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كلمة العدد

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر األنبياء
واملرسلين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين وبعد.
وهذا هو العدد الثالث من مجلة الصيرفة واملالية اإلسالمية التي تصدرها الهيئة العليا للرقابة
الشرعية على املصارف واملؤسسات املالية .هذه املجلة تعنى بالبحوث املتخصصة في علوم الشريعة
خاصة املتعلقة منها بالصيرفة اإلسالمية واملالية والتي أعدها علماء وباحثون متميزون في تخصصاتهم.
وقد قصدنا أن تكون هذه املجلة علمية وقيمة في موضوعاتها ومتميزة فى طرحها وأصالتها  .وأن نعالج
ً
كثيرا من القضايا التي تمس الحاجة إلي بيان الحكم الشرعي باسلوب سهل و ّبين و نامل ان تحقق
الهدف الذي ترجوه الهيئة.
إن الهيئة العليا وهي تسير بخطى ثابتة عبر مسيرتها التي امتدت لربع قرن من الزمان (1992م )
تستلهم ما يقع على عاتقها من عمل وجهد وهي تؤصل لهذا العمل بإسالم معامالتها كافة وتنقيتها من
الربا من خالل اصدارها للفتاوى والقرارات والبحوث التى تعنى بالناحية الشرعية للعمل املصرفي
واملالي.
إن مجلة الصيرفة واملالية االسالمية تأتي هذه املرة بمناسبة مرور ربع قرن على انشاء هذه الهيئة
التي قادها رجال نذروا أنفسهم لخدمة الدين واعالء كلمته وعلماء أجالء ما فتئوا يقدمون عصارة
فكرهم وجهدهم املتصل إلعالء قيم الشريعة والدين فلهم منا الثناء والتقدير سائلين هللا أن يكتب
ذلك في ميزان حسناتهم جميعا.
تجدون بالعدد مقاالت حول نشأة الهيئة والئحتها وأعضائها الحاليين والسابقين و األعضاء باالمانة
العامة بها وهي تمثل الذراع التنفيذي ألعمال وأنشطة وبرامج الهيئة العليا باالضافة الصدارات
واجتماعات الهيئة وأهم املحاور التى تسند إليها فتاويها التى صدرت .ثم توثق املجلة هذه املرة العضاء
الهيئة استشعارا منا بالدور الكبير الذي قدموه وهم يعملون بجد وجهد دون ضوضاء فكانوا بحق
ً
من خيرة من حمل ويحمل هذه الراية التى نسأل هللا أن ال تنطفئ أبدا إلى أن نلقى هللا جميعا.
ننبه قراء هذه املجلة من املهتمين والباحثين واملصرفيين أن املجلة ال تخلو من األخطاء التي ال تفوت
على أصحاب الفطن وهي في ذات الوقت تحتاج للتطوير والتنويع .كما نطلب منهم مدنا بمالحظاتهم
ومقترحاتهم وما يرغبون في نشره حتى تكتمل الصورة التى نبتغيها سائلين هللا أن يوفق الجميع ملا يحبه
ويرضاه إنه سميع قريب.
وباهلل التوفيق
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نشأة الهيئة العليا للرقابة الشرعية
بتبنى الدولة لالسلمة كان البد من إنشاء
هيئة تتكون من مختصين في الشريعة واالقتصاد
ملتابعة ومراقبة وتنقية الجهاز املصرفي من الربا
في املعامالت املالية واملصرفية في إطار أحكام
الشريعة اإلسالمية لذا جاء القرار الوزاري رقم
( )184لسنة 1992م بتاريخ الثامن والعشرين
من شهر شعبان عام 1412ه املوافق الثاني من
مارس عام 1992م بإنشاء الهيئة العليا للرقابة
الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات املالية
الصادر من األستاذ عبد الرحيم محمود حمدي
وزير املالية والتخطيط االقتصادي آنذاك.
وقد حدد القرار أهداف الهيئة واختصاصاتها
وسلطاتها في اآلتي-:
إنشاء الهيئة:
تنشأ هيئة عليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي
واملؤسسات املالية في بنك السودان يكون لها
األهداف واالختصاص والسلطات الواردة بهذا
القرار.
تكوين الهيئة:
(أ) تكون الهيئة العليا للرقابة الشرعية من
اآلتي:
 علماء في الشريعة اإلسالمية. -خبراء في االقتصاد والصيرفة.

