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عوامل جناح اسلوب التمويل ادلصريف بصيغة ادلراحبة " ابلتطبيق على البنك الزراعي السوداين"
دمحم فضل اؼبوىل عبد الوىاب ضباد
كالية اعبزيرة – السوداف

مستخلص

ىدفت الدراسة إيل معرفة عوامل قباح اسلوب التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة .أىم فرضيات الدراسة يعتمد قباح

التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على الكفاءة كالتأىيل للكوادر البشرية ابؼبصرؼ .استخدمت الدراسة اؼبنهج االستنباطي ،اؼبنهج
الوصفي التحليلي ،كاؼبنهج االستقرائي .أىم نتائج الدراسة سبتع صيغة اؼبراحبة بدرجة عالية من االماف كالرحبية فبا يقلل درجة

اؼبخاطرة يف اسًتداد أمواؿ اؼبصرؼ .أكصت الدراسة ابلبحث يف التمويل ابلصيغ اإلسالمية كالعمل على تطويرىا.
كلمات مفتاحية :التمويل اؼبصريف ،االستعالـ البنكي ،صيغة اؼبراحبة ،البنك الزراعي.

Abstract
The study aimed to findout the successfull factors of the banking financial method in
Murabaha format. The most important hypothesis of the study depends on the success
of bank financing in the form of Murabaha on the efficiency and qualification of
human staff at the bank. The study used the deductive approach, descriptive analytical
method, and the inductive method. The main findings of the study the Murabaha
formula has a high degree of safety and profitability, which reduces the risk of
banking money recovery. The study recommended that more research on islamic
financing form and its development.
Keywords: Bank Finance, Banking Inquiry, Murabaha Formula, Agricultural Bank.

مقدمة
نتيجة للتطور الذم تشهده الساحة االقتصادية برزت اغباجة اؼباسة للتمويل اؼبصريف كخصوصان التمويل اؼبصريف
بصيغة اؼبراحبة الذم شهد تزايدان يف اآلكنة األخَتة لذا يسعي ىذا البحث جاىدان يف معرفة عوامل قباح اسلوب التمويل
اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة لذا تتمثل مشكلة الدراسة يف الرد على االسئلة اآلتية :ماىي العوامل اليت أدت إيل قباح عملية
التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة؟ كىل قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة يعتمد على فبيزات التمويل بصيغة
اؼبراحبة ،أـ على كفاءة كأتىيل الكوادر البشرية ابلبنك اـ على االستعالـ اؼبتكامل عن العميل طاؿ التمويل بصيغة
اؼبراحبة؟ إذ تكتسب الدراسة أنبيتها من خالؿ تعرضو للعوامل اليت أدت ايل قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة
كذلك ابلتطبي ق على البنك الزراعي السوداين ،كما ىدؼ البحث إيل :التعرؼ على عملية التمويل اؼبصريف ،كالتعرؼ
على التمويل بصيغة اؼبراحبة ،كالتعرؼ على العوامل اليت أدت إيل قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة ،كلتحقيق
أىداؼ الدراسة مت افًتاض الفرضيات االتية :الفرضية االكىل :تعتمد عملية قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة
على فبيزات كسهولة التمويل بصيغة اؼبراحبة ،الفرضية الثانية :تعتمد عملية قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة
على الكفاءة كالتأىيل للكوادر البشرية ابؼبصرؼ ،الفرضية الثالثة :تعتمد عملية قباح التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على
كفاية االستعالـ اؼبصريف عن العميل ،كما سبثلت اؼبصادر االكلية يف استقصاء اؼببحوثُت من خالؿ االستبياف كاؼبصادر
الثانوية :سبثلت يف الكتب كالدكرايت كاالنًتنت حدكد الدراسة :حدكد اؼبكانية :البنك الزراعي السوداين ،كاغبدكد
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الزمانية :عاـ  6102ـ .كما اتبعت الدراسة اؼبنهج االستنباطي :كالذم من خاللو مت استنباط اؼبشكلة عوامل قباح
اسلوب التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة" ،كاؼبنهج الوصفي التحليلي :كالذم من خاللو مت كصف عوامل قباح اسلوب
التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة ،كاؼبنهج التارىبي :كالذم من خاللو مت عرض الدراسات السابقة اؼبتعلقة دبوضوع البحث،
كاالستقرائي :كالذم من خاللو مت اختيار فرضيات البحث كربليل البياانت ابستخداـ برانمج التحليل االحصائي spss
الدراسات السابقة

الطيب سليماف (6112ـ) )0(:ىدفت الدراسة إيل التحقق من مدم فعالية ىوامش إرابح الراحبات يف التحكم كالتأثَت
علي طلب التمويل اؼبصريف يف السوداف من عاـ  0551كحيت 6112ـ ،كاىم النتائج :أف ىوامش اؼبراحبات ذات أتثَت
كبَت علي طلب التمويل اؼبصريف كأف ىنالك بعض السياسات اؼبكلمة كاؼبساعدة لسياسة ىوامش الراحبات اليت تؤدم
الغرض اؼبنوط هبا كغَتىا .يالحظ البحث أف ىذه الدراسة ركزت علي فعالية ىوامش أرابح الراحبات على عملية
التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة غَت اف الدراسة اغبالية تتطرؽ إيل عوامل قباح أسلوب التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة إذ
أهنا زبتلف عنها يف اغبدكد اؼبكانية.
ىاشم عبد اجمليد (6111ـ) )6(:ىدفت الدراسة إىل التحقق من تطبيق معايَت اؼبراحبة ك اؼبراحبة لآلمر ابلشراء الذم
أصدرتو ىيئو اؼبراجعة كاحملاسبة للمؤسسات اؼبالية كذلك يف القطاع اؼبصريف كما اظهرت الدراسة ؾبموعة من النتائج من
أنبها :جاء اؼبعيار متماشيا كاىل حد كبَت مع بعض التطبيقات احملاسبية اؼبمارسة قبل تطبيق اؼبعيار فبا ساعد كثَتا يف
اإلسراع بتطبيق اؼبعيار ،يرجع االختالؼ يف اؼبمارسة احملاسبية بعد تطبيق اؼبعيار كبُت ما جاء بو اؼبعيار إيل كونو إما
الختالؼ فقهي كؿباسيب أك ظركؼ تتعلق بظركؼ السوؽ ،يرم البحث أف الدراسة السابقة تطرقت إيل عملية تطبيق
اؼبراحبة يف القطاع اؼبصريف إال اف الدراسة اغبالية تتطرؽ إيل عوامل قباح أسلوب عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة
كما يوجد اختالؼ يف اغبدكد اؼبكانية بُت الدراستُت.
التمويل ادلصريف

التمويل اؼبصريف ىو عبارة عن كل فعل تقوـ من خاللو مؤسسة مهيأة ؽبذا الغرض بوضع مؤقتا  ،ؾبموعة من األمواؿ يف
متناكؿ شخص طبيعي أك معنوم غبساب ىذا األخَت تعهدان ابإلمضاء .3أيضا عرؼ التمويل دبفهومها االقتصادم :ىو
مبلغ مايل مدفوع من طرؼ اعبهاز اؼبصريف ،ألفراد ،ؼبؤسسات هبدؼ سبويل نشاط إقتصادم يف فًتة زمنية ؿبددة ،ك
ذلك دبعدؿ فائدة ؿبدد مسبقا( .)0من خالؿ التعاريف السابقة يعرؼ الباحث التمويل اؼبصريف أبنو عباره عن اؼببالغ اليت
تدفع هبا البنوؾ ايل عمالئها من أجل استثمارىا سواء كاف ذلك عن طريق الشراكة أك اؼبضاربة أك اؼبراحبة أك غَتىا من
أكجو التمويل اؼبصريف االخرل.
أمهية التمويل ادلصريف

 0الطيب دمحم سليماف فضل السيد ،فعالية ىوامش أرابح اؼبراحبات كأداة للتأثَت علي التمويل اؼبصريف حالة السوداف ،رسالة ماجستَت يف احملاسبة غَت منشوره ،جامعة
اعبزيرة كلية االقتصاد كالتنمية الريفية6112،ـ
 6ىاشم عبد اجمليد علي اي حافظ هللا ،آاثر تطبيق معيار اؼبراحبة كاؼبراحبة لآلمر ابلشراء يف القطاع اؼبصريف السوداين ،رسالة ماجستَت يف احملاسبة غَت منشوره ،جامعو
اعبزيرة ،كلية االقتصاد كالتنمية الريفية6111،ـ.
3

