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المخلص

م اىل1999 ىدفت الدراسة إىل التعرف على الوضع الراىن للصيغ االسالمية يف ادلصارف االسالمية يف السودان خالل الفًتة
أتبعت الدراسة ادلنهج التارؼلي لتتبع الدراسات السابقة اخلاصة.  م والتعرف على مدي مساعلة الصيغ االسالمية يف االستثمار لديها2008
وادلنهج الوصفي التحليلي يف رتع البيانات وحتليل بيانات الدراسة, ادلن هج االستنباطي يف دراسة مشكلة وفرضيات الدراسة,مبوضوع البحث
 ومن أىم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة تزداد رحبية ادلصارف بازدياد تفعيل صيغ التمويل شلا. وأسلوب احلصر الشامل دليزانيات ادلصارف
كما أوصت. تقليل الضمانات علي ادلستثمرين من ذوي الدخول احملدودة يكون لو أثر إغلايب يف العملية التنموية. يؤثر إغلابياً علي االستثمار
وضرورة العمل على تفعيل الصيغ,الدراسةبتسهيل إجراءات التمويل عن طريق الصيغ وتقليل الضمانات للمستثمرين من ذوي الدخول احملدودة
. االسالمية بإعطاء اجملال للصيغ االخر
:الكلمات المفتاحية

.تقومي االداء_االستثمار_الصيغ االسالمية_ادلشاركة_ادلراحبة_ادلضاربة
Abstract
The study aimed to identify the current situation of the Islamic formulas in the Islamic banks in
Sudan during the period 1999 to 2008 and identifying the contribution of the Islamic formulas in their
investment. The study followed the historical method to track the previous studies related to research
topic, the deductive approach in studying the problem and hypotheses of the study, Analytical analysis
used in data collection and analysis in addition to, comprehensive inventory method for bank budgets.
One of the most important findings of the study is that the profitability of banks is increasing with the
activation of financing formulas, which positively affects investment. Reducing the guarantees on
investors with limited incomes has a positive impact on the development process. The study
recommended facilitating the procedures of financing through formulas and reducing guarantees for
investors with limited incomes, and the need to activate the Islamic formulas by giving way to other
formulas.
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(دراسة حالة المصارف السودانية الفترة 1111م2002-م)
د.نوال عمي ياسين عبد الرحمن

االطار العام للدراسة
المقدمة:
دتثل الوساطة ادلالية الوظيفة الرئيسية للمصارف فهي الوعاء اجلاذب دلدخرات اجلمهور جبميع أنواع الودائع ,كما تعترب ادلصارف ادلرتكز
االساسي لعملية التنمية ومن جهة أخري ىي االداة اليت تقوم باالستثمار االمثل ذلذه الودائع وتعترب ادلصارف االسالمية احدي ىذه ادلداخل
اليت تليب استثمار االموال من خالل رلموعة من صيغ التمويل االسالمية ادلشروعة لذلك هتتم بتوظيف مواردىا بالطرق ادلثلي شلا يقلل من
ادلاخاطر و نق السيولة باإلضافة ايل سلاطر عدم السداد من قبل ادلدينُت وحتاول الباحثة من خالل ىذا البحث تطبيق رلموعة من الصيغ
اإلسالمية ادلصرفية لتقومي أداء االستثمار ادلصريف االسالمي للمصارف السودانية.
مشكلة البحث:
القطاع ادلصريف ىو ادلرتكز االساسي لعمليات التنمية شلا يتطلب السعي إىل حتسُت كفاءة إدارة االستثمارات فيها بقصد تعظيم العوائد احملققة,
حيث دتثلت مشكلة البحث يف اعتماد ادلصارف السودانية يف دتويل العمليات االستثمارية على بعض صيغ التمويلدون مراعاة ادلاخاطر ادلصاحبة
للًتكيز علي صيغ معينة ,وادلاخاطر االستثمارية ,وكفاية ادلوارد ادلتاحة للعمليات االستثمارية ,مع احملافظة على احلجم الالزم من ادلوارد ادلالية,
دلقابلة حاجة ادلودعُت .لذلك ؽلكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية:
 .1ماىو الواقع الفعلي لالستثمار ادلصريف للمصارف السودانية؟
 .2ما ادلاخاطر ادلصرفية ادلصاحبة لالعتماد علي صيغ دتويل معينة؟
 .3ىل ىنالك عالقة بُت الًتكيز علي نوع معُت من صيغ التمويل وزيادة نسب التعثر؟
أهمية البحث:
تنبع أعلية البحث من اآليت:
 .1معرفة وسائل االستثمار ادلستاخدمة يف ادلصارف االسالمية السودانية.
 .2مد مساعلة القطاع ادلصريف السودانيفي جذب مدخرات األفراد ,واذليئات ,والشركات ,وجتميعها بالشكل الذي يوفر التمويل الالزم
للوحدات االقتصادية لتمويل أنشطتها االستثمارية.
 .3ادلساعلة يف تقدمي دراسة تفيد القطاع ادلصريف يف تفعيل صيغ التمويل االسالمية احلالية .
أهداف البحث:
يهدف ىذا البحث إىل حتقيق رلموعة أىداف منها:
 .1التعرف على وسائل االستثمار االسالمية ادلستاخدمة يف ادلصارف االسالمية.
 .2معرفة أثر الًتكيزعلى وسيلة استثماريةمعينة يف ادلصارف االسالمية.
 .3اخلروج بنتائج وتوصياتتساعد يف إدارة األرباح يف ادلصارف السودانية.
فرضيةالبحث:
الفرضية الرئيسية :عدم تفعيل وسائل االستثمار االسالمية يؤدي اىل ضعف االستثمار ادلصريف.
حدود البحث:
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تتمثل حدود البحث يف اآليت:
احلدود ادلكانية :رئاسة ادلصارف السودانية.
احلدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة يف الفًتة من (1999م – 2008م).
منهجية البحث:
حىت ػلقق البحث أىدافو قامت الباحثة باستاخدام رلموعة من ادلناىج دتثلت يف اآليت:
 .1المنهج االستنباطي :لعرض موضوع الدراسة ,ومن خاللو قامت الباحثة بتحديد طبيعة ,ومشكلة البحث.
 .2المنهج االستقرائي :اختبار فرضيةالدراسة.
 .3المنهج التاريخي :استاخدمتو الباحثة يف تتبع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة مبوضوع البحث.
 .4المنهج الوصفي والتحليلي :استاخدمتو الباحثة يف دراسة احلالة.
مصادر البحث:
اعتمدت الباحثة على رتع البيانات من ادلصادر التالية:
المصادر األولية :دتثلت يف التقارير ادلالية للمصارف السودانية.
المصادر الثانوية :اعتمدت الباحثة فيها على (الكتب ,الرسائل العلمية ,والتقارير).
الدراسات السابقة -:
الدراسات العربية :

دراسة :السماني قسم الخالق (2002م)( )1بعنوان " المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق(تجربة مصرف قطراالسالمي وبين بنك
فيصل االسالمي السوداني)" .ىدفت الدراسة إىل :دراسة ادلصارف اإلسالمية يف طورىا النظري ويتضمن ذلك خلفيتها التارؼلية .تقييم األداء