 خبراء في القانون. محافظ بنك السودان. خبراء في العمل املصرفي.(ب) تكون أغلبية األعضاء من علماء
الشريعة اإلسالمية.
أهداف الهيئة:
تكون للهيئة األهداف التالية:
(أ) مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان
ً
واملصارف واملؤسسات املالية التي تمارس أعماال
مصرفية بتطبيق الصيغ الشرعية اإلسالمية.
(ب) تنقية الجهاز املصرفي من الشوائب الربوية
في املعامالت املالية واالقتصادية في إطار أحكام
الشريعة اإلسالمية.
اختصاصات وسلطات الهيئة:
تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها
االختصاصات والسلطات التالية:
(أ) االشتراك مع املسئولين بالبنك املركزي في
وضع نماذج العقود واالتفاقيات لجميع
واملؤسسات

معامالت البنك واملصا رف
ً
املالية التي تما رس أعماال مصرفية للتأكد
من خلوها من املحظورات الشرعية.

مارس 201٧م

7

(ب) إبداء الرأي واملشورة فيما يعهد إليها
من البنك أو املحافظ من معامالت البنك
ً
أو املصا رف واملؤسسات التي تما رس أعماال
مصر فية .

الفتاوى
في
الشرعي ـ ــة
(ه)إصدار
املوضوعات التي يطلب في شأنها فتوى
شرعية .
(و) مراجعة القوانين واللوائح واملنشورات

(ج) مراقبة عمليات البنك واملصا رف

التي تنظم عمل بنك السودان واملصا رف
ً
واملؤسسات املالية التي تما رس أعماال

تراه

مصرفية بغرض إ زالة ما بها من تعا رض مع

املالية

وتقديم

ما

واملؤسسات
ً
مناسبا من املشورة الشرعية إلى محافظ

أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك بالتنسيق

بنك السودان في أي من األمور الخاصة

مع الجهات املختلفة.

بمعامالت البنك واملصا رف واملؤسسات
ً
املالية التي تما رس أعماال مصرفية.

(ز) مراقبة التزام وتقيد البنك واملصا رف
ً
واملؤسسات املالية التي تما رس أعماال

(د) د راسة املشاكل الشرعية التي تواجه

مصرفية

جميع

البنــك أو املصا رف أو املؤسس ــات املالية وإبداء

أعمالها املصرفية واملالية.

الرأي فيها.

(ح) معاونة أجهزة الرقابة الفنية على
ً
املصا رف في أداء مهامها وفقا ألحكام

بالجوانب

الشرعية

في

الشريعة اإلسالمية.
(ط) مساعدة إدا رة بنك السودان في وضع
برامج تد ريب للعاملين بالبنك واملصا رف
ً
واملؤسسات املالية التي تما رس أعماال
مصرفية بما يؤدي إلى استيعاب الصيغ
اإلسالمية والجوانب الفقهية والشرعية
اإلستاذ  /عبدالرحيم حمدي
وزيراملالية األسبق
8
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في املعامالت.

(ي) إعداد البحوث والد راسات التي
تؤدي إلى إثراء اتباع النهج اإلسالمي في
ا ال قتصا د .
(ك) تقديم تقرير سنوي لوزير املالية
والتخطيط االقتصادي عن السالمة
الشرعية ملعامالت البنك واملصا رف
ً
واملؤسسات املالية التي تما رس أعماال

(أ) االطالع على أي مستندات أو وثائق أو
سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى الزمة
وضرو رية لتمكينها من أداء مهامها.
(ب)

تفتيش

أعمال

بنك

السودان

واملصا رف واملؤسسات املالية التي تما رس
ً
أعماال مصرفية بغرض التأكد من سالمة

مصر فية .
(ل) أي اختصاصات أخرى تراها الهيئة
الشرعية الزمة لتحقيق أهدافها.
(م) إصدار الئحة لتنظيم أعمالها وتحديد

تكون الفتوى الصاد رة من الهيئة في

ا جتما عا تها .