Amour Ben Halima, pratique des techniques bancaires, édition Dahleb, Alger, 1997, p5
 0مصطفى رشدم شيحة ،االقتصاد النقدم ك اؼبصريف ،دار اعبامعة العربية ،مصر ،0541 ،ص.602:
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يعترب التمويل عصب اؼبشركع ك الطاقة احملركة عبميع الوظائف ك األعماؿ ،إذ ال قياـ ألم عمل يعود ابلربح أك
إستثمار يغل فائدة دكف كجود رأظباؿ ،ك بقدر حجم التمويل ك تسييػر مصادره ك حسن استثماره فتحتاج اؼبشركعات
بشكل عاـ منذ بداية نشاطها ك انطالقها يف عمليات اإلنتاج إىل أمواؿ ؼبواصلة نشاطها أك لتغطية عجزىا أك التوسع
اإلنتاجي لنشاطها من أجل رفع طاقتها اإلنتاجية ،ك من خالؿ ىذا يبكن أف لبلص إىل أف أنبية التمويل تتمثل
يف)0(:إنشاء مشاريع جديدة ،إستغالؿ اؼبوارد اؼبالية اجملمدة ،تغطية العجز اؼبايل ألصحاب اؼبشاريع االستثمارية ،الزايدة
يف اإلنتاج عن طريق تشغيل اؼبوارد اؼبالية ،توفَت مناصب شغل جديدة فبا يقلل من البطالة ،ربقيق التنمية االقتصادية
للبالد ،ربقيق الرفاىية ألفراد اجملتمع عن طريق ربسُت الوضعية اؼبعيشية ؽبم .كما يتحكم التمويل يف قرارات التسعَت ك
آليات التحصيل يف اؼبؤسسة .يتبُت للباحث أف التمويل ىو الدكرة الدموية للمشركعات ك اؼبؤسسات ،أم هبب أف
تضخ األمواؿ بدقة يف القنوات اؼبختلفػة حىت تتحقق األىػداؼ التشغيلػية ك األىداؼ االستثمارية ،كابلتحديد هبب أف
تنتج األمواؿ أمواال إضافية ،ك إال آتكلت بسبب التضخم ك عدـ التشغيل الفعاؿ للموارد .يرم البحث اف أنبية
التمويل تتمثل يف انشاء مشاريع جديدة كربقيق الرفاىية ألفراد اجملتمع كحل مشكلة البطالة كربويل اجملتمع من مستهلك
ايل منتج مستثمر.
()2

أشكال التمويل:للتمويل أشكال عديدة منها:
التمويل ادلباشر

ىو عالقة إقراض مباشرة تتم بُت اؼبقرض ك اؼبقًتض دكف تدخل اؽبيئػات أك كسيط مايل أك مصريف ،حيث تقوـ الوحدة
ذات الفائض بتمويل الوحدة ذات العجز يف اؼبوارد ،ك ىذا النوع من التمويل أيخذ عدة أشكاؿ منها:
األفراد :قد وبصل الفرد على قرض مباشر من فرد آخر ،كما يبكن أف تتم ىذه العملية بُت األفراد ك اؼبؤسسات اليت
تكوف العالقة بينهما على شكل سندات ك كمبيػاالت ك ذلك لتمويل إحتياجاتو.
اؼبؤسسات :يبكن أف ربصل اؼبؤسسات على قركض ك تسهيالت إئتمانية من مورديهػا ،أك من مؤسسات أخرل ،ك
تتخذ ىذه القركض شكلُت:
أ/اغبصوؿ على أمواؿ يف شكل قرض :ك ذلك عن طريق إصدار سندات قابلة للتداكؿ يف السوؽ النقدم.
ب /اغبصوؿ على أمواؿ من أصحاهبا :إبصدار أسهم جديدة ،ك اليت تعترب كرقة ملكية مبينا فيها نصيب حاملها من
ملكية اؼبشركع.
ج /اغبكومة :قد تلجأ إىل األفراد ك اؼبؤسسات اليت ليست ؽبا طبيعة مصرفية ،ك يكوف ذلك إبصدار اغبكومة لسندات
متعددة األشكاؿ تستهلك خالؿ مدة معينة ك أبسعار فائدة ـبتلفة مثل أذكانت اػبزينة.
فعدد أساليب التمويل اؼبباشر من عدد أنواع السندات اػباصة بتحويل الفائض من األمواؿ أم عدد القيم اؼبنقولة اليت
سبكن تداكؿ الفائض من السيولة بُت اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت من القطاع غَت البنكي.
التمويل غري ادلباشر

يعرب عن الشكل الثاين للتمويل ،أم بواسطة اؽبيئات اؼبالية الوسيطة دبختلف أنواعها ،سواء مصرفية أك غَت مصرفية.
فاؼبؤسسات اؼبالية تقوـ بدكر الوسػاطة ،ك ذلك ابغبصوؿ على اؼبدخػرات من األفػراد ك توظيفها على شكل قركض
Document bancaire BNA, comment obtenir le financement de votre projet d'investissementp 21.
obcelt p22.
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للمحتاجُت .بعد تقدير التكاليف اإلستثمارية الالزمة لتنفيذ اؼبشركع ،تبدأ مرحلة البحث عن مصادر التمويل ؽبذه
التكاليف ،ما بُت مصادر داخلية يبلكها أصحاب اؼبشركع أك مصادر خارجية( .)0يتبُت للباحث اف اشكاؿ التمويل
اؼبصريف منها ما ىو مباشر كمنها ما ىو غَت مباشر عن طريق دكر الوساطة اؼبالية.

مصادر التمويل

 /1ادلصادر الداخلية للتمويل :يقصد ابلتمويل الداخلي قدرة اؼبؤسسة على سبويل استثماراهتا دكف اللجوء إىل مصادر
خارجية ،كذلك عن طريق رأس اؼباؿ اؼبدفوع من أصحاب اؼبشركع ،ك ىبتلف حجم التمويل الداخلي حسب حجم
()6
اإلستثمار ك كذا مدل رغبة اؼبؤسسة يف احملافظة على التزاماهتا اذباه الغَت ،ك يتكوف التمويل الداخلي من:
التمويل الداخلي (الذايت) = اإلىتالكات  +اإلحتياطات  +األرابح احملتجزة
أ /األرابح احملتجزة :ىي عبارة عن ذلك اعبزء من الفائض القابل للتوزيع ،الذم حققتو الشركة من فبارسة نشاطها يف
السنة اعبارية أك السنوات السابقة ،ك مل يدفع يف شكل توزيعات ك الذم يظهر يف اؼبيزانية العامة للشركة ضمن عناصر
األمواؿ اػباصة ،ك تعترب األمواؿ احملجوزة ضمن مصادر األمواؿ اؼبكونة ذاتيا ،فبدال من توزيع كل الفائض احملقق على
اؼبسانبُت تقوـ اؼبؤسسة ابإلحتفاظ بو على شكل إحتياطات(.)2
ب /اإلىتالكات :يعرب اإلىتالؾ عن نقص قيمة اإلستثمارات ،أك دبعٌت آخر يعرؼ اإلىتالؾ على أنو تقدير اػبسارة
الناذبة عن تدىور قيمة األصل عرب الزمن (.)2
 /2ادلصادر اخلارجية للتمويل

تلجأ اؼبؤسسة إىل اؼبصادر اػبارجية لتغطية عجزىا اؼبايل ك ضماف استمرار حياهتا ،ك ىذا عندما تكوف
مواردىا اؼبالية غَت كافية ،ك أتخذ ىذه اؼبصادر األشكاؿ التالية:
أ /مصادر التمويل قصَتة األجل :سبثػل أحد أشكاؿ مصادر التمويل اػبارجي ،تلعب دكرا ىاما يف استمرارية نشاط
اؼبؤسسة ك تتمثل مصادر التمويل قصَتة األجل يف التزامات يتعُت على اؼبؤسسة الوفاء هبا خالؿ فًتة زمنية تًتاكح ما
بُت سنة ك شبانية عشر ( )04شهرا ،ك أتخذ األشكاؿ التالية:
القركض التجارية :يعرؼ القرض التجارم أبنو قرض قصَت األجل ،يبنحو اؼبورد إىل اؼبشًتم ،عندما يقوـ ىذا األخَت
بشراء البضائع لغرض إعادة بيعها ،ك وبتاج اؼبشًتم إىل القرض التجارم يف حالة عدـ كفاية رأظبالو العامل ؼبقابلة
اغباجات اعبارية ،كعند عدـ مقدرتو على اغبصوؿ على القركض اؼبصرفية ك غَتىا من القركض القصَتة ذات التكلفة
اؼبنخفضة ،ك أيخذ القرض التجارم
شكل اغبساب اعبارم (اؼبفتوح) أك شكل الكمبيالة أك السند األذين( .)1ك من أىم الشركط اليت يقوـ عليها اإلئتماف
التجارم ،ىي اؼبدة اليت سبنحها الشركة لدفع أشباف مبيعاهتا من البضائع ،كىذه اؼبدة ال تتجاكز عادة تسعُت ( )51يوما
أم ال تزيد عن ثالثة ( )12أشهر(.)0
 -0اؼبرجع السابق،ص.62