مبصرف قطر اإلسالمي وبنك فيصل اإلسالمي السوداين عن الفًتة 1991م2000-موتوصلت الدراسة جملموعة من النتائج أعلها :للمصارف
اإلسالمية أشكاالً سلتلفة من االستثمار مستمدة من نظام االقتصاد اإلسالمي وتقوم على تقرير العمل كمصدر للكسب ومبدأ ادلشاركة يف الغنم
والغرم بدالً من نظام الفائدة الثابتة ادلعمول بو يف النظام ادلصريف التقليدي .ال يوجد نظام أساسي أو ىيكل تنظيمي واحد متفق عليو تطبقو
ادلصارف اإلسالمية إذ أهنا موضع اجتهاد وتطوير ولكن ىناك مسات عامة دتيزىا عن ادلصارف التقليدية ىي الن على ادلرجعية الشرعية
لؤلنشطة ادلصرفية ووجود ىيئة الرقابة الش رعية تعٍت بالسالمة الشرعية ذلذه األنشطة .تتأثر جتربة ادلصارف اإلسالمية بالظروف والسياسات
االقتصادية للدول اليت جتري فيها ىذه التجربة ويؤثر ذلك على معايَت اختيارىا للمشاريع االستثمارية وقطاعاهتا.
دراسة :عبد المنعم أبو زيد (2003م)( ")2بعنوان المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية اإلسالمية ".استهدفت الدراسة
تقدمي زلاولة للتعرف على ادلاخاطر اليت ؽلكن أن تواجو استثمارات ادلؤسسات ادلصرفية اإلسالمية وحتديد مصادرىا وأنواعها وإبراز الطبيعة ادلميزة
منها .البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل ارتفاع مستواىا يف الواقع العملي وما ؽلكن أن يًتتب على ىذا األمر من اآلثار والنتائج بالنسبة ذلذه
 -1ادلصارف اإلسالمية بُت النظرية والتطبيق (جتربةة مصةرف قطةر اإلسةالمي وبنةك فيصةل اإلسةالمي السةوداين السةما قسةم اخلةالف موسةى ,رسةالة دكتةوراه يف االقتصةاد ,غةَت منشةورة,
كلية الدراسات العليا,جامعة النيلُت2002 ,م
 -2ادلاخاطر اليت تواجو استثمارات ادلؤسسات ادلصرفية اإلسالمية ,عبد ادلنعم أبو زيد رللة كلية التجارة للبحوث العلمية ,العدد األول ,أكادؽلية السادات للعلوم اإلدارية ,اإلسكندرية,
2003م,ص ص.185-138
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االستثمارات على وجو اخلصوص وعربة ىذه ادلؤسسات بصفة عامة .ومنأىم النتائج :ارتباط ىذه ادلاخاطر بالطبيعة اخلاصة وادلميزة للعمل
ادلصريف واالستثماري اإلسالمي ولذلك فهي ختتلف عن تلك ادلاخاطر اليت تواجو العمل ادلصريف واالستثماري التقليدي يف كثَت من النواحي.
ارتفاع مستوي ادلاخاطر اليت واجهت ىذه االستثمارات خالل التجربة العملية للمؤسسات ادلصرفية اإلسالمية ,وذلك بسبب عدم توافر
اإلمكانيات وادلتطلبات الالزمة دلواجهتها والسيطرة عليها لدي ىذه ادلؤسسات.
()1

دراسة :محمد البلتاجي (2005م)

" بعنوان نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االستثمار في البنوك اإلسالمية (المرابحة

المضاربة ،المشاركة) " ىدفت الدراسة إىل حتقيق رلموعة من ادلقاصد أعلها :إبراز أعلية تقومي أداء وسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية .اقًتاح

أسس ومعايَت لتقومي أداء وسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية (ادلراحبة ,ادلضاربة ,ادلشاركة) .إعداد ظلوذج لتقومي أداء وسائل االستثمار يف البنوك
اإلسالمية (ادلراحبة ,ادلضاربة ,ادلشاركة).
وتوصلت الدراسة جملموعة من النتائج أعلها :أن ادلراحبة ىي الصيغة ادلفضلة لدي ادلصارف اإلسالمية وادلتعاملُت معها وزلدودية صيغة ادلشاركة
وادلضاربة يف منح التمويل ويرجع ذلك إىل ارتفاع سلاطر تلك الصيغتُت كما أنو ال يوجد تقومي أداء لوسائل االستثمار بالصناعة ادلصرفية
اإلسالمية.

دراسة :عبد اهلل علي عبد اهلل العوني (2005م)()2بعنووان" المصوارف اإلسوالمية فوي ضووء التطوورات المحليوة والدوليوة( ،دراسوة تطبيقيوة

علووا الوويمن)" ىةةدفت الدراسةةة زلاولةةة تلمةةس واقةةع ادلصةةارف اإلسةةالمية يف الةةيمن ومةةا حققتةةو يف اجملةةال التنمةةوي ,والتعةةرف علةةى أىةةم الصةةعوبات
وادلشكالت اليت حتد من نشاط ادلصارف اإلسالمية والسيما يف رلةال ادلضةاربة وادلشةاركة كمةا حاولةت الدراسةة التعةرف علةى ةثةار جتةارة اخلةدمات

ومقررات جلنة بازل على ادلصةارف اإلسالمية.وتوصةلت الدراسةة جملموعةة مةن النتةائج أعلهةا :إن ادلصةارف اإلسةالمية تسةعي لتنويةع ةليةات التمويةل
للمشةةاريع االسةةتثمارية مةةن خةةالل وضةةع اخلطةةد والربامج.وكشةةفت الدراس ةةة أن البنةةك ادلركةةزي ال يتعامةةل مةةع ادلصةةارف اإلسةةالمية وفق ةاً لق ةةانون
ادلصارف اإلسالمية يف كل معامالتو .كما أن ادلصارف اإلسالمية يف اليمن تعاين من فائض السيولة نظراً لعدم توفر ادلناخ االستثماري ادلناسب و
أن ادلصارف لديها القدرة على حتقيق احلد األد للمالءة ادلصرفية (كفاية رأس ادلال) بالرغم من الصعوبات اليت تواجهها يف عمليات التطبيق.

دراسة :بهاء الدين بسام (2011م) 3بعنوان " دور المصارف في دفع عجلة االستثمارات المحلية في فلسطين"ىدفت الدراسة ايل
التعرف علي عمل ادلصارف االسالمية يف فلسطُت من حيث طبيعة عملها ونشاطاهتا وصيغ التمويل فيها وماىي معوقات االستثمار والربد بُت
ادلصارف االسالمية واالستثمار احمللي يف فلسطُت وتوصلت الدراسة ايل انو رغم من ظلو غالبية مؤشرات ادلصارف االسالمية اال أهنا دتثل نسبة
ضئيلة من مثيالهتا يف اجلهاز ادلصريف التقليدي كما تبُت ان االستثمارات قصَتة االجل متمثلة يف صيغة ادلراحبة تعتمد عليها ادلصارف واوصت
الدراسة بفتح مصارف إسالمية جديدة لتقدمي خدماهتا ألكرب عدد شلكن والعمل على التمويل باستاخدام صيغمتعددة.
 -1ضلو بناء ظلوذج زلاسيب لتقومي وسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية (ادلراحبة ادلضاربة ,ادلشاركة) ,الندوة الدولية ضلو ترشيد مسةَتة البنةوك اإلسةالمية’ زلمةد البلتةاجي ,دولةة اإلمةارات
العربية ادلتحدة ,ديب2005 ,م.
 -2ادل صارف اإلسالمية يف ضوء التطورات احمللية والدولية( ,دراسةة تطبيقيةة علةى الةيمن) ,عبةد ا علةي عبةد ا العةوين ,رسةالة ماجسةتَت غةَت منشةورة ,جامعةة النيلةُت ,قسةم االقتصةاد,
2005م.
 3دور ادلصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثمارات احمللية يف فلسطُت للفًتة 1996م2008-م دراسة حتليلي’ هباء الدين بسام  ,ة ,رسالة ماجستَت ,كلية االقتصاد و العلوم
اإلدارية  ,فلسطُت 2011 ,م
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دراسة :محمد صيام (2014م) 1بعنوان "صكوك المضاربة ودورها في تفعيل قدرة البنوك االسالمية في تمويل المشاريع االقتصادية في
فلسطين"ىدفت الدراسة ايل التعرف علي مفهوم صكوك ادلضاربة ومشروعيتها وأعليتها االقتصادية وأنواعها وتطبيقاهتا وزلاولة تقدمي مقًتح دتويلي

معاصر من خالل البنوك االسالمية لتفعيل دورىا يف ادلشاريع االقتصادية مبا يتفق واحكام الشريعة بدالً من النظام ادلصريف التقليدي وتوصلت
الد راسة اىل أن صالحية استاخدام صكوك ادلضاربة تساىم يف زيادة دورىا يف ادلساعلة يف حتقق التنمية وجذب مستثمرين جدد للتعامل مع البنوك
االسالمية.
الدراسات األجنبية -:

دراسة ) ( Suflan , Fadzian , 2012بعنوان " محددات كفاءة اإليرادات في القطاع المصرفي الماليزي " ,ىدفت الدراسة إىل
شواىد تطبيقية جديدة حول الكفاءة يف االيراد يف قطاع ادلصارف اإلسالمية ادلاليزية للفًتة من 2006م – 2010م  ,و قد عاجل البحث
العوامل اخلارجية و الداخلية اليت تؤثر يف كفاءة االيراد يف ىذه ادلصارف  ,تكونت عينة الدراسة من  17مصرف إسالمي زللي و اجنيب  ,و قد
استاخدمت الدراسة طريقة التحليل الظريف للبيانات حلساب كفاءة اإليرادات و قد وجدت الدراسة ان ادلصارف اإلسالمية احمللية أقل كفاءة
إيراديو من ادلصارف األجنبية  ,و أن حجم رأس مال البنوك و القوة السوقية ذلم و حجم السيولة كان ذلا أثر إغلايب يف الكفاءة االيراديو و لكن
تأثَتعلا مل يكن متساوي عند كل ادلصارف.
دراسة ) 2(Moin,2008بعنوان

– Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan
Comparative Study

ىدفت ىذه الدراسة إىل دراسة و تقييم أداء النك اإلسالمي األول يف باكستان ( بنك ادليزان احملدود) من خالل مقارنتو مع  5بنوك تقليدية  ,و
قد استاخدم يف عملية التقييم كل من نسب الرحبية و نسب السيولة باإلضافة إىل ادلاخاطرة و الكفاءة  ,و ذلك يف الفًتة 3003م2007-م ,
و خلصت الدراسة إىل أن بنك ادليزان احملدود أقل رحبية و أقل كفاءة مقارنة مع معدل البنوك التقليدية و لكنو أيضاَ أقل سلاطرة  ,أما بالنسبة
للسيولة فتبُت بأنو ال يوجد اختالف ذو أعلية بُت كل اجملموعتُت  ,و يرجع لسبب يف ذلك اىل أن البنوك التقليدية يف باكستان دتتلك تاريخ و
خربة أكرب يف االعمال ادلصرفية و ذلا مكانو مسيطرة يف القطاع التايل ناجتة عن مشاركتها الكبَتة يف األصول ادلالية يف باكستان مقارنو بالبنوك
اإلسالمية .
ماؽليز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:
 مل ػلظى موضوع تقومي وسائل االستثمار بالصيغ االسالمية لد ادلصارف السودانية بالدراسة.
 اتفقت الدراسة احلالية مع رتيع الدراسات السابقة اليت ركزت على الصيغ االسالمية بضرورة تفعيل صيغ أخر وعدم الًتكيز على
صيغة معينة للتمويل ادلصريف.

 1صكوك ادلضاربة و دورىا يف تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية يف دتويل ادلشاريع االقتصادية يف فلسطُت  ,زكريا زلمد صيام  ,دراسة ماجستَت ,كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية  ,غزة
2014,م.
www.econjournals.com.
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االطار النظري

مفهوم االستثمار:

االستثمار المصرفي

يعرف االستثمار بأنو عبارة عن اإلضافة اجلديدة من ادلنتجات اإلنتاجية أو الرأمسالية لرأس مال الدولة ادلتاح( .)1ويعرف بأنو اقتناء سلعة أو خدمة
من أجل احلصول على عوائد مستقبلية ويعترب من القرارات االسًتاتيجية للمنشأة( .)2كما يعرف بأنو (توظيف األموال ادلتاحة يف اقتناء أو تكوين

أصول بقصد استغالذلا لتحقيق أغراض ادلستثمر)(. )3كما يعرف االستثمار بأنو ىو ختصي

األموال ()Capital Ratingفي رلاالت
()4

سلتلفة بشكل يؤدي إىل تعظيم العائد ) )Return Maximizationمن ىذه ادلوارد فهو إذن توجيو ادلوارد إىل اجملاالت األكثر منفعة

مفهوم االستثمار من قبل البنك:
يقصد بو رلموعة من النشاط الذي يوجو لو رلموعة من األموال واليت تعترب ضمن مكونات االحتياطي النقدي الذي يودعو البنك ادلركزي
وبالتايل ؼلرج من دائرة االستثمارات للبنك كل من األوراق ادلالية احلكومية أو ادلضمونة من احلكومة واليت تستاخدم يف تكوين ىذا االحتياطي
ويهدف ىذا النشاط إىل حتقيق كل من الرحبية وتوزيع ادلاخاطر للبنك فضالً عن مرونة التحول إىل نقود يف حالة نق السيولة بالبنك(.)5
كما يعرف بأنو(:ىو األصل الذي دتتلكو ادلنشأة ألغراض ظلو الثروة من خالل توزيعات الفوائد وتوزيعات األرباح واإلغلارات من خالل الزيادة يف
()6
القيمة الرأمسالية ذلذا األصل ,أو من خالل حصول ادلنشأة على منافع أخر مثل تلك اليت تتحقق من خالل العالقات التجارية مع الغَت)
وتري الباحثة أن االستثمار مبعناه الواسع ىو التضحية مبوارد او شلتلكات أو مدخرات مالية يتم التضحية هبا امالً باحلصول علي عوائد مستقبلية.
أهداف االستثمار :

مهما كان نوع االستثمار وادلاخاطر احمليطة بو فإن ادلستثمر يسعي دوماً لتحقيق األىداف التالية(:)7
-حتقيق العائد ادلالئم.