املسائل الشرعية ملزمة.

سلطات الهيئة-:
يكون للهيئة في سبيل تحقيق االختصاصات
املنصوص عليها في املادة ( )5من القرار
السلطات اآلتية-:

مخصصات رئيس الهيئة وأعضاؤها-:

تطبيق الجوانب الشرعية في أعمالها.
إلزامية الفتوى-:

يحدد وز ير املالية والتخطيط االقتصادي
بالتشاور

مع

محافظ

بنك

السودان

مخصصات رئيس وأعضاء الهيئة وشروط
خدمة األمين العام.
مقر الهيئة-:
يتولى بنك السودان تجهيز املقر للهيئة
وتوفير امليزانية الالزمة ألداء أعمالها.

اإلستاذ  /الشيخ سيد أحمد
محافظ بنك السودان املركزي األسبق
مارس 201٧م
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من األرشيف

زيارة وفد من القضاة األندونيسيين ٢٠١٠م
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من األرشيف

زيارة وفد من القضاة األندونيسيين ٢٠١٠م
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الئحة تنظيم أعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية
بصدور قرار إنشاء الهيئة في العام 1992م
باشرت الهيئة اختصاصاتها وسلطاتها وأصدرت
الئحة لتنظيم أعمالها في 1994/4/12م تضمنت
اآلتي-:
تشكيل الهيئة:
املادة ( )3تتكون عضوية الهيئة من عشرة
أعضاء من املتخصصين في الشريعة اإلسالمية
واملتخصصين في االقتصاد واملتخصصين في
أعمال املصارف واملتخصصين في القانون على
أن ال يقل عدد املتخصصين في الشريعة عن

املطروحة وإصدار التوصيات بشأنها .على أن
تعرض هذه التوصيات في أول اجتماع قانوني
إلصدار قرار بشأنها.
( )5تجاز القرارات باألغلبية املطلقة لألعضاء
الحاضرين املصوتين ،بشرط أال يجاز قرار بأقل
من ثالثة .على أنه يجوز للهيئة عند بداية مناقشة
أي موضوع أن تشترط الفصل في هذا املوضوع
بأغلبية عضوية الهيئة.

النصف.
اجتماعات الهيئة:
املادة (:)4
( )1تجتمع الهيئة مرة واحدة في األسبوع على
األقل بمقرها ببنك السودان أو أي مكان آخر
يحدده األمين العام بالتشاور مع الرئيس.
( )2يحدد األمين العام بالتشاور مع الرئيس
جدول األعمال ويرسل الجدول مع محضر
االجتماع السابق قبل يومين من تاريخ االجتماع.
ً
( )3يكون االجتماع قانونيا بحضور نصف
األعضاء.
( )4إذا لم يكتمل النصاب وحضر ما ال يقل عن
ثالثة أعضاء يجوز لهم النظر في املوضوعات
12
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الشيخ البروفيسور الصديق الضرير(رحمه هللا)
أول رئيس للهيئة العليا للرقابة الشرعية

( )6في حالة تساوي األصوات يكون للرئيس صوت

( )3متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.

مرجح.

( )4البت في املسائل العاجلة بعد التشاور مع

( )7يتولى الرئيس إدارة االجتماعات وفي حالة
ً
غيابه ينوب عنه أكبر األعضاء سنا.

الرئيس ما أمكن.
( )5التنسيق مع الجهات ذات الصلة في بنك

( )8يجوز للهيئة أن تدعو من تشاء من أهل

السودان واتحاد املصارف واملؤسسات املالية.