 -6أضبد غنيم ،دكر دراسات اعبدكل ك التحليل اؼبايل يف ترشيد قرارات اإلستثمػار كاإلئتماف( ،مصر :الداراعبامعيػة ،)0555 ،ص.01،
 -2ظبَت دمحم عبد العزيز ،التمويل ك إصالح خلل اؽبياكل اؼبالية(،دـ :مكتبة اإلشعاع  ،)0553،ص.11،
 -2انصر دادم عدكف ،تقنيات مراقبة التسيَت،اعبزء(10اعبزائر :اؼبطبعة اؼبدنية،)0551 ،ص.62،
 -1دمحم صاحل اغبناكم ،اإلدارة اؼبالية ك التمويل( ،،مصر :الدار اعبامعية  ،)6111 ،ص.652 ،
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القركض اؼبصرفية :يتمثل اإلئتماف اؼبصريف يف قركض (سلفيات) وبصل عليهػا اؼبسػتثمر أك اؼبؤسسة من البنوؾ ك يلتزـ
بسدادىا خالؿ فًتة زمنية ال تزيد عادة عن سنة كاحدة ،ك تنقسم القركض اؼبصرفية إىل نوعُت رئيسيُت نبا(:)6
قركض غَت مضمونة :بدكف ضماف ،يشرط عادة تسديدىا يف مدة زمنية ال تزيد عن السنة.
قركض مضمونة :يطلب البنك ضماانت مقابل تقدًن القرض.
ب /مصادر التمويل متوسطة األجل :تلجأ اؼبؤسسة إىل ىذا النوع من القركض لتمويل اإلستثمارات اؼبتعلقة ابآلالت ك
اؼبعدات ك ذبهيزات اإلنتاج ،كما أف فتػرات سدادىا تزيد عن السنة ك تقل عن عشر سنوات ،ك ينقسم ىذا النوع من
القركض إىل قسمُت نبا:
القركض اؼبباشرة :يتػم سداد ىذه القركض بصورة منتظمة على مدار عػدد من السنوات ،ك يطلق على أقساط السداد يف
ىذه اغبالة مدفوعات اإل ىتالؾ ،ك ابإلضافة إىل ذلك فعادة ما يكوف القرض مضموف أبصل معُت أك أبم نوع من
أنواع الضماانت األخرل.
التمويل ابإلستئجار :يف ىذا النوع من التمويل ال يقوـ اؼبشركع بشراء األصل بل يقوـ ابإلنتفاع حبق استخدامو ،ك ذلك
إب ستئجاره من مالكو أك مؤجره مقابل دفع مبلغ اإلهبار ،ك قد رأت بعض الشركات أفضلية استئجار كسائل اإلنتاج
لفًتة معينة بدال من شرائها أبشباف مرتفعة ،ك أيخذ اإلستئجار األشكاؿ التالية(:)2
 البيع مث اإلستئجار :إذ تقوـ الشركة ببيع إحدل أصوؽبا إىل مؤسسة مالية ،ك يف الوقت نفسو توقع إتفاقية مع ىذهاؼبؤسسة إلستئجار ىذا األصل ك إبقائو عند الشركة لفًتة معينة.
 اإلستئجار اػبدمي:حيث تقوـ الشركة اؼبالكة بصيانة اؼبعدات اؼبستأجرة ،ك تضم تكاليف الصيانة إىل تكاليفاإلهبار.
 اإلستئجار اؼبايل :إف اإلستئجار اؼبايل ال يتضمن خدمات الصيانة ك ال يبكن إلغاؤه من قبل اؼبستأجرالذم يكوفؾبربا على دفع ؾبمل األقساط اؼبساكية لقيمة األصل اؼبستأجر.
 -2مصادر التمويل طويلة األجل :ىذا النوع من اؼبصادر تلجأ إليو اؼبؤسسة يف حالة قيامها إبستثمارات طويلة األجل
ك تنقسم إىل
أ -األسهم :ك يستعمل ىذا النوع لتمويل شركات اؼبسانبة ،ك اليت يتكوف رأظباؽبا من عدد من اغبصػص اؼبتساكية ،ك
يطلق على كل حصة لفظ "سهم" ،ك يصبح مالكها شريكا يف الشركػة ك لو اغبق يف اإلستفادة من األرابح ،كما عليو
ربمل اػبسارة أيضا ،ك يبكن أف مبيز نوعُت من األسهم(:)2
أ-األسهم العادية :سبثل األسهم العادية من كجهة نظر الشركة كسيلة من الوسائل الرئيسية للتمويل طويل األجل ،ك
تعتمد الشركات اؼبسانبة إعتمادا يكاد يكوف اتما على األسهم العادية يف سبويلها الدائم كخصوصان عند بدء التكوين.

 -0دمحم قويدرم ،أسس دراسات اعبدكل ك معايَت تقييم اؼبشاريع اإلستثمارية ،رسالة ماجستَت ،جامعة اعبزائر ،0553، ،كلية الدراسات العليا ،ص.13،
 -6دمحم صاحل اغبناكم ،اؼبرجع السابق ،ص.650 ،
 -2ظبَت دمحم عبد العزيز،اؼبرجع السابق،ص046،
 -2دمحم صاحل اغبناكم ،مرجع السابق ،ص.214 -213 ،
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ب-األسهم اؼبمتازة :يتمتع حامل األسهم اؼبمتازة بكافة اؼبزااي ك اغبقوؽ اليت يتمتع هبا حامل األسهم العادية ،إال أف
ىناؾ أكجو امتياز ينفرد هبا السهم اؼبمتاز من السهم العادم مثل :فيما يتعلق ابغبصوؿ على األربػػاح اؼبوزعة ،اغبق الدائم
يف التصويت ،حق إقتباس موجودات الشركػة يف حالة تصفيتها.
ب -السندات :سبثل السندات األمواؿ اؼبقًتضة اليت تستخدـ يف التمويل طويل األجل ،ألهنا يف كاقع األمر قركض
طويلة األمد .ك ىػذا القرض الطويل ينقسم إىل أجزاء متساكية يف القيمة يطلق على كل منها اسم "سند" ،ك السند ىو
إتفاؽ تعهدم مكتوب ك ـبتوـ من طرؼ الذم أنشػأه ،ك فيو يتعهد بدفعفائدة دكرية ك دفع اؼببلغ اؼبتفق عليو يف اتريخ
ؿبدد ك مقرر ،ك تعترب السندات اؼبصادر الرئيسية اليت سبكن شركات اؼبسانبة من اغبصوؿ على ما يلزمها من األمواؿ
الدائمة.
جػ -قركض طويلة األجل :ىي قركض موجهة عادة لتمويل اإلستثمارات الضخمة ،ك تفضل اؼبؤسسات ىذا النوع من
القركض لطوؿ مدهتا ،ك أيخذ التمويل اؼبباشر طويل األجل شكلُت رئيسيُت نبا(:)0
 قركض ؿبدكدة األجل من البنوؾ التجارية ك شركات التأمُت ،يكوف استحقاقها أكثر من سنة ك أقل من طبس عشرةسنة ،ك يتم تسديدىا على دفعات متساكية خالؿ فًتة ىذه القركض.
 قركض من خالؿ إصدار أكراؽ مالية جديدة ك بيعها بشكل مباشر إىل مصادر سبويل خاصة كشركات التأمُت،مؤسسات التقاعد...مدة إستحقاقها تفوؽ طبس عشرة سنة ،الفرؽ بُت اإلصدار اػباص ك القركض ؿبدكدة األجل
يكمن يف مدة اإلستحقاؽ .يرم الباحث أف مصادر التمويل منها ماىو طويل االجل كقصَت االجل كمتوسط االجل
كذلك حسب الفًتة الزمنية الالزمة لسداد مبلغ التمويل اؼبعٍت.
.2االستعالـ البنكي عن العميل :اؼبعركؼ يف الدراسات اؼبصرفية أف قرار اؼبوافقة أك قرار الرفض ال يتم من فراغ ك إمبا
ىي عملية جوىرية تتمثل يف اآليت:
 /0اإلستعالـ اؼبصريف :لقد برزت أنبية اإلستعالـ اؼبصريف يف ظل غياب اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف صبع اؼبعلومات ك
البياانت حوؿ األفراد ك الشركات الطالبة لإلئتماف ،إذ من خالؽبا يتم التأكد من صحة البياانت ك اؼبعلومات اؼبقدمة
من طالب اإلئتماف ،ك ألنبية ىذه اؼبعلومات فقد اىتمت إدارة البنك بتخصيص دائرة متخصصة ضمن اؽبيكل
التنظيمي للبنك تتحدد صالحياهتا بتحليل البياانت ك اؼبعلومات عن طاليب اإلئتماف ك عادة ما يكلف إبدارة الدائرة
أفراد يتسموف خبربة عالية ك كفاءة ك اغبصوؿ على اؼبعلومات الالزمة لتحديد شخصية العميل ك سلوكو اؼبصريف(.)6
()2
 /6مصادر اؼبعلومات :كتتكوف من ثالثة مصادر ىي:
أ -اؼبعلومات اليت ترد من العميل :يبكن اغبصوؿ على معلومات غاية يف األنبية من العميػل نفسو كذلك ابستدراجو من
خالؿ مقابلتو ك اإلحاطة بكل ما يفكر فيو ك مشاريعو اؼبستقبلية ك كضعو السابق ،نوع أصولو الثابتة اليت يعمل فيها ك
ما يبلكو من عقارات ك غَتىا من اؼبعلومات اليت يبكن إلدارة اإلئتماف أف ربصل عليها ضمن كقت اؼبقابلة اليت ربصل
بُت العميل ك اؼبوظف اؼبخوؿ إبجراء اؼبقابلة.
ب -مصادر داخلية من البنك:
 -0ظبَت دمحم عبد العزيز ،مرجع السابق ،ص012،

