض قواسين الوقف الى إمكاسية إدارة األموال الموقوفة قومياً وتخصسسسسسيصسسسسسها 

ً بما يزيد من ريعها وفق اقتصسسسسسساديةعلى أسسسسسسسس تجارية أو  لالسسسسسسستغالل حكام الشسسسسسسريعة أل ا

لط ألموال الوقف بأموال كل من المصارف ذهب اليل البحث من خ .وهذا يؤكد ما30اإلسالمية

 والزكاة بغرض تمويل الفقراء.

ة هذه المبررات تؤكد عدم وجود عقبات فقهية تحول دون توحيد جهود المؤسسسسسسسسسسسسات المتعدد

شبيك بينها لخدمة قطاع التموي ، ل األصغروالمتنوعة التي تعمل في مجال مكافحة الفقر من خالل الت

لذي يحكم االمنطلق ذالفلسفة   اختالفذعلى الرام من ثانية والتي تقرأ الفرضية الوهذا ي بت صحة 

ر، إال عمل المؤسسسسسسات وأعمال البر اإلسسسالمية التي تعمل في مجال التمويل األصسسغر ومكافحة الفق

نها من توجد عقبات فقهية تحول دون تطوير خدمات هذه المؤسسات بإسشاء محفظة مشتركة بي إسل ال

 ات التمويل المصرفي اإلسالمي .أدو استخدامخالل 

 ً  : مميزات وتحديات المحفظة:رابعا
 من المميزات اً في هذا المحور لها ك يراسسسسسسستعراضسسسسسسها تم  إن فكرة إسشسسسسسسساء المحفظة التي

حيسسسث إن اسسسسسسستعراض هسسسذه المميزات والتحسسسديسسسات يجعسسسل القسسسائمين على األمر  والتحسسسديسسسات،

التحديات.من المميزات ويحتاطون لمواجهة  االستفادة يعظمون  

 مميزات المحفظة:  /1

 من أهم مميزات هذه المحفظة:

 أ/ حصسسسسول المسسسسستفيد من المحفظة على عدد من الخدمات في عن واحد وفي عملية واحدة، فيحصسسسسل

 التمويل من الزكاة والتبرعات والصدقات ذاألموال اير المستردة ، وكذلك على استحقاقلعلى  منها

 باستخدام أحد أدوات التمويل اإلسالمية.

يوسسسسسسع سطاق الدعم والتمويل لقطاع  / إن تجميع موارد عدد من المؤسسسسسسسسسسسسات في محفظة واحدة 

 بصسسورةمؤسسسسسسة  بدالً من أن تعمل كل يعضسسد من العمل الجماعي المشسسترك، كما التمويل األصسسغر

 .عن بقية المؤسسات األخرى منفردة

وسيع ومن ثم تذمن خالل المحفظة  إتاحة الفرصة للمؤسسات واألفراد لتوسيع سطاق المشاركة  /ج

 باستقالليتها. احتفاظهاسطاق أعمالها وأسشطتها، مع 

قتصسسسسسسادية د/ إمكاسية تطبيقها بسسسسسسسهولة في الدول التي تطبق النظام اإلسسسسسسسالمي في كل معامالتها اإل

 والمالية.  

 مؤسسسسسسسسسسسسة منهابحيث تحتفظ كل  المؤسسسسسسسسسسسساتعدد من موارد بين تتيح فرصسسسسسة التشسسسسسبيك  /هـسسسسسسسسسس

  بخصوصيتها.

 

 التحديات التي تواجه المحفظة:/2

 قد تواجل المحفظة عدد من التحديات منها:

 المؤسسات التي تعمل في مجال التمويل األصغر بشكل أو بنخر. واهتمامتشتيت جهود أ/ 

 لمحفظة.إمكاسية فصل حسابات المؤسسات المشاركة في ا / 

بية إن مسسسسسسساهمة المؤسسسسسسسسسسسسسسات في المحفظة يقلل من مواردها الداخلية وبالتالي قد تعجز عن تلج/ 

 .التمويل أو التبرع لهماألفراد الذين يقصدوسها بغرض  احتياجات

 لمحفظة.لقد يفضل ك ير من المؤسسات واألفراد التبرع بأموالهم ألفراد أو جهات بعينها وليس د/ 

عدم التناام بين األعضاء والمؤسسات المكوسة للمحفظة يجعل كل جهة تعمل على إبراز أهدافها هـ/ 

                                                 
 الفقرة ذو . 6ال اسي، المادة  ،الفصل2008األوقاف لسنة قاسون ديوان 30



 

 59 مصطفى محمد مسند... .أدوات التمويل المصرفي اإلسالمي

 

 

 

 الخاصة بها بمعزل عن األهداف الكلية للمحفظة.