الخبرة للمشاركة في مناقشة أي موضوع دون أن

( )6إعداد خطة العمل السنوية ،وإعداد التقرير

يكون له حق التصويت.

السنوي لتقديمه للسيد الوزير.

أهداف الهيئة واختصاصاتها وسلطاتها:
املادة ( :)5تكون للهيئة األهداف واالختصاصات
والسلطات املوضحة في القرار.
مهام الرئيس:
املادة ( :)6يقوم الرئيس باآلتي-:
( )1اإلشراف على أداء املهام املوكلة للهيئة
والسعي لترقية أدائها.
( )2رئاسة الجلسات.
( )3تقديم التقرير السنوي للسيد /الوزير.
مهام األمني العام:
املادة ( :)7يقوم األمين العام باملهام التالية:
( )1الدعوة لالجتماعات وإعداد جدول األعمال
بالتشاور مع الرئيس.
( )2تحضير أي مادة مطلوبة للنظر في أي موضوع
مقدم للهيئة.

الشيخ  /شيخ محمد الجزولي (رحمه هللا)
عضو مؤسس للهيئة العليا للرقابة الشرعية
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مهام املقرر:

( )4هذا « وال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان»

املادة ( :)8يقوم املقرر باملهام التالية:
( )2تسجيل وتدوين محاضر الجلسات.

فإذا كان الحكم املتفق عليه أو املختلف فيه
ً
بين الفقهاء مبنيا على العرف واملصلحة فيمكن
ً
االجتهاد فيه مستأنفا ،وفق األصول املذكورة.

( )3املحافظة على سرية مداوالت الهيئة.

( )5سيكون من منهج الهيئة أن تخضع كل

( )4أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الهيئة أو

النشاط املصرفي ومعامالت املؤسسات املالية
ً
ألحكام الشريعة اإلسالمية فما وجد منها موافقا
ً
للشريعة أقرته وما كان منها مخالفا للشريعة

( )1تبليغ الدعوة لالجتماعات.

األمين العام.
املادة ( :)9خطة الهيئة في معالجة ما تتناوله من
موضوعات.
تسير الهيئة وفق اخلطة التالية:
( )1تدرس الهيئة املوضوع دراسة وافية للوقوف
على حقيقته مستعينة بمن ترى حاجة إلى
االستعانة به من املتخصصين.
( )2تبحث األمانة عن الحكم الشرعي للموضوع
مستعينة بما دونه العلماء من األحكام الفقهية
الفرعية وما دون في أصول التشريع من قواعد
الستنباط األحكام وتقدم بذلك مذكرة للهيئة.
( )3إذا كان املوضوع فيه حكم متفق عليه بين
الفقهاء بالجواز أو املنع أفتت الهيئة به ،وإذا
اختلفت آراء الفقهاء في املوضوع أفتت بما
ً
ترجحه منها أو ما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة .وإذا
لم يكن في املوضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء
أفتت الهيئة فيه باجتهادها مراعية في ذلك
قاعدة األصل في املعامالت الجواز والصحة إذا
كانت برضاء الطرفين إال ما ورد فيه نص باملنع.
14
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عدلته بما يوافق أحكام الشريعة اإلسالمية إذا
ً
كان قابال للتعديل.
ً
( )6وإذا لم يكن قابال للتعديل أبطلته ونظرت في
البديل اإلسالمي إذا كان هناك مقت�ضى للنظر.

ً
( )7يقوم كل عضو من أعضاء الهيئة منفردا
بالبحث عن الحكم الشرعي في املوضوع املعروض
وفق األسس املتقدمة ويدون ما تيسر له ثم
تعرض اآلراء في اجتماع الهيئة وتناقش للوصول
إلى الحكم الذي تقره.
املادة ( )10يتم تعديل هذه الالئحة بأغلبية
أعضاء الهيئة.
الئحة للبحوث واملكافآت:
إن من أهداف الهيئة تشجيع البحث وتأصيله
لذى أصدرت بتاريخ 1994/5/10م الئحة
للبحوث واملكافآت تضمنت املواد اآلتية:
املادة ( :)3تهدف الهيئة إلى تشجيع البحث