تعظيم األرباح.تعظيم القيمة احلالية للمنشأة.-1السما قسم اخلالق ,مرجع سابق ,ص .103
 -2اإلدارة ادلالية ,أطر نظرية وحاالت عملية ,عبد الستار مصطفى ,سعود جابر مشكور( ,عمان :دار وائل للنشر2002 ,م),ص .193
 -3تقييم االستثمار ,حامد العريب احلضَت ( ,القاىرة :دار الكتب العلمية للنشر2000 ,م) ص .19
 -4اإلدارة ادلالية ,كنجو عبود كنجو ,إبراىيم وىيب فهد( ,عمان :دار ادلسَتة للنشر1997 ,م) ص.281
 -5إدارة البنوك ,الدسوقي حامد أبوزيد( ,جامعة القاىرة ,مطبعة كلية الزراعة )1994 ,ص.124
 , -6قواعد إعداد وتصوير القوائم ادلالية للبنوك وفقاً دلعايَت احملاسبة الدولية ,طارق عبد العال ,مسَت زلمد الشاىد احتاد ادلصارف2000 ,م ,ص.92
 -7مبادئ االستثمار ,أزتد زكريا صيام( ,عمان ,دار ادلناىج ,بدون تاريخ) ,ص .20
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احملافظة على السيولة.بعد أن يتم حتديد أىداف اخلطة االقتصادية يتم تقدير حجم االستثمار الالزم لتحقيق ىذه األىداف وتستاخدم عدة ظلاذج عند التاخطيد
لتقدير حجم االستثمارات أعلها ظلوذج ىارود و دومار ( )Harwed&Domarوىنالك عدة صور ذلذا النموذج ؽلكن توضيحها كما
يلي(:)1
اإليضاح األول:
خ = د
م
حيث أن خ معدل التغَت يف حجم الدخل القومي د معدل االدخار ودتثل أيضاً معدل االستثمار.
م = معامل رأس ادلال
ويفرض أن اخلطة االقتصادية هتدف إىل زيادة الدخل القومي بنسبة  % 6وإن معامل رأس ادلال يبلغ  %5فإن معدل االدخار الالزم
لتحقيق اذلدف ىو:
= %30
خ = د =  = %6د
%5
م
أي أن اجملتمع غلب أن يستثمر من دخلو  % 30حىت يزيد ىذا الدخل بنسبة % 6
اإليضاح الثاني:
خف= د -س
م
حيث خ ف = معدل التغَت يف متوسد دخل الفرد
د = معدل االدخار السنوي ودتثل أيضاً معدل االستثمار
م = معامل رأس ادلال
س = معدل الزيادة السنوية يف السكان
ويفرض أن اخلطة االقتصادية هتدف إىل زيادة متوسد دخل الفرد بنسبة  %6وإن معامل رأس ادلال  %5وان ادلعدل السنوي لزيادة
السكان ىو  %4فإن معدل االدخار (أي معدل االستثمار الالزم لتحقيق ىذا اذلدف يصبح):
 = % 6د %4-
%5
د = %50
أي أن ىذا اجملتمع غلب أن يستثمر من دخلو  %50وذلك لكي يزيد متوسد دخل الفرد .%6
Investment
بالرغم من كثرة البحوث والدراسات اليت تناولت األداء وتقوؽلو ورغم العالقة الوثيقة بُت احملاسبة اإلدارية وقياس األداءمنذ زمن طويل تشَت كثَت
من الدراسات النظرية وادليدانية إلىأنو من الصعب اختاذ ظلوذج عام ودقيق لقياس األداء .يتالءم مع سلتلف الظروف واألحوال اليت تواجهها
ادلنظمات الختالف أىدافها واسًتاتيجياهتا لذلك فإن عملية قياس األداءتعترب ضرورية ال غٍت عنها واليزال الباحثون مشغولُت مبناقشة األداء
 -1الفكر احملاسيب ومتطلبات عملية التنمية االقتصادية ,صافيناز عبد احلي ,رسالة ماجستَت يف احملاسبة,منشورة,كلية التجارة ,جامعة القاىرة1984,م,ص .84
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كمصطلح فٍت ,ويعتقد البعض أن اخلالف حول مفهوم األداء ينبع من اختالف ادلعايَت وادلقاييس اليت تعتمد على دراسة األداء وقياسو ,إال أن
األداء يعترب ىاماً بالنسبة جلميع ادلنشآت ويكون الظاىرة الشمولية جلميع فروع وحقول ادلعرفة احملاسبية واإلدارية(.)1
يري أحد الباحثُت أن عملية تقومي األداء عبارة عن عملية حتقق من مدي صلاح اإلدارة يف القيام بعملياهتا ادلاختلفة بكفاءة وحتقيق أىدافها
ادلنشودة ,ويأيت ذلك عن طريق الدراسة التحليلية ادلتأتية لكافة العالقات اليت تربد بُت موارد الوحدة االقتصادية وأوجو استاخدامها مع مقارنة
متحقق فعالً ببعض ادلعايَت السابق إعدادىا حيث يتسٌت حتديد االضلرافات واختاذ إجراء التصحيح ادلالئم(.)2
تتفق الباحثة مع ىذا التعريف ألنو يناسب الدراسة وؽلكن عن طريقو الوصول إىل الكفاءة ,كما أن عملية تقومي األداء يف الوحدة االقتصادية ىي
عبارة عن رلموعة من الدراسات والبحوث اليت تستهدف التعرف على العالقات بُت ادلوارد ادلتاحة للوحدة االقتصادية وبُت كفاءة استاخدامها
وكيفية تطوير ىذه العالقات خالل سلسلة زمنية أو خالل فًتة زمنية واحدة وذلك مبقارنة ما حتقق فعالً مبا كان مستهدفاً حتقيقو (.)3
من خالل ىذين التعريفُت تالحظ الباحثة أن عملية التقومي مرتبطة بإعداد ادلعايَت اليت توضح الوصول إىل ادلستهدف واجلدير بالذكر أنو يف حالة
عدم توافر تلك ادلعايَت فإنو ينبغي مقارنة األداء الفعلي للوحدة االقتصادية بأدائها خالل سلسلة زمنية مع مراعاة الظروف غَت العادية اليت قد
حتدث يف إحد السنوات ويكون ذلا تأثَت على األداء ,وذلك لتحديد االضلرافات أن وجدت لوضع العالج ادلناسب ذلا.
وسائل االستثمار في المصارف االسالمية:

الصيغ االستثمارية اإلسالمية ادلتاحة لالستاخدام عرب ادلصارف عديدة ومتنوعة ويزيد عددىا عن  15صيغة أو أداة ؽلكن أن تستوعب وتغطي
معظم حاجات القطاعات االقتصادية ادلكونة لالقتصاد القومي إذا ما مت تفعيلها وتطويرىا مبا يالءم احتياجات القطاعات واألفراد ,وذلك عكس
النظام ادلصريف غَت اإلسالمي الذي يعتمد على صيغة واحده وىي القروض بفائدة.
وتناولت الدراسة أىم الصيغ االستثمارية من خالل األدوات كاآليت(:) 4
األدوات والصيغ االستثمارية ادلصرفية السودانية:
 .1أدوات توسد لنقل ملكية العُت وادلنفعة مبجرد التعاقد وىي تسمي بأساليب االجتار أعلها:
أ .بيع ادلراحبة:
بيع ادلراحبة شرعاً واصطالحاً يعٍت بيع السلع برأمساذلا الذي قامت بو مع زيادة ربح معلوم يكون يف الغالب بنسبة مئوية من ذتن الشراء أو
التكلفة .أي البيع بأكثر من رأس ادلال وىي من أكثر وأوسع عمليات النشاط االستثماري اليت تقوم هبا ادلصارف اإلسالمية يف السودان ,وتعترب
من أسهل اإلجراءات للصيغ التمويلية وذلك الرتفاع عامل الضمان واطلفاض درجة ادلاخاطرة كما أن ىامش ومقدار نسبة الربح زلدد سلفاً.
وىنالك إجراءات متبعو لدي ادلصرف إلدتام عملية ادلراحبة منذ تقدمي العميل بطلب الشراء وحىت إدتام عملية البيع وإدتام التعاقد ويف حالة استَتاد
البضاعة من اخلارج يتم حتديد سعر الصرف عند التعاقد سواء كانت البضاعة على دفعة واحدة أو دفعات وػلسب الربح يف عملية ادلراحبة كنسبة
مئوية من تكلفة البضاعة وال تزيد النسبة عند تعثر التمويل أو تأخر اسًتداده ,واألساس ادلتبع لدي ادلصرف إلثبات إيرادات ادلراحبة بالدفاتر ىو
األساس النقدي ,وتثبت اإليرادات عند استالمها ,وأرباح ادلراحبة ال حتدد بشكل منفصل بل ىي جزء من ذتن البيع الذي يقدم لآلمر بالشراء
 -1التحلٌل المالً لتقٌٌم األداء والتنبؤ بالفشل ،حمزة محمود الزبٌدى( ،عمان :مؤسسة الوراق للنشر0222 ،م) ،ص .78
 -2المرجع السابق ،ص.46،
 -3دراسة تحلٌلٌة لمعدل العائد على رأس المال المستثمر كمؤشر لتقٌٌم األداء الداخلً ،إبراهٌم رسالن ،رسالة ماجستٌر فً المحاسبة ،منشورة ،كلٌة التجارة،
جامعة القاهرة2780 ،م،ص .3
4
التحدٌات التً تواجه المصارف االسالمٌة فً مجال االستثمار  ،عمر حسن العبٌد  ،مجلة المصرفً ،العدد ،20اتحاد المصارف اإلسالمً ٌ ،ولٌو0222م
،ص.88
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ويتم حتديد النسبة فقد العتباراهتا السداد على أقساط ودرجت السياسة التمويلية السودانية الصادرة من البنك ادلركزي للعام (2008ة 2009م)
على حتديد مؤشر وىو ال يتجاوز نسبة التمويل ادلمنوح بصيغة ادلراحبة ( )%30كمؤشر من إرتايل حساب التمويل الكلي للمصرف يف أي
وقت( . ) 1أما بالنسبة لؤلعباء اإلدارية لعقد ادلراحبة (أي التكاليف غَت ادلباشرة) لكيفية معاجلتها ال يتم حتميلها على العميل وتدخل ضمن
مديونية عقد ادلراحبة(.) 2
ب .بيع ادلراحبة لؤلمر بالشراء:
وىي بيع السلعة برأمساذلا الذي قامت بو مع زيادة ربح معلوم للشاخ الذي وعد بشرائها .أي بيع مركب من وعد الشراء وبيع ادلراحبة يكون
البنك فيها غَت مالك للسلعة ,يشًتي السلعة مث يقوم بتسليمها للعميل .وتستاخدم ادلصارف اإلسالمية صيغ ادلراحبة يف العمليات احمللية واخلارجية
أي االستَتاد والتصدير وذلك عن طريق تلقي طلبات العمالء لشراء سلعة معينة ػلددون أوصافها وغلوز للمصرف اخذ تأمُت من العميل ؽلثل
نسبة معينة من ذتن السلعة كضمان جلدية ادلعاملة .أما الشروط اخلاصة بادلراحبة فهي(:) 3
أن يكون الربح معلوم ألنو جزء من الربح أو نسبة زلددة فيو.علم ادلشًتي بثمن السلعة األول الذي اشًتاىا بو.أن يكون البيع عرضاً فال يصلح بيع النقود مراحبة.ج .بيع السلم:
وىو بيع أجل بعاجل أو بيع مرىون يف الذمة مقدور بتسليمو  .أي أنو بيع يتقدم فيو رأس ادلال ويتأخر ادلثمن ألجل أي أنو بيع يتم فيو
دفع الثمن نقداً واستالم السلع على ةجال ولقد استاخدمتو ادلصارف لتمويل ادلزارعُت والنشاط الزراعي بشكل عام.
د .السلم ادلوازي:
عقد السلم يعتمد ادلسلم إليو يف تنفيذ التزامو على ما يستحقو وينتظره من بيع بصفتو مسلماً يف عقد سلم سابق دون أن يغلق عقد
السلم على ذلك العقد.
ىة .االستصناع:
عقد بيع عُت مرىون يف الذمة ادلطلوب صنعها.
و .عقد االستصناع ادلوازي:
يتم فيو إبرام عقدين منفصلُت أحدعلا مع العميل يكون فيو البنك أو ادلؤسسة ادلالية صانعاً واألخر مع الصناع أو ادلقاولُت تكون فيو
ادلؤسسة مستصنعاً ويتحقق الربح عن طريق اختالف الثمن يف العقدين.
ز .ادلتاجرة:
أن يقوم البنك اإلسالمي بعملية الشراء والبيع مباشرة بامسو ولصاحلو هبدف تغلب ادلال وحتريكو يف عملية التجارة للحصول على ربح من
خالل الفرق بُت سعر الشراء والبيع.
 .2أدوات يكون رأس ادلال والعمل والربح الناتج مشًتكاً بُت طرفُت أو أكثر (مشاركات)
1