-6ضبزة ؿبمود الزبيدم ،إدارة اإلئتماف اؼبصريف كالتحليل اإلئتماين( ،عماف :دار الوراؽ للنشر ك التوزيع،)6116،ص.062 ،
-2اؼبرجع السابق ،ص ص 064-063

310

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون ديسمرب 2018م
][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139
http://mag.uofb.edu.sd

كىي تتمثل ابلنظر يف حساابت العميل لدل البنك ك فيما إذا كانت حساابت دائنة أك مدينة ،أم طبيعة
العالقة اليت تربط العميل ابلبنك ،الوضع اؼبايل للعميل ك سجل الشبكات اؼبرذبعة الذم ىبصو ،كفاءة العميل يف
التسديد ك التزامو بتواريخ اإلستحقاؽ ،طلبات العميل من البنك فيما ىبص دعوتو لتخفيض ىوامش األرابح أك أتخَت
التسديد ك غَتىا ،مراجعات العميل للبنك ك حصر تعاملو.
ج -اؼبصادر اػبارجية للمعلومات :ىذه اؼبعلومات تتسم بدرجة عاليػػة من اغبيادية ك اؼبوضوعية ك تفيد إدارة االئتماف
جبمع كل ما وبيط من معلومات عن العميل .يتبُت للباحث أف االستعالـ البنكي عن العميل يتمثل يف االستعالـ
اؼبصريف من حيث سلوؾ العميل يف السداد كالقرض كالتأكد من صحة معلومات العميل من مصادر من العميل نفسو
أك من البنك من خالؿ حساابت العميل أك من مصادر خارجية.
.1التمويل بصيغة اؼبراحبة
مفهوم بيع ادلراحبة :اؼبراحبة يف الغة :اؼبراحبة أتيت من مادة (ربح) كالربح(بكسر الراء كسكوف الباء ) كالربح (بتشديد

الراء كفتح الباء) كالرابح :النماء يف التجر( ،)0كاؼبراحبة من الربح كىي مصدر من الربح من ابب اؼبفاعلو دبعٍت النماء
اصطالحان :كما جاءت عند الفقهاء  :أف يشًتط البائع يف
كالزايدة .يقاؿ راحبتو علي سلعة أم أعطيتو رحبان( )6كاؼبراحبة
َ
(،)2
بيع العرض أف يبيع دبا اشًتم بو أم دبا قاـ علي البائع من الثمن كغَته مع فضل أم زايدة شي معلوـ من الربح
ككذلك عرفها اإلماـ الكاساين كقاؿ :اؼبراحبة ىي بيع دبثل الثمن مع زايدة ربح( .)2كذلك عُرؼ بيع اؼبراحبة أبنو ىو أحد
()1
أشكاؿ التوظيف اؼبصريف اإلسالمي كلو حالتاف:
اغبالة األكيل :تسمي (الوكالة ابلشراء أبجر) كذلك ابف يطلب العميل من اؼبصرؼ شراء سلعو معينة وبدد مواصفاهتا
كسعرىا  ،كيدفعو إيل اؼبصرؼ مضافا إلية أجر معُت .اغبالة الثانية( :تسمي الوعد من عميل اؼبصرؼ ابلشراء) ككعد
آخر من اؼبصرؼ إبسباـ ىذا البيع بعد الشراء ،كذلك أبف يطلب العميل من اؼبصرؼ شراء سلعة معينة كوبدد من
اؼبصرؼ الثمن ككذلك الثمن الذم سيشًتيها بو للتعامل مع اؼبصرؼ بعد إضافة الربح الذم يتفق علية بينهما.
يالحظ الباحث من خالؿ ما سبق أف اؼبراحبة أتيت من الربح يف اللغة كتعٍت النماء أك الزايدة كمن االصطالح
عرفت ت عريفات كثَتة إال أف الباحث يرم أف تعريف اإلماـ الكاساين كالذم ينص علي أف اؼبراحبة ىي البيع دبثل الثمن
األكؿ مع زايدة ربح أكثر كضوحا ألنو يبُت اؼبعٍت اؼبتعارؼ علية لعملية البيع.
مشروعيه بيع ادلراحبة :اتفق الفقهاء علي مشركعيو اؼبراحبة كاستندكا يف ذلك إيل ؾبموعو من األدلة كالنصوص الشرعية
الواردة يف الدليل علي مشركعية اؼبراحبة ىي ما جاء يف القراف الكػ ػ ػػرًن كىو قولو تعايل (:كأحل هللا البيع كحرـ الراب فمن
جاءه موعظة من ربو فانتهى فلو ما سلف كأمره إيل هللا )....البقرة ،اآلية  .631كمن السنة النبوية قوؿ الرسوؿ صلي
 -0دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضل ،صباؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقي ،لساف العرب ط( ،2بَتكت :دار صادر للنشر  0202 ،ىػ)،ص .122

 -6ؾبد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفَتكزابدم  ،القاموس احمليط  ،ربقيق دمحم سعيد العرقسوسي ،ط ( 4بَتكت :مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر6111،ـ) ،ص
.604
 -2الشيخ اؼبولوم دمحم أعلي بن علي التهاكم :موسوعة كشاؼ اصطالحات العلوـ كالفنوف ،اجمللد الثاين ،ترصبو د .جورج زانين  (،بَتكت :مكتبة لبناف انشركف ،
0552ـ) ،ص .124
 -2عالء الدين ،ك أبوبكر بن مسعود بن اضبد الكاساين اغبنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،اعبزءاػبامس ،الطبعة الثانية ( ،لبناف :دار الكتب العلمية ،
0212ق0542 -ـ) ص .661
-1د  .إبراىيم ـبتار ،مرجع سابق،ص222
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هللا عليو كسلم :أفضل الكسب عمل الرجل بيده ككل بيع مربكر( ،)0كذلك قوؿ الشَتازم :من اشًتم سلعو جاز لو أف
يبيعها برأس ماؽبا كأبقل منو كأبكثر منو لقولو صلي هللا عليو كسلم :إذا اختلف اعبنساف فبيعوا كيف شئتم( .)6يرم
الباحث أف مشركعية بيع اؼبراحبة ثبتت اب لكتاب كالسنة النبوية كذلك دليل كاضح علي جوازىا كالعمل هبا دبا يتفق مع
النصوص الشرعية اؼبفهومة فهما صحيحا.