ً
وتطويره وتأصيله في مجال االقتصاد عموما،
والعمل املصرفي اإلسالمي على وجه الخصوص،
وتعنى بدرجة خاصة:
( )1بتقديم بحوث أصلية في موضوعها ،وأسلوب
معالجتها.
( )2بتناول القضايا العملية ومعالجتها.
( )3بتشجيع البحث املشترك.
( )4بالعمل على نشر البحوث وغيرها من املادة
العلمية.
املادة ( )4تكون الهيئة لجنة من بين أعضائها
للقيام بتنفيذ املهام املنصوص عليها في الالئحة.
املادة ( )5تسعى الهيئة إلى:
( )1توفير الكتب ومادة البحث بمكتبة بنك
السودان ما أمكن.
( )2تيسير عمليات التصوير للمواد النادرة.
( )3تقديم الحوافز املجزية بحسب درجات
البحث.
املادة ( :)6تتكون مصادر التمويل للبحوث
والحوافز من:
( )1املبالغ املرصودة في ميزانية الهيئة.
( )2إيرادات الندوات واملحاضرات.
( )3إيرادات مطبوعات الهيئة.
( )4التبرعات.

( )5أي إيرادات أخرى تقررها الهيئة.
املادة ( :)7على الباحث أن يتقدم بمشروع
بحثه إلى اللجنة بغرض إجازته ،على أن يتضمن
املشروع-:
( )1خطة البحث.
( )2أهمية املوضوع وسبب اختياره.
( )3املدى الزمني لتقديم البحث.
( )4ميزانية البحث.
املادة ( )8على الباحث أن يتقدم بتقرير دوري إلى
اللجنة عن مراحل البحث.
املادة ( :)9يجوز تقديم نتائج البحوث بحسب
أهميتها ،ومناسبة موضوعها في ندوة عامة أو
خاصة.
املادة ( )10تقرر اللجنة مكافأة الباحث وفق
األسس التالية:
( )1أهمية املوضوع.
( )2درجة البحث والجهد املبذول فيه.
( )3النتائج التي توصل إليها.
املادة (:)11
( )1تعمل الهيئة على طباعة البحوث املو�صى
بطباعتها من قبل اللجنة ،ويتقاسم الطرفان
عائدات البحث.
( )2يسري ما ورد في /11أ على بحث تو�صي
اللجنة بطباعته.
املادة ( )12تعدل هذه الالئحة بأغلبية عضوية
الهيئة بناء على توصية من اللجنة.
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من األرشيف
زيارة وفدي البنك اإلسالمي العربي الفلسطيني والبنك اإلسالمي األردني ٢٠١٦م

16

مارس 201٧م

من األرشيف
زيارة وفدي البنك اإلسالمي العربي الفلسطيني والبنك اإلسالمي األردني ٢٠١٦م
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احملافظون الذين عاصروا اهليئة
العليا للرقابة الشرعية
في خالل هذه السنوات شغل منصب محافظ بنك السودان املركزي وعضو الهيئة كل من:
 .1األستاذ /الشيخ سيد أحمد.

 .4الدكتور /محمد خير الزبير.

 .2األستاذ /عبدهللا حسن أحمد (رحمه هللا)

 .5األستاذ /عبد الرحمن حسن عبد الرحمن.

 .3الدكتور/صابر محمد حسن.

 6األستاذ/حازم عبدالقادر أحمد.

18
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احملافظون الذين عاصروا اهليئة
العليا للرقابة الشرعية
وملا لم يكن يتيسر للسادة املحافظين حضور اجتماعات الهيئة األسبوعية فقد كانوا يكلفون
ممثلين لهم وهم:
الدكتور  /إبراهيم آدم حبيب.
(مساعد املحافظ األسبق )

الدكتور  /عبداملنعم محمود القو�صي
( النائب األول للمحافظ األسبق)

األستاذ  /بدر الدين محمود عباس
( النائب االول للمحافظ األسبق ).