 

 النتائج والتوصيات

 أوالً النتائج:

 خلص هذا البحث إلى النتائج التالية:

لصسسناعة  لتي تتميز بمالءمتهاالنظام المصسسرفي اإلسسسالمي بتعدد صسسيغ التمويل اإلسسسالمي ا يتفرد .1

 .التمويل األصغر

تركز المصسسارف العاملة على التمويل بصسسيغ المعاوضسسات وعلى رأسسسها صسسيغة المرابحة التي  .2

 % من إجمالي حجم التمويل المصرفي.50م عن 2015 – 2009زاد التمويل بها خالل الفترة 

 ة والمشاركة.المضارب ةفي صيغ اسحصرضعف التمويل بصيغ المشاركات حيث إسل  .3

عدم لجوء المصارف لعقود التبرعات ذالقرض الحسن  حيث لم تتعد سسبتل خالل فترة الدراسة  .4

 % في أحسن حاالتها.0.5

إذ لم تتعد  ،تدسي سسسسبة تمويل المصسسارف السسسوداسية للتمويل األصسسغر مقارسة بالقطاعات األخرى .5

 تمويل المصرفي.% من إجمالي ال5في أحسن حاالتها خالل فترة الدراسة الــ 

 ةأن يغطي سنوياً خالل الفتر استطاعبجمع الزكاة وصرفها حيث  ديوان الزكاة السوداسي اهتمام .6

%من سكان السودان، وتحصل الفقراء والمساكين على معظم األموال  31م سحو 2015- 2009

 % من إجمالي الموارد التي تمت جبايتها .70التي تمت جبايتها ذتحصلوا على أك ر من 

تشسسسسكل أموال الزكاة سسسسسسبة كبيرة عند مقارستها بأموال المصسسسسارف ذالبنوك  التي تخصسسسسصسسسسها  .7

 للتمويل األصغر. 

اهتمام األوقاف اإلسسسالمية في السسسودان بمكافحة الفقر من خالل وصسسية عدد من الواقفين بتوزيع  .8

 أوقافهم على الفقراء والمساكين وأعمال البر المختلفة. است ماراتسسبة من 

من المعوقات والتحديات ويعود السبب  اً تواجل صناعة التمويل األصغر، في الوقت الراهن، عدد .9

 ذمؤسسات أو أفراد . لفي ذلك لعدم التنسيق بين الجهات المقدمة لخدمات

المنطلق ذالفلسسسفة  الذي يحكم عمل المؤسسسسسسات وأعمال البر اإلسسسالمية  اختالفعلى الرام من  .10

التي تعمل في مجال التمويل األصسسسسسسغر ومكافحة الفقر، إال إسل التوجد عقبات فقهية تحول دون 

أدوات التمويل  اسسستخدامتطوير خدمات هذه المؤسسسسسسات بإسشسساء محفظة مشسستركة بينها من خالل 

 المصرفي اإلسالمي.

 

 لتوصيات:ثانياً ا

 أهم التوصيات التي خرج بها البحث تتم ل في ااتي:

والمشسسسسساركة فيها عبر التمويل األصسسسسسغر اإلسسسسسسالمي ضسسسسسرورة تبني الدولة لمشسسسسسروع محفظة  .1

 مؤسساتها المختلفة التي تعمل في مجال مكافحة الفقر.

لتمويل  % التي ألزم بها البنك المركزي المصارف العاملة12سسبة الـسسسسسـسسسسسـسسسسس  ول للمحفظةأن تحّ  .2

 .قطاع التمويل األصغر

 احتفاظ كل مؤسسة مشاركة في المحفظة بحسا  مستقل خاص بهاضرورة  .3
 يحدث خلالً في أداء مهامها. تكون مساهمات المؤسسات في المحفظة بالقدر الذي ال .4

 حصسسسسسر الفقراء المسسسسسستفيدين من خدمات التمويل األصسسسسسغر بالمحفظة حتى تتم متابعة سشسسسسساطهم .5

 بسهولة ويسر.

 على أهمية التبرع والتصدق لصالح الفقراء. ث المؤسسات واألفراد والمجتمعح .6
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