شروط صحة ادلراحبة

 /0أف يكوف رأس اؼباؿ معلومان :يشًتط أف يكوف رأس ماؿ السلعة ؿبل العقد معلوما للمتعاقدين كذلك الف بيع اؼبراحبة
بيع ابلثمن األكؿ أك دبا قامت بو السلعة كىو ما يعرؼ برأظباؽبا – مع زايدة ربح مسمي كعلي البائع اإلفصاح بسعر
السلعة األكؿ (رأس اؼباؿ )فالعلم ابلثمن شرط يف كل عقود اؼبعاكضات اؼبالية كجهالتو تفضي إيل فساد عقد البيع ،كال
سبيل إيل معرفو الثمن يف عقد اؼبراحبة إال دبعرفو رأس ماؿ اؼببيع ،كؽبذا اشًتط صبيع الفقهاء معلومة رأس ماؿ السلعة
للمتعاقدين منهم الكاساين يقوؿ (شرط الصحة)أف يكوف الثمن األكؿ معلوما يف بيع اؼبراحبة كالتولية ك اإلشراؾ
كالوضعية( ،)2كيتحقق شرط معلومية الثمن األكؿ معرفة )2( :رأس اؼباؿ :كىو شبن السلعة علي البائع بناءان علي العقد
األكؿ كما ذاد علي ذلك من مصركفات ،معرفو الثمن يف البيع اعبديد ،كالفرؽ بُت رأس اؼباؿ علي البائع كالثمن علي
اؼبشًتم اعبديد ىو الربح يف اؼبعاملة اعبديدة ،كنسبة الربح إيل رأس اؼباؿ السلعة سبثل جهالة مانعة ؼبعلومية الثمن أـ ال،
كانتهينا إيل أف ذلك ال يشكل جهالة بل أف الثمن معو يكوف معلوما كأفضل ما تكوف اؼبعلوماتية.
 / 6أف يكوف العقد األكؿ صحيحان :اشًتط األحناؼ لصحة بيع اؼبراحبة أف يكوف العقد األكؿ الذم يبٍت عليو العقد
اعبديد صحيحا ،كذلك الف اؼبراحبة بيع مرتب علي الثمن األكؿ .كاعتماد الثمن األكؿ اؼبسمى يقتضي صحة العقد
الذم نشأ منة ككذلك اإلماـ الكاساين اشًتط أف يكوف العقد األكؿ صحيحا(.)1
 /2أف يكوف العقد خاليان من الراب :كذلك من شركط الصحة لبيع اؼبراحبة أف يكوف العقد خاليا من الراب ،كىو أف بيع
اؼبراحبة مًتتب علي الثمن األكؿ أك علي مثلو مع زايدة كالزايدة مع ارباد اعبنس راب ليس رحبا كلذلك ال ذبوز(.)2
 /2بياف العيب :كذلك يشًتط لصحة بيع اؼبرحبة بياف العيب الذم حدث ابؼببيع بعد شرائو ككذلك كل ما ىو يف
معٍت العيب كىو شرط عاـ يف كل البيوع الف السالمة من العيوب ؿبل العقد من شركط صحة بيع الضمنية ( أم اليت
ال ربتاج إيل النص عليها )(.)3
 / 1بياف الزايدة كالنقصاف :أحياان قد تطرأ علي اؼببيع الزايدة أك النقصاف .فإذا كانت شبة زايدة متولدة كمباء منفصل عن
اؼببيع هبوز بيع الساعة بدكنو الف العقد مل يتناكؿ ىذه الزايدة كإمبا حدثت بعده كمع انو هبوز بيع السلعة ابلثمن األكؿ
دكف زايدة إال أف اغبنفية ألزموا البائع ابلبياف ابلثمن اعبديد ككذلك قاؿ اإلماـ اضبد بن حنبل(.)4
-0السبكي كالعراقي كالزيدم  ،زبريج أحاديث حياء علوـ الدين  ،احملقق دمحم اغبداد (،الرايض :دار العاصمة للنشر0543 ،ـ)،ص.20
-6أبو زكراي ؿبي الدين وبي بن شرؼ النوكم ،اجملموع شرح اؼبهذب ،اعبزء  (،2بَتكت  :دار الفكر  ،دـ) ص .02

-2دمحم بن ضبزة بن دمحم  ،مشس الدين ألفنارم  ،فصوؿ البدائع يف أصوؿ الشرائع  ،اعبزء اػبامس ،احملقق :دمحم حسُت إظباعيل (بَتكت  :دار الكتب العلمية6112 ،ـ)
ص ص .660-661
-2د .أضبد علي عبد هللا  ،اؼبراحبة أصوؽبا كأحكامها كتطبيقاهتا يف اؼبصارؼ اإلسالمية  (،اػبرطوـ  :الدار السودانية للكتب 0213ق0543 -ـ) ص .22
-1مشس الدين ألفنارم ،مرجع سابق  ،ص .666
-2اؼبرجع السابق ،ص .66
-3اؼبرجع السابق ،ص.666
-4اؼبرجع السابق ،ص.662

312

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون ديسمرب 2018م
][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139
http://mag.uofb.edu.sd

 / 2بياف األجل :يشًتط أيضا أف يبُت البائع الذم اشًتم السلعة بثمن مؤجل أف الثمن األكؿ الذم ظباه يتصف
هبذه الصفة (بياف األجل).كذلك الف الثمن اؼبؤجل يكوف غالبا اعلي ف الثمن اغبايل كهبذا يكوف اؼبشًتم علي بينة من
أمره فيحتاط لنفسو( .)0كيقوؿ الدر دير :ككجب علي ابئع اؼبراحبة بياف األجل الذم اشًتم إلية ألف لو حصة من
الثمن ،ىذا إذا دخال علي التأجيل ابتداء  .بل كاف بيع اؼببيع علي النقد مت اجل تراضيهما فيجب علي ابئع اؼبراحبة
نقدا بياف األجل اؼبضركب بعد العقد الف األحق كالواقع(.)6
 / 3نفي التهمة :اؼبراحبة بيع مؤسس علي األمانة كلذلك كجب النأم هبا عن كل مواطن التهم ك مظاف اػبيانة(.)2
أنواع ادلراحبة

أ /البيع الذم ذ كر مقدما .
ب /بيع اؼبراحبة لآلمر ابلشراء كالفرؽ بينهما يتمركز حوؿ ملكية البائع حملل العقد يف كقت التفاكض كالتعاقد فبينما
يبلك البائع يف النوع األكؿ السلعة اؼببيعو كقت التفاكض كالتعاقد ال يكوف البائع يف النوع الثاين مالكا للسلعة كقت
التفاكض .كىذا ما يعطي بيع اؼبراحبة لآلمر ابلشراء تكيفا ىبتلف عن بيع اؼبراحبة يف النوع األكؿ( .)2كصورة بيع اؼبراحبة
لآلمر ابلشراء تتلخص يف أف يطلب احد اؼبتعاقدين من اآلخر أف يشًتم سلعة مسماه كموصوفة مث يعده بشرائها منة
كتربوبو فيها كيقوـ اؼبأمور يف حالة االتفاؽ اؼببدئي بشراء السلعة اؼبطلوبة كفقا ؼبواصفاهتا أك بعينها مث يعرضها علي
طالبها بتكلفتها علي اؼبأمور كزايدة ربح مسمي كىو ما اتفقا علية ابتداء فإذا قبل الطالب ىذا العرض انعقد البيع
مراحبة بُت الطرفيُت كالطرؼ الذم قبل السلعة يسمي ابلطالب أك ألآلمر ابلشراء ابعتبار أنو الذم يطلب السلعة كأيمر
الطرؼ الثاين بشرائها كالطرؼ الثاين يسمي ابؼبطلوب منة أك اؼبأمور كذلك الف طلب الطرؼ األكؿ كأمره يتوجو إليو
كىو الذم ىبتار القياـ بتنفيذه أكالن( .)1يالحظ الباحث أف أنواع اؼبراحبة نوعُت نبا اؼبراحبة العادية كاؼبراحبة لآلمر ابلشراء
ابلشراء اليت زبتلف عن األكيل يف أهنا تتمثل يف أف يطلب احد من اآلخر أف يشًتم لو سلعو ؿبددا مواصفاهتا مث
يعرضها علي طالبها بتكلفها كزايدة ربح مسمي فإذا قبل انعقد البيع مراحبة.

عناصر بيع ادلراحبة :تتمثل عناصر بيع اؼبراحبة يف اآليت)2( :الوعد من العميل بشراء السلعة عند كصوؽبا للمصرؼ
كمطابقتها للمواصفات ،بيع البضاعة للعميل بعد شراء اؼبصرؼ ،زايدة الثمن ألجل التأجيل يف دفع الثمن عند تقسيم
الثمن إيل أقساط .يتبُت للباحث أف عناصر بيع اؼبراحبة تتمثل يف الوعد من العميل بشراء السلعة عند كصوؽبا للمصرؼ
كمطابقتها للمواصفات احملددة كبيع البضاعة للعميل بعد شراء اؼبصرؼ ؽبا كزايدة شبن ألجل أتجيل الدفع كتقسيطو.