األستاذ /محمود عبد هللا النو.
( مدير عام سابق )

األستاذ /النور عبد السالم الحلو.
(مساعد املحافظ األسبق )
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من األرشيف

زيارة وفد رابطة العالم اإلسالمي  ٢٠٠٩م
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من األرشيف

زيارة وفد رابطة العالم اإلسالمي  ٢٠٠٩م

مارس 201٧م

21

عضوية الهيئة العليا
للرقابة الشرعية
ً
نصت املادة ( )3من القرار الوزاري رقم ( -4 )184السيد/محافظ بنك السودان املركزي عضوا.
لسنة 1992م على تكوين عضوية الهيئة وذلك
ً ً
ً
-5الدكتور/أحمد علي عبد هللا عضوا وأمينا عاما.
على النحو اآلتي:
ً
عضوا
ً  -6الدكتور /مصطفى زكريا
 -1البروفيسور /الصديق محمد األمين الضريررئيسا.
ً
ً
 -7الدكتور /محمد الحسن بريمة عضوا
 -2البروفيسور /محمد هاشم عوض عضوا.
ً
ً
 -8الدكتور /أحمد مجذوب أحمد عضوا
 -3الشيخ /أحمد محجوب حاج نور عضوا.

الدكتور /أحمد علي عبدهللا
األمين العام للهيئة
22
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الشيخ البروفيسور /الصديق الضرير(رحمه هللا)
أول رئيس للهيئة العليا للرقابة الشرعية

عضوية الهيئة العليا
للرقابة الشرعية
وطالب البروفيسور الصديق الضرير بزيادة
عدد الشرعيين بالهيئة حيث تمت إضافة كل
من:
 -1الشيخ /شيخ محمد الجزولي قا�ضي القضاء
ً
جمهورية السودان عضوا
 -2الشيخ /صديق أحمد عبد الحي مفتي
ً
جمهورية السودان عضوا
وبوفاة الشيخ صديق أحمد عبد الحي

البروفيسور /محمد هاشم عوض (رحمه هللا)

واستقالة البروفيسور محمد هاشم عوض
ً
لكثرة مشغولياته عين بدال عنهما العضوان:
 -1الدكتور /عوض عبد هللا أبو بكر عميد كلية
ً
القانون جامعة الخرطوم عضوا.
 -2الشيخ /عبد القادر حسن فضل هللا قا�ضي
املحكمة العليا واألمين العام ملجمع الفقه
ً
اإلسالمي عضوا.
الشيخ /أحمد محجوب حاج نور (رحمه هللا)
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عضوية الهيئة العليا
للرقابة الشرعية

ثم توفي من األعضاء:
 -1الشيخ /شيخ محمد الجزولي.
 -2الدكتور /عوض عبدهللا أبوبكر.
 -3الشيخ /عبد القادر حسن فضل هللا.
فخلفهم في العضوية كل من:
 .1الدكتور  /سليمان محمد كرم رئيس قسم
ً
الشريعة بجامعة إفريقيا عضوا.
 .2الدكتور  /محمد سر الختم محمد أحمد
أمين الشئون العلمية بجامعة أم درمان
ً
اإلسالمية عضوا.
 .3موالنا  /الطيب الفكي مو�سى محمد قا�ضي
ً
املحكمة العليا عضوا.
ً
ورؤى إكمال العضوية ألحد عشر عضوا فتم
تعيين الدكتور عبد هللا الزبير عبد الرحمن
عميد كلية الشريعة بجامعة القرآن الكريم
ً
عضوا ،
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الشيخ /شيخ محمد الجزولي (رحمه هللا)

الدكتور /مصطفى زكريا (رحمه هللا)