السٌاسة التموٌلٌة و النقدٌة الصادرة من بنك السودان المركزي 0227-0227،م.
2
مرجع سابق  ،ص .88
3
إطار محاسبً لتنظٌم دعم القرارات فً تخطٌط و رقابة االستثمارات فً المصارف  ،علً العجمً علً  ،رسالة دكتوراة  ،كلٌة التجارة  ،جامعة بنها ،
0222م  ،ص.06
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وىي قد تكون ثابتة أو منتهية بالتمليك(:) 1
أ .ادلشاركة:
ىي تقدمي ادل صرف والعميل ادلال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل مشروع جديد أو ادلساعلة يف مشروع قائم حبيث يصبح كل واحد
منهما متملكاً حصة يف رأس ادلال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقاً لنصيبو من األرباح .وتقسم اخلسارة على قدر حصة كل شريك يف رأس
ادلال ويكون للمصرف احلق يف بيع حصتو للشريك أو الغَت وفقاً للسياسة النقدية والتمويلية الصادرة من بنك السودان ادلركزي يًتك لكل مصرف
حتديد نسب ادلشاركات وىوامش اإلدارة مع مراعاة ضوابد وأسس التمويل ادلصريف( .)2
وادلشاركة يف البنوك اإلسالمية السودانية تأخذ صوراً سلتلفة وتنفذ بالطرق التالية(:) 3
ادلشاركة ادلباشرة ودتويل صفقة معينة:يدخل يف ىذا النوع البنك كشريك يف العمليات التجارية أو االستثمارية وتكون مستقلة عن بعضها البعض حيت بالنسبة للمشروع
الواحد ,وختت بنوع معُت أو عدد زلدد من السلع ويف ىذه ادلشاركة يتم توزيع األرباح بُت الطرفُت كل حسب مساعلتو يف رأس مال الصفقة,
بعد استبعاد جزء من األرباح للشريك نظَت إدارتو للسلعة موضوع ادلشاركة .وؽلكن للعميل أن يشًتي نصيب البنك يف ىذه العملية مبوجب عقد
جديد ,أي أهنا تعترب يف ىذه احلالة مبثابة الصفقات اليت تنتهي بالتصرف الناقل دللكية السلعة زلل ادلشاركة.
وترجع أعلية ىذا النوع للبنك اإلسالمي إىل:
 سرعة تصفية العمليات التجارية شلا يؤدي إىل زيادة معدل دورات رأس ادلال والذي يؤدي بدوره إىل زيادة العائد ادلتولد يف ىذهادلشاركات.
توزيع ادلاخاطرة بُت البنك وعمالئو.دت ّكن البنك من مراجعة ادلشاركة معو من خالل مقارنة نتائج أعماذلم.ادلشاركة يف رأس مال ادلشروع:
يقوم البنك فيها بتقسيم أصول الشريك وػلدد حجم التمويل الذي يقدمو ويشًتط أال تقل مساعلة الشريك عن نسبة حتددىا السياسة االئتمانية
للبنك ادلركزي من رتلة رأس مال ادلشروع الذي يتم تشغيلو يف رلال الصناعة وتسمي بادلشاركة التشغيلية يف رأس مال ادلشروع ,أو ادلساعلة يف
دتويل رأس مال ادلشروع .وال يشًتط البنك فيها على الشريك تقدمي أي مساعلة مالية إذ أن مساعلتو يف ىذه احلالة تكون األصول اليت مت
تقسيمها ودتثل يف حصة الشريك باإلضافة إىل جانب جهده اإلداري وقد أصدرت ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية واإلسالمية يف ىذا
اخلصوص ادلعيار رقم ( )4فرباير 1996م.
أ .ادلضاربة:
تعٍت شرعاً أو اصطالحاً إن يدفع رب ادلال (ادلصرف) إىل ادلضارب (العميل) ماالً ليتجر فيو ويكون الربح مشًتكاً بينهما حبسب ما يشًتطان
على أن تكون اخلسارة على رأس ادلال وال يتحمل ادلضارب شيئاً إال إذا ثبت تعدي أو قصر أو أعلل أو خان ,وىي لغة أىل العراق يف التعبَت

1

مرجع سابق  ،عمر حسن العبٌد  ،ص.87
2
السٌاسة التموٌلٌة و النقدٌة الصادرة من بنك السودان المركزي لألعوام 0227 -0227م.
3
النقود و البنوك و السٌاسات النقدٌة و سوق المال  ،عثمان ٌعقوب محمود ’الخرطوم 0222 ،م ،ص.220
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عن ىذا العقد أما القرض فهو لغة أىل احلجاز وىو مشتق من القرض وىو القطع .وادلضاربة إما مطلقة بدون شروط وإما مقيدة بشروط حسب
احلالة(.)1
المضاربة المطلقة:

وىي مل تتقيد بزمان وال مكان ألنواع جتارة ومل يعُت ادلبيع فيها أو ادلشًتي كأن يقول( :أعطيك ىذا ادلال مضاربة على أن يكون الربح مشًتكاً
بينهما) وىذا النوع ال تتعامل معو ادلصارف حرصاً على أمواذلا ولصعوبة متابعة استثمار ىذه األموال وفق الصورة ادلذكورة .لذلك تن السياسة
التمويلية النقدية الصادرة عن العام 2009م إنو ال غلوز منح التمويل بصيغة ادلضاربة ادلطلقة.
المضاربة المقيدة:

ىي اليت تتقيد بزمان أو مكان أو نوع من السلع ادلتابعة أي ال يبيع وال يشًتي إال من شاخ معُت ,أو بأي شروط يراىا رب ادلال ,وادلضاربة
ادلقيدة ىي السائدة اآلن يف ادلصارف اإلسالمية ألهنا أكثر انضباطاً من ادلضاربة ادلطلقة ألهنا تتيح متابعة استثمار أمواذلم بالوجو السليم وتن
السياسة التمويلية والنقدية الصادرة من بنك السودان ادلركزي لؤلعوام 2008م ة2009م على أن يًتك لكل مصرف حتديد نصيب ادلضاربة يف
الربح.
مزايا التمويل بادلضاربة:
يتميز بيع ادلضاربة مبزايا عديدة أوذلا أنو ؼللو دتاماً من الفائدة أو أي شبهة تتعلق بالريا أما ادلزايا األخر فتتمثل يف اآليت:
ض ِربُو َن ِيف األ َْر ِ
ض ِل
ض يةَْبتَةغُو َن ِمن فَ ْ
ةخُرو َن يَ ْ
((و َ
ادلضاربة صيغة شرعية ذلا تأصيلها يف الفقو اإلسالمي وخالية من الشبهات قال تعاىل َاللَّ ِوَ )) (سورة ادلزمل.)20 ,
ذلا الفضل يف أن تكون أول بديل شرعي لصيغة استثمارية لعمليات البنوك الربوية.ادلضاربة استثمارية توفيقية جتمع بُت من ؽللكون ادلال وليست ذلم اخلربة وبُت من ليست ذلم ادلال وذلم اخلربة والدراية يف استثماراألموال.
تعترب ادلضاربة ورتيع الصيغ اإلسالمية أحسن عالج للتضاخم إذا وظفت توظيفاً جيداً يف اإلنتاج وبتعبَت ةخر تستطيع أن تقطع دابرعملية خلق الودائع يف البنوك التجارية.
المشاكل والصعوبات التي تواجه االستثمار في المضاربة:

ادلشاكل الناشئة عن عدم أمانة الشريك ونزاىتو حيث يتوقف صلاح العملية على أمانة ونزاىة العميل.صعوبة تقدير ادلعدل ادلتوقع للسلعة موضوع ادلضاربة بُت الطرفُت لالقتناع من جدو العملية.ادلشاكل الناشئة م ن عدم كفاية القيود احلاكمة بُت الطرفُت وؽلكن تفادي ذلك بصياغة عقود أكثر دقة.عدم أخذ ضمان مناسب مقابل سوء اإلدارة واألشراف.كما أن نفقات ادلضاربة تعترب جزء من ادلصاريف تستبعد من الربح قبل التوزيع .وتستاخدم ادلصارف اإلسالمية صيغة ادلضاربة عندما تقوم بتقدمي
التمويل للمشاريع والعمليات التجارية فيكون ادلصرف ىو رب ادلال وأصحاب ادلشروعات (ادلستثمرين) ىم ادلضاربون .ويتم توزيع الربح بُت
(2
العناصر ادلستحقة يف عقود ادلضاربة من خالل مرحلتُت األويل :وتتم بُت ادلصرف وادلضاربُت والثانية :وتتم بُت ادلصرف وادلستثمرين كما يلي
):
1

مرجع سابق  ،عثمان ٌعقوب محمد  ،ص .220
2
عثمان أحمد عثمان  ،مقابلة شخصٌة  ،المدٌر المالً للبنك الفرنسً بالسودان 0227،م.
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ادلرحلة األويل :ويتم من خالذلا توزيع الربح من عمليات ادلضاربة بُت ادلصرف وبُت ادلضاربُت بالنسب ادلتفق عليها بعد الوصول إىل صايف الربح
وبعد احتساب رتيع التكلفة ادلباشرة على العملية ونصيب ادلضاربة من التكلفة غَت ادلباشرة طبقاً لؤلساس ادلتبع يف ذلك.
المرحلة الثانية :ويتم من خالذلا توزيع نتيجة نشاط ادلضاربة بُت ادلصرف وأصحاب الودائع االستثمارية وذلك بنسب الربح السابق االتفاق
عليها معهم .ويقوم ادلصرف بًتصيد نتيجة حساب ادلضاربة وتوزيعو على ثالثة أجزاء.

الجزء األول :وؼل

أرباح ادلصرف من العمليات اليت قام هبا بأموال شللوكة لو .ولتحديد ذلك يتم توزيع الربح بنسبة رؤوس األموال ادلشًتكة يف

عمليات ادلضاربة ويرحل ىذا اجلزء حلساب األرباح واخلسائر.
الجزء الثاني :وؼل

نصيب ادلصرف من العمليات اليت قام هبا بأموال شللوكة للمستثمرين من حصة العمل ومت ذلك باقتطاع النسبة ادلتفق عليها