البنك الزراعي السوداين

يعترب البنك الزراعي السوداين مؤسسة كطنية فبلوكة للدكلة كمتخصصة يف ؾباالت التمويل الزراعي كتعزيز جهود
التنمية الزراعية كالنباتية كاغبيوانية كمايرتبط هبا من أنشطة أخرل ،صدر قانوف أتسيس البنك يف العاـ 0513ـ كقد
ابشر نشاطة يف عاـ 0515ـ ربقيقان الغراضو اؼبنصوص عليها للنهوض ابلزراعة يف السوداف كربسبنها نقدان أك عينان
-0اؼبرجع السابق.662 ،
-6دمحم بن عرفة الدسوقي اؼبالكي ،مرجع سابق ،ص.022
-2مشس الدين ألفنارم ،مرجع سابق  ،ص 622
-2د .اضبد علي عبد هللا  ،مرجع سابق ،ص .013

-1اؼبرجع السابق  ،ص .014
-2ؿبمود عبد الكرًن أضبد ارشيد ،الشامل يف معامالت كعمليات اؼبصرؼ اإلسالمية ،ط (،6األردف :دار النقاش للنشر كالتوزيع6113،ـ)،ص.32
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كتقدًن اؼبساعدة لالشخاص الذين يشتغلوف ابلزراعة كعرب مسَتتو الطويلة فقد ظل البنك يساىم يف ؾبرايت التنمية
الزراعية كاالقتصادية ابلبالد كدبعدالت متفاكتة يف ظل ؾبمل الظركؼ اليت صاحبت مسَتتو كاليت عربىا استطاع البنك
توسيع ؾباالت أعمالو كنشاطاتو كتطوير أطره اؼبؤسسية التنظيمية كاإلدارية كالتشريعية كتنويع مصادر موارده اؼبتاحة
بشقيها احمللي كاألجنيب فبا كفل لو اإلسهاـ اؼبستمر يف جهود التنمية الزراعية كالنهوض ابلفئات اؼبرتبطة هبا .فقد ربقق
()0
اسعا عرب شبكة من الفركع
للبنك
انتشارا جغرافينا ك ن
ن
حتليل البياانت

مت استخداـ األساليب اإلحصائية الوصفية بشكل عاـ للحصوؿ علي قرارات عامة عن خصائص كمالمح تركيبة ؾبتمع
الدراسة كتوزيعو ،حيث مت توزيع ( )11استبانة على فركع البنك الزارعي كمت اسًتدادىا صبعيان كقد تضمنت أساليب
التوزيع التكرارم إلجاابت اؼببحوثُت كىي الوسيط كاالكبراؼ اؼبعيارم كاستخداـ كام تربيع الختبار الفرضيات.
جدول ( )1التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري العمر
العمر

التكرار

النسبة%

21سنة فأقل
21-20سنة

61
01

21
61

11-20سنة

5

04

21-10سنة
21سنة فأكثر

2
1

06
01

اجملموع

11

%011

ادلصدر:اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2118 ،م

يرل البحث من اعبدكؿ أعاله أف نسبة الذين تقل أعمارىم عن 21سنة بلغت  ، %21أما الذين تًتاكح أعمارىم بُت
21-20سنة فقد بلغت نسبتهم  ،%61كالذين تًتاكح أعمارىم بُت 11-20سنة فقد بلغت نسبتهم  ، %04أما
الذين تًتاكح أعمارىم بُت 21-10سنة كالذين تزيد أعمارىم عن 21سنة فقد بلغت ؾبموع نسبة كليهما  %66من
العينة الكلي.
جدكؿ ( ) 6التوزيع التكرارم ألفراد عينة الدراسة كفق متغَت اؼبؤىل العلمي

اؼبؤىل العلمي

التكرار

النسبة%

بكالوريوس

22

24

دبلوـ عايل
ماجستَت

01
2

61
4

دكتوراه
اجملموع

6
11

2
%011

ادلصدر:اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2118 ،م

يالحظ البحث من اعبدكؿ أعاله أف الذين وبملوف درجة البكالوريوس بلغت نسبتهم  ،%24الذين وبملوف
دبلوـ عايل فقد بلغت نسيتهم  ،%61كالذين وبملوف درجة اؼباجستَت  ،%4كالدكتوراه فقد بلغت نسبتهم  %6من
العينة الكلية.
0

 -ىجو قسم السيد عيسى ،برانمج إجراءات اإلصالح االقتصادم السوداين مع الًتكيز على تلك اؼبوجة كبو ترقية أداء التمويل اؼبصريف

عموما كقطاعات الزراعة كاألنشطة الصغَتة بصفة خاصة  1997 ،ـ.ص.60
ن
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جدول( )3التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري ادلركز الوظيفي
التكرار

النسبة %

اؼبركز الوظيفي
مصريف

64

12

إدارة أعماؿ
ادارة سبويل

01
1

21
01

مراجع داخلي
ؾبموع

6
11

2
%011

ادلصدر:اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2118 ،م

يتبُت للباحث من اعبدكؿ أعاله أف نسبة اؼبصرفيُت ىي النسبة األكرب حيث بلغت نسبتهم  ، ، %64ك
اإلداريُت فقد بلغت نسبهم  ،%01كإدارة التمويل بلغت نسبتهم %01كاؼبراجعُت الداخليُت فقد بلغت نسبتهم .%2
جدول( )4التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري سنوات اخلربة
سنوات اخلربة

التكرار

النسبة

 1سنوات فأقل
01-2سنة

61
01

21
61

01-00سنة
61-02سنة

06
2

62
4

60سنة فأكثر

2

4

اجملموع

11

%011

ادلصدر:اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2118 ،م

من جدكؿ ( )2أف الذين تًتاكح فًتة خربىم اقل من 1سنوات نسبتهم  %21كىي النسبة األكرب ،الذين تًتاكح فًتات
خرباهتم ( )01-2سنوات بلغت  %61كالذين تًتاكح خربهتم بُت 01-00سنة نسبتهم  %62كالذين تًتاكح فًتات
خربهتم بُت 61-02سنة نسبتهم  %4أما الذين تًتاكح فًتة خربهتم 60سنة فأكثر فقد بلغت  %4من العينة الكلية.
حتليل الفرضيات واختبار الفرضيات

الفرضية االكىل :تعتمد عملية قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على فبيزات كسهولة التمويل بصيغة اؼبراحبة.
جدول( )5اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية االويل
الوسط احلسايب

التفسري

العبارات
تتمتع صيغة اؼبراحبة بدرجة عالية من األماف كالرحبية
يف صبيع عمليات البيع.

2.2

موافق
بشدة

0

صيغة اؼبراحبة من اقل الصيغ اإلسالمية ـباطرة يف

2.5

موافق

0

اسًتداد التمويل اؼبصريف.
ربقيق صيغة اؼبراحبة لرغبات العمالء الذين يسعوف

2.4

بشدة
موافق

0

للحصوؿ علي التمويل اؼبصريف.
ربقق صيغة اؼبراحبة رغبات أصحاب اؼبصرؼ يف

2.2

بشدة
موافق

0

زايدة حصة األمواؿ اؼبستثمرة كابلتايل زايدة الربح.
نسبة الربح الذم يضعو اؼبصرؼ فوؽ شبن السلعة

2.2

بشدة
موافق

0

األكؿ ىبتلف ابختالؼ حجم التمويل كاؼبدة الزمنية.
تعترب صيغة اؼبراحبة بديل من البدائل الشرعية للعملية

2.1

بشدة
موافق

0

الربوية اليت يرتكز عليها اؼبصرؼ ألربوم
عملية التمويل بصيغة اؼبراحبة تتميز إبجراءات سهلة

2.4

بشدة
موافق

0

قيمةكآي

االحنراف

درجات احلرية

ادلعياري

بشدة

كسريعة.