عضوية الهيئة العليا
للرقابة الشرعية

وباستشهاد البروفيسور الشيخ /أحمد
محجوب حاج نور تم تعيين الشيخ
ً
إبراهيم أحمد الشيخ الضرير خلفا له في
2003 /1 /14م .وبوفاة الدكتور مصطفى
زكريا عبد هللا في حادث مروري في العام
2004م تم تعيين الدكتور التجاني
ً
عبدالقادر أحمد خلفا له .وفي العام
2009م تقدم البروفيسور اإلمام الصديق

الضرير للهيئة بطلب إعفائه من عضويتها
(لكبر السن) ور شح أن يخلفه في منصب
الرئيس البروفيسور عبد هللا الزبير
ور فض أعضاء الهيئة باإلجماع إعفاءه
من عضويتها لكن تم اإلجماع على رئاسة
البروفيسور عبد هللا الزبير للهيئة على أن
ً
يظل البروفيسور الضرير عضوا بالهيئة.

الجلوس من اليمين :البروفيسور /محمد الحسن بريمة ،الشيخ /إبراهيم أحمد الشيخ الضرير،
الشيخ/البروفيسور الصديق الضرير(رحمه هللا) ،البروفيسور /عبدهللا الزبيرعبدالرحمن
الوقوف من اليمين :موالنا /محمد البشيرعبد القادر ،الدكتور /أحمد علي عبدهللا ،الدكتور /التجاني عبدالقادر،
موالنا /الطيب الفكي ،الدكتور /محمد علي يوسف أحمد
مارس 201٧م
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عضوية الهيئة العليا
للرقابة الشرعية

بوفاة البروفيسور اإلمام الصديق محمد
األمين الضرير تم تعيين موالنا عبدالحميد
عثمان عصملي قا�ضي املحكمة العليا في
2015/11/24م ،لتصبح العضوية الحالية
للهيئة من اآلتية أسماؤهم:

ً
.1البروفيسور/عبد هللا الزبيرعبد الرحمن رئيسا.
ً ً
ً
.2الدكتور/أحمد علي عبد هللا عضوا وأمينا عاما.
ً
 .٣ممثل/محافظ بنك السودان املركزي عضوا.

26
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ً
.٤البروفيسور/محمد الحسن بريمة إبراهيم عضوا.
ً
.٥البروفيسور/أحمد مجذوب أحمد علي عضوا
ً
.٦البروفيسور/محمدسرالختممحمد احمد عضوا.
ً
عضوا.
 .٧الدكتور  /سليمان محمد كرم.
ً
عضوا.
 .٨موالنا /الطيب الفكي مو�سى
ً
 .٩الشيخ/ابراهيم أحمد الشيخ الضرير عضوا.
ً
 .١٠الدكتور /التجاني عبدالقادر أحمد عضوا.
ً
.١١موالنا  /عبدالحميد عثمان عصملي عضوا.

االمانة العامة للهيئة العليا
للرقابة الشرعية

نسبة لعدم تفرغ رئيس وأعضاء الهيئة باستثناء
الدكتور أحمد علي عبد هللا األمين العام تم
إنشاء أمانة عامة تتكون من السيد /األمين
العام ومقرر وباحثين اثنين ،أما منصب املقرر
فقد شغله في السنة األولى من تكوين الهيئة
كل من السيدين:
 -1السيد /عبد اللطيف عبد هللا عبد اللطيف.
-2السيد/إبراهيم محمد ادريس.
أعقبهما كل من:
 -1السيد /محمد البشير عبدالقادر حسين الذي
تولى هذا املنصب منذ أبريل 1993م حتى يناير
2013م( .كان في بعض الفترات يقوم بمهام
املقرر ويساعد في إعداد البحوث السيد /عبدهللا
ً
الحسن محمد (الشايقي) حاليا مساعد محافظ
بنك السودان لقطاع االدارة والخدمات).
 -2الدكتور /محمد علي يوسف أحمد :كلف
ً
مقررا منذ يناير2013م وحتى ديسمبر2013م.
 -3األستاذ  /عبداللطيف عبدهللا بارد النسمة
منذ ديسمبر 2013م حتى فبراير 2015م .ليتفرغ
بعدها للبحث الشرعي حتى تاريخه.
 -4األستاذ /محمد الحافظ أحمد فضل هللا منذ
فبراير 2015حتى تاريخه.