معهم وترحيلها إىل حساب األرباح واخلسائر أيضاً.
الجزء الثالث :وؼل نصيب أصحاب الودائع ادلستثمرة من الربح وذلك بنسبة رؤوس أمواذلم بعد اقتطاع حصة العمل .ويرحل ىذا النصيب
حلساباهتم تبعاً للفًتة الزمنية اليت قضتها يف االستثمار.
ادلزارعة:
ادللقاة على األرض ببعض ما ؼلرج منها تعٍت أيضاً الشراكة يف الزرع ويشجع بنك السودان ادلركزي وفق سياستو التمويلية والنقدية لؤلعوام
2008م ة 2009م على استاخدام ىذه الصيغة.
ادلساقاة:
أن يدفع صاحب الشجر شجر لشاخ يصلحو ويشرف عليو مقابل جزء معلوم من ذتر ذلك الشجر.
 .4أدوات لنقل ملكية ادلنفعة دون ملكية العُت وىي تشمل أساليب اإلغلار مثل:
أ .االغلارة:
عقد على ادلنافع بعوض (قد تكون تشغيلية أو منتهية بالتمليك ويعٍت بيع ػلتفظ فيو البائع بادللكية ويتنازل عن احليازة للمشًتي على أن يقوم
بسداد الثمن يف شكل تأجَت.
ب .البيع االغلاري:
مصطلح مركب من كلمتُت ىو اإلغلار والبيع ويصبح معناه بيع منفعة ابتداء وخدمة انتهاء.
ج .ادلقاولة:
عقد يتعهد مبقتضاه أحد ادلتعاقدين أن يضع شيئاً أو يؤدي عمالً مقابل أجر ويشجع بنك السودان ادلركزي وفق سياستو التمويلية والنقدية
لؤلعوام 2008م2009-م على استاخدام ىذه الصيغة.
 .5أدوات إلنفاذ عقود فضليو وتربعات مثل:
القروض احلسنة واذلبة والوصية والصدقة والقرض احلسن :ويعٍت ادلال دلن ينتفع بو ويرد مثلو دون زيادة وتقوم ادلصارف بتقدمي قروض حسنة بدون
فوائد لبعض أفراد اجملتمع.
تالحظ الباحثة شلا سبق أن ىذه العقود تتميز بشموليتها وبإمكانياهتا أن تغطي رتيع رلاالت النشاط االقتصادي االستثماري إذ ما مت تفعيلها
وتطويرىا وإعطاءىا ادلرونة اليت تستطيع أن جتعلها تليب معظم االحتياجات .إذ دتكنت اإلدارة من أخذ القرار السليم كما ؽلكن االشتقاق منها
رلموعة من الصيغ واألدوات األخر .
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العمل المصرفي السووداني خالل الفترة (1983م) إلا (1989م):
دتيزت ىذه الفًتة باالجتاه ضلو تأصيل العمل ادلصريف وفقاً للشريعة اإلسالمية وكان عام (1983م) بداية زلاوالت أسلمة اجلهاز ادلصريف وعموماً
برزت ادلصارف اإلسالمية على الساحة منذ وقت ليس بالبعيد ,وساعلت جهود كثَتة يف إدتام وبناء النموذج ادلصريف اإلسالمي تتقدمو جتربة دتت
يف ميت غمر جبنوب مصر كأول ظلوذج للمصرف اإلسالمي وقامت بعده العديد من التجارب والنماذج يف ديب ومصر وغَتىا وبرزت رلموعة
مصارف فيصل اإلسالمية يف مصر والسودان وغَتىا(.)1
مث انتشرت وتطورت ىذه ادلؤسسات لتشمل شركات التكافل والتأمُت اإلسالمي وسارعت بتطبيق الصيغ اإلسالمية مثل ادلراحبة وادلشاركة
وادلضاربة وبيع السلم وطورت ودائع االستثمار كوعاء جلذب الودائع بُت اجلمهور وفق مفاىيم ادلضاربة الشرعية فاعترب صاحب الوديعة
االستثمارية رب ادلال والبنك ىو ادلضارب .وتواصل االنتشار حىت مشلت أكثر من ( )52دولة من دول العامل وبلغ عددىا حوايل ()300
مصرف إسالمي أغري ىذا النجاح العديد من ادلصارف التقليدية إلقامة نوافذ وإنشاء إدارات للاخدمات ادلصرفية اإلسالمية مثل ادلملكة العربية
السعودية والبحرين وغَتىا .كما أن بعض الدول قامت أجهزهتا ادلصرفية بكاملها وفق ادلعايَت اإلسالمية مثل باكستان وإيران وماليزيا والسودان
وشهدت ىذه الفًتة قيام العديد من ادلصارف اجلديدة وخصوصاً ادلصارف اإلسالمية اليت أنشئت منذ بدايتها باالعتماد على الصيغ ادلصارف
اإلسالمية تتمثل ادلصارف يف تلك الفًتة يف الشكل التايل:
الشكل ()1/1
البنوك السودانية اإلسالمية خالل الفترة 1982م – 1989م
تاريخ النشأة
اسم البنك
1982م
ادلصرف الوطٍت للتنمية الشعبية
1983م
بنك التضامن اإلسالمي
1983م
بنك النيل األزرق
1983م
بنك التنمية التعاوين اإلسالمي
1984م
بنك الربكة السوداين
1984م
ادلصرف اإلسالمي لغرب السودان
1986م
البنك السعودي السوداين
1988م
بنك العمال الوطٍت
1989م
البنك الشمايل اإلسالمي
ادلصدر :مشس الدين عبد الكرمي النور,اجلهاز ادلصريف يف السودان (1956م2001-م) ودوره يف األسواق ادلالية يف ضوء الصناعة ادلصرفية
وإسًتاجتياتالعودلة,كلية التجارة والدراسات االقتصادية ,جامعة النيلُت ,ص .29
دتيزت ىذه ادلرحلة بازدواجية العمل ادلصريف من حيث وجود مصارف تقليدية تعمل جنباً إىل جنب مع ادلصارف اإلسالمية اليت ختتلف طبيعتها
عن ادلصارف التقليدية حتت إشراف البنك ادلركزي واستمرت إىل أكتوبر 1984م اليت أعلن فيها أسلمة اجلهاز ادلصريف والتزمت البنوك اإلسالمية
مبنح التمويل وفق الصيغ اإلسالمية اليت أشارت إليها الباحثة يف الفصل السابق.
 -1دور البنوك التجارية يف استثمار أموال العمالء "دراسة تطبيقية حتليلية ,سعيد سيف النصر( ,اإلسكندرية ,مؤسسة شباب اجلامعة 2000م) ,ص .142
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لقد أثبتت جتربة ادلصارف اإلسالمية كما ورد يف تقرير اجمللس العام للمصارف اإلسالمية يف البحرين (بلغ عدد ادلصارف اإلسالمية على مستوي
العامل  267مصرف تدير ما يزيد عن  2500مليار دوالر إضافة إىل وجود  300مصرف تقليدي يقدم خدمات مصرفية إىل جانب العمليات
ادلصرفية التقليدية .كما مثلت ادلصارف اإلسالمية مفاىيم ادلصارف الشاملة فهي ليست وسيد مايل فحسب وإظلا مشارك مباشر يف عملية
التمويل واالستثمار وقد كان لتطور ادلصارف السالمية خالل السنوات ادلاضية دور كبَت إذ أنو حاز على اىتمام ادلاختصُت يف اجلامعات
وادلؤسسات ادلالية الدولية وغَتىا وقد سعي كل من ادلصرف الدويل وصندوق النقد الدويل لدراسة ىذه الظاىرة ومن مث العمل للتعامل معها
واالشًتاك مع ادلسئولُت منها دلتابعة أنشطتها(.)1
محاوالت إصالح العمل المصرفي السوداني في الفترة من (1990م و 2008م):
ختتلف الربامج للمحاوالت اإلصالحية يف تلك الفًتة عن احملاوالت السابقة يف عدة نواحي منها أن الربامج بنيت على دارسة لطبيعة ادلصاعب
وعوامل الضعف اليت يعاين منها النظام ادلصريف وقامت بانتهاج سياسة التحرير االقتصادي وخصاخصة ادلصارف احلكومية وخالل تلك الفًتة مث
فتح عدة مصارف جديدة وىي:
مصرف ادلزارع (1992م).مصرف الصفا لالستثمار االئتمان (1993م).بنك الثروة احليوانية (1993م).بنك أم درمان الوطٍت (1993م).بنك إيفوري (1994م).بنك القضارف (1995م).وكذلك مت دمج بعض ادلصارف مع بعضها على النحو التايل(:)2
 مت دمج مصرف الوحدة وادلصرف القومي للتصدير واالستَتاد يف بنك اخلرطوم ليصبح االسم رلموعة بنك اخلرطوم .مت دمج البنك الصناعيالسوداين يف بنك النيلُت ليصبح االسم اجلديد رلموعة بنك النيلُت للتنمية الصناعية.
مت دمج ادلصرف التجاري يف مصرف ادلزارع ليصبح االسم اجلديد مصرف ادلزارع التجاري.مت تغيَت اسم ادلصرف الوطٍت للتنمية الشعبية إىل بنك نيما.مت تغيَت اسم فرع عمان إىل فرع مصرف ادلشرق.مصرف االدخار السوداين حتول إىل مصرف االدخار للتنمية االجتماعية كمصرف متاخص  .كما شهدت ىذه الفًتة قيام العديد منادلؤسسات ادلكملة للجهاز ادلصريف وىي( :األمانة العامة الحتاد ادلصارف السوداين ,ادلعهد العايل للدراسات ادلالية وادلصرفية ,مؤسسة صندوق
ضمان الودائع).
وكذلك أوقفت عدة مصارف من مزاولة العمل ادلصريف وىي( :سييت بنك يف عام 1998م ,مصرف نيما دتت تصفيتو عام 1998م ,وبنك
الصفاء لالستثمار دتت تصفيتو عام 2000م).
 -1سعيد سيف النصر ,ادلرجع السابق ,ص.142
 -2كفاءة ادلصارف التجارية يف السودان وفق مقررات جلنة بازل حول ادلالءة ادلصرفية للفةًتة (1990م2004م)’عبةد ا عجةالن بةابكر ,رسةالة دكتةوراة يف االقتصةاد ,جامعةة النيلةُت
2006م ص .9
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كما شهدت ىذه الفًتة انتشار جغرايف للمصارف السودانية وفروعها وذلك نتيجة لسماح قانون العمل ادلصريف لسنة (1991م) بفتح فروع
جديدة للمصارف العاملة دون الرجوع إليو .إال أن بنك السودان قد تراجع الحقاً عن ىذه السياسة نسبة للتوسع الشديد يف إنشاء الفروع دون
أن يصاحبها تقوية يف مراكزىا ادلالية.
وكذلك شهدت الفًتة من (1990م–2008م) ظاىرة الدمج ادلصريف لعدد من ادلصارف السودانية بشقيو (الطوعي–ألقسري) واليت أشرنا إليها
وذلك لتحسُت أوضاعها ادلالية برفع كفاية رؤوس أمواذلا ادلملوكة للدولة دلقابلة معدالت ادلالءة ادلصرفية ادلطلوبة لتوفيق أوضاعها ادلالية وفقاً دلعايَت
بازل ,تذبذب عدد ادلصارف يف ىذه الفًتة إذ بلغ يف عام (1994م) من مصارف جتارية ومتاخصصة حوايل ( )28بنك ذلا ( )653فرع
باإلضافة إىل بنك السودان وفروعو الثمانية بواليات السودان ادلاختلفة ويف عام (1995م) زاد عددىا إىل ( )29مصرف وتقل عدد فروعها
إىل ( )648ولقد ظل عدد ادلصارف التجارية وادلتاخصصة ثابت على الرقم ( )29بُت (1998–1995م) مع عدم استقرار فروعها.
إن عدد تلك ادلصارف بدأ يف االطلفاض من عام (1999م) حىت بلغ عددىا ( )27مصرف ذلا ( )632فرع مث اطلفض عدد فروعها إىل
( )617فرعاً بنهاية عام (2000م) وهناية العام (2002م) اطلفض عدد ادلصارف باإلضافة للمصارف األخر إىل ( )26مصرف ذلا ()545
فرع ويرجع ىذا االطلفاض لعدد من ادلصارف إىل رغبة ادلصارف العاملة يف توفيق أوضاعها ادلالية وفق مقررات بازل .ولقد تقرر أن يكون الدمج
ادلصريف اختيارياً بُت ادلصارف اليت ترغب يف ذلك وأن يقوم بنك السودان بتقدمي ادلساعدة الفنية وكل ذلك يف سبيل حتسُت أوضاع ادلصارف
ادلالية برفع كفاية رؤوس أمواذلا حبيث ؽلكن ىذا الدمج ادلصارف السودانية من حتقيق معدالت ادلالءة ادلصرفية ادلطلوبة عادلياً .كما جاء يف
مقررات جلنة بازل مبا يزيد من قدرهتا على استيعاب متطلبات العودلة ادلصرفية :واجلدول التايل يبُت األدوات االستثمارية وفق الصيغ اإلسالمية
خالل الفًتة (1999م2008-م).
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جدول ()1/1