315

0
.02

2
12.3

0
.03
.60
.21
.62

0
0
0
0

.24

2
22.0
02.2
26.1
05.3

2
2
2

66.0
0

.00

2

2
61.6
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من اعبدكؿ أعاله يالحظ الباحث أف الوسط اغبسايب للعبارة االكىل بلغ ( )2.2ابكبراؼ معيارم ()0.02
كما بلغت قيمة كآم اعبدكلية ( )012.3كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية ( )2كمستول
داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة
الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على أف صيغة اؼبراحبة تتمتع بدرجة عالية من األماف كالرحبية يف صبيع عمليات البيع.
كما أف الوسط اغبسايب للعبارة الثانية بلغ( )2.5ابكبراؼ معيارم( )0.03كما بلغت قيمة كآم اعبدكلية ()022.0
كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية ( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على
فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة أف صيغة
اؼبراحبة من اقل الصيغ اإلسالمية ـباطرة يف اسًتداد التمويل اؼبصريف .كما أف الوسط اغبسايب للعبارة الثالثة بلغ()2.4
ابكبراؼ معيارم ( )0.60كما بلغت قيمة كآم اعبدكلية ( )002.2كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند
درجات حرية ( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة أف صيغة اؼبراحبة ربقق رغبات العمالء الذين يسعوف
للحصوؿ علي التمويل اؼبصريف .كما أف الوسط اغبسايب للعبارة الرابعة بلغ ( )2.2ابكبراؼ معيارم ( )0.21كما بلغت
قيمة كآم اعبدكلية ( )062.0كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية ( )2كمستول داللة %1
البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة
كلصاحل اؼبوافقُت بشدة صيغة اؼبراحبة رغبات أصحاب اؼبصرؼ يف زايدة حصة األمواؿ اؼبستثمرة كابلتايل زايدة الربح.
كما أف الوسط اغبسايب للعبارة اػبامسة بلغ( )2.2ابكبراؼ معيارم( )0.21كما بلغت قيمة كآم اعبدكلية ()005.3
كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية ( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على
فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة نسبة الربح
الذم يضعو اؼبصرؼ فوؽ شبن السلعة األكؿ ىبتلف ابختالؼ حجم التمويل كاؼبدة الزمنية .كما أف الوسط اغبسايب
للعبارة السادسة بلغ( )2.1ابكبراؼ معيارم( )0.24كما بلغت قيمة كآم اعبدكلية ( )066.0كىذه القيمة أكرب من
قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة صيغة اؼبراحبة بديل من البدائل
الشرعية للعملية الربوية اليت يرتكز عليها اؼبصرؼ الربوم .كما أف الوسط اغبسايب للعبارة االكىل بلغ( )2.4ابكبراؼ
معيارم( )0.00كما بلغت قيمة كآم اعبدكلية ( )061.0كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات
حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية
بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة عملية التمويل بصيغة اؼبراحبة تتميز إبجراءات سهلة كسريعة.
كعلية فاف الفرضية القائلة (تعتمد عملية قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على فبيزات كسهولة التمويل بصيغة
اؼبراحبة) مت التأكد من صحتها.
الفرضية الثانية :تعتمد عملية قباح عملية التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على الكفاءة كالتأىيل للكوادر البشرية
ابؼبصرؼ.
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جدول( )6يوضح حتليل واختبار الفرضية الثانية
الوسط اغبسايب

التفسَت

االكبراؼ اؼبعيارم

تتمثل اػبربة الطويلة للمصرؼ يف
فبارسة التمويل اؼبصريف بصيغة
اؼبراحبة دكرا مهما يف زايدة الطلب
عليها

2.2

موافق بشدة

0.62

2

012.0

2

العبارات

قيمة كال

الًتتيب

درجات اغبرية

أتىيل كوادر اؼبصرؼ إلعداد ىياكل
دراسات اعبدكل من خالؿ
الدكرات التدربية اؼبستمرة.
اكتساب موظفي البنك اػبربة يف
تصنيف كربليل شخصية الزبوف.
موظفي اؼبصرؼ على دراية بفقو
اؼبعامالت اؼبالية.
موظفي البنك على علم بعقود
اؼبعامالت اؼبالية كأحكامها.

2.5

موافق بشدة

0.02

0

54.4

2

2.2

موافق بشدة

0.11

1

066.3

2

2.3

موافق بشدة

0.04

6

062.6

2

2.2

موافق بشدة

0.64

2

060.2

2

من اعبدكؿ أعاله يالحظ الباحث أف الوسط اغبسايب للعبارة االكىل بلغ( )2.2ابكبراؼ معيارم( )0.62كما
بلغت قيمة كآم اعبدكلية ( )012.0كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة
 %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة
الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على أف اػبربة الطويلة للمصرؼ يف فبارسة التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة دكرا مهما يف
زايدة الطلب عليها كماأف الوسط اغبسايب للعبارة الثانية بلغ( )2.5ابكبراؼ معيارم( )0.02كما بلغت قيمة كآم
اعبدكلية ( )54.4كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة
( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل
اؼبوافقُت بشدة على أف كوادر اؼبصرؼ مؤىلُت إلعداد ىياكل دراسات اعبدكل من خالؿ الدكرات التدربية اؼبستمرة.
كماأف الوسط اغبسايب للعبارة الثالثة بلغ( )2.2ابكبراؼ معيارم( )0.11كما بلغت قيمة كآم اعبدكلية ()066.3
كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على
فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على
اكتساب موظفي البنك اػبربة يف تصنيف كربليل شخصية الزبوف .كماأف الوسط اغبسايب للعبارة الرابعة بلغ()2.3
ابكبراؼ معيارم( )0.04كما بلغت قيمة كام اعبدكلية ( )026.0كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند
درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة أف موظفي اؼبصرؼ على دراية بفقو اؼبعامالت اؼبالية.
كماأف الوسط اغبسايب للعبارة اػبامسة بلغ( )2.2ابكبراؼ معيارم( )0.64كما بلغت قيمة كام اعبدكلية ()060.2
كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على
فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على أف
موظفي البنك على علم بعقود اؼبعامالت اؼبالية كأحكامها .كعلية فاف الفرضية القائلة(تعتمد عملية قباح عملية التمويل
اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على الكفاءة كالتأىيل للكوادر البشرية ابؼبصرؼ ).مت التأكد من صحتها.
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الفرضية الثالثة :تعتمد عملية قباح التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على كفاية االستعالـ اؼبصريف عن العميل:
جدول( )7اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثالثة
العبارات
هبب التأكد من صحة اؼبعلومات كالبياانت
اؼبقدمة من العميل.
هبب التأكد من سلوؾ العميل اؼبصريف كاؼبايل.
التأكد من كفاءة العميل يف التسديد كالتزامو
بتاريخ االستحقاؽ.
التأكد من قدرة العميل على سداد التمويل من
خالؿ ما يعرؼ ابألماف.
التأكد من توافق الغرض من التمويل اؼبمنوح
مع سياسات الدكلة اليت ترمي إيل تشجيع
االستثمار اإلسالمي اؼبنضبط.

التفسَت

الوسط اغبسايب
2.3

االكبراؼ اؼبعيارم

موافق بشدة

2.4
2.4

موافق بشدة
كافق بشدة
كافق بشدة

قيمة كام

0.65

014.2

0.05

013.2

2

م

0.61

060.0

2

م

0.03

065.6

2

م

0.06

064.1

2

2.3
2.2

درجات اغبرية
2

من اعبدكؿ أعاله يالحظ الباحث أف الوسط اغبسايب للعبارة االكىل بلغ( )2.3ابكبراؼ معيارم( )0.65كما
بلغت قيمة كام اعبدكلية ( )014.2كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة
 %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة
الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على كجوب التأكد من صحة اؼبعلومات كالبياانت اؼبقدمة من العميل .كما أف الوسط
اغبسايب للعبارة الثانية بلغ( )2.3ابكبراؼ معيارم( )0.05كما بلغت قيمة كام اعبدكلية ( )013.2كىذه القيمة
أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك
يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على كجوب التأكد
من سلوؾ العميل اؼبصريف كاؼبايل .كما أف الوسط اغبسايب للعبارة الثالثة بلغ( )2.2ابكبراؼ معيارم( )0.05كما بلغت
قيمة كام اعبدكلية ( )060.0كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة %1
البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة
كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على كجوب التأكد من كفاءة العميل يف التسديد كالتزامو بتاريخ االستحقاؽ .كماأف الوسط
اغبسايب للعبارة الرابعة بلغ( )2.4ابكبراؼ معيارم( )0.03كما بلغت قيمة كام اعبدكلية ( )065.0كىذه القيمة
أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك
يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على كجوب التأكد
من قدرة العميل على سداد التمويل من خالؿ ما يعرؼ ابألماف .كماأف الوسط اغبسايب للعبارة اػبامسة بلغ()2.4
ابكبراؼ معيارم( )0.06كما بلغت قيمة كام اعبدكلية ( )064.1كىذه القيمة أكرب من قيمة كآم اعبدكلية عند
درجات حرية( )2كمستول داللة  %1البالغة ( )6.31كىذا يدؿ على فإف ذلك يشَت إيل كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بُت إجاابت أفراد عينة الدراسة كلصاحل اؼبوافقُت بشدة على كجوب التأكد من توافق الغرض من التمويل
اؼبمنوح مع سياسات الدكلة اليت ترمي إيل تشجيع االستثمار اإلسالمي اؼبنضبط .كعلية فاف الفرضية القائلة(تعتمد
عملية قباح التمويل اؼبصريف بصيغة اؼبراحبة على كفاية االستعالـ اؼبصريف عن العميل) مت التأكد من صحتها.
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النتائج
 / 0تتمتع صيغة اؼبراحبة بدرجة عالية من االماف كالرحبية فبا يقلل درجة اؼبخاطرة يف اسًتداد أمواؿ اؼبصرؼ.
 /6ربقق صيغة اؼبراحبة رغبة العمالء يف اغبصوؿ على الربح كما ربقق رغبات اؼبستثمرين يف زايدة االستثمارات
 /2زبتلف نسبة الربح لذم يوضع فوؽ شبن السلعة ابختالؼ السلعة فبايؤدم إيل تنوع عمليات اؼبراحبات.
 /2تتميز اجراءات اؼبراحبة ابلسهولة كاليسر كتعترب بديل من البدائل الشرعية للعملية الربوية اليت يرتكز عليها اؼبصرؼ.
 /1تتمثل اػبربة الطويل للمصرؼ يف فبارسة التمويل ابؼبراحبة دكران ىامان يف زايدة الطلب عليها.
 /2التأىيل اؼبستمر للكوادر البشرية أسهم يف زايدة التمويل ابؼبراحبة .
 /3موظفي البنك على علم بعقود اؼبعامالت اؼبالية كاالحكاـ اؼبًتتبة علية.
 / 4يقوـ البنك ابلتأكد من اؼبعلومات اؼبقدمة من العميل كمدم مطابقتها كموافقتها للغرض من التمويل مع سياسات
الدكلة اليت ترمي إيل تشجيع االستثمار اؼبايل.
التوصيات

 /0البحث عن اؼبزيد من أكجو االقتصاد االسالمي كخصوصان التمويل ابلصيغ اإلسالمية كالعمل على تطويرىا.
 /6على البنوؾ تدريب كأتىيل كوادرىا كعقد الورش كالندكات يف فقو اؼبعامالت اإلسالمية.
 /2على اعبامعات العمل على زايدة االىتماـ بنشر البحوث اليت زبدـ االقتصاد االسالمي.
ادلصادر وادلراجع
القراف الكرًن.

/0أبو زكراي ؿبي الدين وبي بن شرؼ النوكم ،اجملموع شرح اؼبهذب ،اعبزء  (،2بَتكت  :دار الفكر  ،دـ).
 /6السبكي كالعراقي كالزيدم  ،زبريج أحاديث حياء علوـ الدين  ،احملقق دمحم اغبداد( ،الرايض :دار العاصمة للنشر0543 ،ـ).
 /2األمُت حسن ،اؼبضاربة الشرعية كتطبيقاهتا اغبديثة( ،جدة :اؼبعهد اإلسالمي للتنمية كالتدريب ،بنك التنمية6111،ـ).
 /2دمحم بن إبراىيم بن عبد هللا التوهبرم  ،موسوعة الفقو اإلسالمي ،ج(،2دـ :بيت األفكار الدكلية6115،ـ).
/1دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضل ،صباؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقي ،لساف العرب ط ،2بَتكت :صادر للنشر  0202 ،ىػ).
 /2ؾبد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفَتكزابدم ،القاموس احمليط  ،ربقيق دمحم سعيد العرقسوسي ،ط 4بَتكت :الرسالة للطباعة كالنشر6111،ـ).
 /3الشيخ اؼبولوم دمحم أعلي بن علي التهاكم :موسوعة كشاؼ اصطالحات العلوـ كالفنوف ،اجمللد الثاين ،ترصبو د .جورج زانين  ،بَتكت :لبناف
انشركف 0552 ،ـ .
/4عالء الدين ،ك أبوبكر بن مسعود بن اضبد الكاساين اغبنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،اعبزءاػبامس ،الطبعة الثانية ( ،لبناف :دار الكتب
العلمية 0212 ،ق0542 -ـ).
 /5دمحم بن أضبد بن عرفة الدسوقي اؼبالكي  ،حاشية الدسوقي علي الشرح الكبَت ،اعبزءالثالث (بَتكت :دار الفكر للنشر ،دـ).
 /01دمحم بن ضبزة بن دمحم  ،مشس الدين ألفنارم  ،فصوؿ البدائع يف أصوؿ الشرائع  ،اعبزء اػبامس ،احملقق :دمحم حسُت إظباعيل ( بَتكت  :دار الكتب
العلمية6112 ،ـ).
 /00د .أضبد علي عبد هللا  ،اؼبراحبة أصوؽبا كأحكامها كتطبيقاهتايف اؼبصارؼ اإلسالمية (،اػبرطوـ  :الدار السودانية للكتب 0213ق0543 -ـ).
 /06ؿبمود عبد الكرًن أضبد ارشيد ،الشامل يف معامالت كعمليات اؼبصرؼ اإلسالمية ،ط (،6األردف :دار النقاش للنشر كالتوزيع6113،ـ).
اثلثان :كتب احملاسبة كالتمويل:

 /02رشدم صاحل عبد الفتاح،التمويل اؼبصريف ؼبشركعات البنية التحتية بنظامالبناء كالتشغيل كنقل اؼبلكية(( ،)B.o.Tبَتكت :إرباد اؼبصارؼ العربية
6112،ـ).
/02مصطفى رشدم شيحة ،االقتصاد النقدم ك اؼبصريف(،دار اعبامعة العربية ،مصر)0541 ،
/01غنيم ،دكر دراسات اعبدكل ك التحليل اؼبايل يف ترشيد قرارات اإلستثمػار كاإلئتماف( ،مصر :الداراعبامعيػة.)0555 ،
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 /02ظبَت دمحم عبد العزيز ،التمويل ك إصالح خلل اؽبياكل اؼبالية(،دـ :مكتبة اإلشعاع .)0553،
/03انصر دادم عدكف،تقنيات مراقبة التسيَت،اعبزء(10اعبزائر :اؼبطبعة اؼبدنية.)0551 ،
/04دمحم صاحل اغبناكم ،اإلدارة اؼبالية ك التمويل( ، ،مصر :الدار اعبامعية .)6111 ،
 /05ضبزة ؿبمود الزبيدم،إدارة اإلئتماف اؼبصريف كالتحليل اإلئتماين( ،عماف :دار الوراؽ للنشر ك التوزيع6116.،
 /61فائق شقَت كآخركف ،ؿباسبة البنوؾ ( ،عماف  :دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع 6114 ،ـ).
 /60د .أسامة عبد اػبالق األنصارم ،اإلدارة اؼبالية (،دـ :كتب عربية للنشر،دت).
رابعان :الدراسات السابقة:
 /66الطيب دمحم سليماف فضل السيد ،فعالية ىوامش أرابح اؼبراحبات كأداة للتأثَتعلي التمويل اؼبصريف حالةالسوداف ،رسالة ماجستَت يف احملاسبة غَت
منشوره ،جامعة اعبزيرة كلية االقتصاد كالتنمية الريفية6112 ،ـ.
 /62ىاشم عبد اجمليد علي اي حافظ هللا ،آاثرتطبيق معيار اؼبراحبة كاؼبراحبةلآلمر ابلشراء يف القطاعاؼبصريف السوداين ،رسالة ماجستَت يف احملاسبة غَت
منشوره ،جامعو اعبزيرة ،كلية االقتصاد كالتنمية الريفية6111 ،ـ.
 /62دمحم قويدرم ،أسس دراسات اعبدكل ك معايَت تقييم اؼبشاريع اإلستثمارية ،رسالة ماجستَت ،جامعة اعبزائر ، ،كلية الدراسات العليا0553 ،ـ
 /61الكندم يوسف دمحم عثماف ،كرقة مقدمة لالرباد االقليمي لالئتماف الزراعي يف الشرؽ االدىن كمشاؿ أفريقيا ،ندكة البنك الريفي الشامل0555.،
 / 62دمحم الفاتح العتييب ،التعاكنيات كمستقبل انشطة التمويل االصغر ،كرقة مقدمة لورشة عمل حاضر كمستقبل انشطة التمويل االضغر يف السوداف
الواقع كالتحدايت ،جامعة اعبزيرة6115/06/3 ،ـ.
 /63نبذه تعريفية عن البنك الزراعي السوداين ،ادارة التخطيط ابلينك0554،ـ.
28/ Amour Ben Halima, pratique des techniques bancaires, édition Dahleb, Alger, 1997, p: 05. - Document
bancaire BNA, commentobtenir29/ le financement de votre projetd'investissementp 21.
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