األدوات االستثمارية وفق الصيغ اإلسالمية خالل الفترة (1999م2008-م)
(القيمة بآالف الجنيهات السودانية)

العام/القطاع 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36.4

34.1

57.9

74.3

125.9

165.3

301

555.9

731.5

689.9

%38.5 %44.7 %35.9 %39.5 %33.7 %49

43.2

%53.4

%58.1

%47

137.2

214.3

212.2

163.1

176.9

%32

%31

%20.4

%13

%12

16.1

24.6

29.2

54.7

49.8

87.6

%5.7

%4.2

%5.2

%4

%6

14.5

13.3

8.2

29.1

%1.3

%60.

%2

306.1

484.5
%33

المرابحة
%
المشاركة

22.8

43.4

45.3

%

%31

42.90

%31

المضاربة

.3

3.6

9.1

9.6

%

%4

%3.50

%6.2

%4.6

%15.7

السلم

3.7

3.4

7.3

6.8

13.5

12.7

%

%5

%3.4

%5

%3.3

%14.8

%3

%2

* أخرى

7.8

16.7

26.7

58.4

60.9

89.3

136.3

205.4

%28.3 %18.3 %16.5 %11

21.60

%20.8

19.6

%19.7

%24.3

المجموع

73.7

101.2

134.3

206.8

281.9

429.1

695.3

41.5

1.258.7

1468

%

100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%

%

%

57.7

65.5

%

%23.2 %27.9

%

%

المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد علا تقارير البحوث واإلحصاء بنك السودان للعام ()2010
* أخر  :تتشمل اإلجارة ادلقاولة.
من بيانات اجلدول أعاله تالحظ الباحثة أن الصيغ ادلستاخدمة يف ادلصارف اإلسالمية السودانية حوايل ست صيغ فقد وىي ادلراحبة,
ادلشاركة ,ادلضاربة ,السلم ,اإلجارة ,وادلقاولة مع مالحظة أن ادلراحبة وادلشاركة ىي أكثر الصيغ استاخداماً خالل سنوات فًتة التحليل .كما أن
الصيغ األخر اليت تشمل اإلجارة وادلقاولة حترزان نسبة أكرب من ادلضاربة.
وطلل إىل أن البنوك تستاخدم الصيغ الستة ادلذكورة فقد بينما ادلتاح أكثر من  %15صيغة شلا يعٍت أن ادلصارف السودانية مل تستقل
كل األدوات والصيغ ادلتاحة .كما إهنا مل ختلق أو تطور عقود جديدة من ىذه الصيغ.
إن الصيغ االستثمارية تتطلب من األفراد أو ادلؤسسة اختاذ القرار ادلناسب للولوج يف أي منها ,فقد اتفق رتيع االقتصاديُت يف سلتلف
ادلدارس على أن ىنالك شح وندرة يف ادلوارد ادلوجودة والبد من حتسُت استاخدام ىذه ادلوارد للمحافظة عليها وىذا بالطبع يستلزم اختيار
ادلشروعات اليت تربر استاخدام ادلوارد ادلاخصصة ذلا وحيث أن الرغبات غَت زلدودة .عليو البد من ادلواءمة بُت حتقيق الرغبات وحسن استاخدام
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ادلوارد ادلوجودة ,من ىنا بدأ التفكَت يف ةلية أو طريقة لتحسُت قرار االستثمار ادلطلوب الستاخدام موارد معينة بغرض احلصول على عائد أو
منفعة ذات جدو اقتصادية(.)1
فالقرار ىو جوىر العملية اإلدارية يف أي تنظيم سياسي أو اقتصادي أو ثقايف ألن ىذا التنظيم يتطلب إصدار األوامر من جهة وضرورة
تنفيذىا من جهة أخر  ,حيث يتم تنفيذ النشاط بأحكام وفعالية للوصول للهدف الذي يسعي إليو التنظيم لتحقيقو فالقرار (ىو عمل من
أعمال االختيار والتفضيل ليتمكن مبوجبو ادلدير التوصل إىل ما غلب عملو وما ال غلب عملو يف مواجهة موقف معُت من مواقف العمل الذي
يشرف عليو)(.)2
ملخص النتائج:

.1تزداد رحبية ادلصارف بازدياد تفعيل صيغ التمويل شلا يؤثر إغلابياًعلى االستثمار.
.2الًتكيز على صيغة استثمارية معينة يؤدي اىل التعثر ادلصريف.
.3تقليل الضمانات على ادلستثمرين من ذوي الدخول احملدودة يكونلو أثر اغلايب يف دفع عجلة التنمية االقتصادية.
.4إحتفاظ ادلصارف بنسب سيولة عالية يضيع عليها فرص استثمارية.
.5أختاذ القرار االستثماري لو دور فعال يف العائد االستثماري.
.6عدم وجود معايَت للتحقق من عملية تقومي االدوات االستثمارية.
أهم التوصيات:
.1تفعيل الصيغ التمويلية وعدم الًتكيز على صيغة معينة.
.2تقليل الضمانات للمستثمرين من ذوي الدخول احملدودة.
.3متابعة التمويل عن طريق الصيغ االسالمية لتقليل حاالت التعثر ادلصريف.
.4االىتمام بدراسة أوضاع الراغبُت يف التمويل عن طريق الصيغ للتأكد من قدرهتم على السداد(استعالم عن العميل) .
.5االستفادة من جتارب ادلصارف االخر يف صيغ التمويل االسالمي.

 -1مؤتمر برنامج التنوع ومكافحة الفقر ,مكونات دراسة جدوى المشروعات ،حسن على العبيد ,أكادؽلية السودان للعلوم اإلدارية ,بدون تاريخ ,ص.11
 -2نظرية القرارات ظلاذج وأساليب كمية زلسوبة ,إبراىيم عبد الواحد نائب ,أنعام عبد ادلنعم( ,عمان ,دار وائل للنشر 2002 ,م) ,ص .33
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