الدكتور /أحمد علي عبدهللا
( األمين العام للهيئة)

األستاذ /عبد اللطيف عبد هللا عبد اللطيف
( أول مقرر للهيئة)
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االمانة العامة للهيئة العليا
للرقابة الشرعية

أما الباحثون فهم:
 .1األستاذ /حسن جعفر الحفيان من 1995م
حتى 2008م (باحث اقتصادي وشرعي).
 .2الدكتور  /محمد علي يوسف أحمد من
1994م وحتى تاريخه (باحث شرعي).

موالنا  /محمد البشيرعبدالقادر
( مقرر الهيئة األسبق)

 .3الدكتور /حماد محمد أحمد البشير من
أبريل  2010وحتى مارس 2014م (باحث
شرعي).
 .4االستاذ /عبداللطيف عبدهللا بارد النسمة
منذ ديسمبر 2013م وحتى تاريخه (باحث

األستاذ /عبدهللا الحسن محمد
( مساعد محافظ بنك السودان املركزي)

شرعي).
 .5الدكتور /عبد الباسط محمد املصطفى
جالل (باحث اقتصادي) فبراير 2015م وحتى
تاريخه.
 .6األستاذ /محمد عمر محمد األمين (باحث
مصرفي) منذ يوليو 2016م وحتى تاريخه.
28
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الدكتور  /محمد علي يوسف أحمد
(نائب األمين العام للهيئة)

االمانة العامة للهيئة العليا
للرقابة الشرعية

األستاذ /حسن جعفرالحفيان
(باحث اقتصادي وشرعي سابق بالهيئة)

الدكتور /حماد محمد أحمد البشير
(باحث شرعي سابق بالهيئة)

االستاذ /عبداللطيف عبدهللا بارد النسمة
(باحث شرعي)

األستاذ /محمد الحافظ أحمد فضل هللا
( مقرر الهيئة)

الدكتور /عبد الباسط محمد املصطفى جالل
(باحث اقتصادي)

األستاذ /محمد عمرمحمد األمين
(باحث مصرفي)
مارس 201٧م
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االمانة العامة للهيئة العليا
للرقابة الشرعية

والسكرتيرات الالتي عملن بالهيئة منذ إنشائها:
 وداد محمد عبدهللا. اخالص خليفة سعيد. ثريا عبد الرحمن عثمان خديجة محجوب الشبلي. فاطمة علي عبدالكريم. صفاء بشيرمصطفى. تقوى عبد الرحيم املبارك. فوزية محمد ابراهيم الهام الصادق الخليفة هويدا حسن سعيد. نعمات محمد عبدهللا. -اكرام حسن فضل املولى.

الهامالصادقالخليفة

هويدا حسن سعيد

نعمات محمد عبدهللا

اكرام حسن فضل املولى

من اليمين -:تقوى عبد الرحيم املبارك ،ثريا عبد الرحمن عثمان ،فاطمة علي عبدالكريم
30
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االمانة العامة للهيئة العليا
للرقابة الشرعية
ومن العمال:
 محمد رحال الدومة خضر. مصطفى سيد عباس. عبد الرازق حسن عبد املجيد.محمد رحال الدومة خضر

 نقد هللا عباس كودي. فارس محمد حامد. عزالدين خضرحسنو من السائقين:
 عبداللطيف حسين ادريس. -حامد امبده.

عبد الرازق حسن عبد املجيد

 صديق الشريف -أسامه بابكر.

أسامة بابكر

نقد هللا عباس كودي
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أهم إصدارات اهليئة العليا للرقابة الشرعية
ً
أصدرت الهيئة عددا من املؤلفات منها ما
اشتمل على فتاوى الهيئة ومنها ما يتعلق
بموضوعات أخرى.
 .1فيما يتعلق بفتاوى الهيئة أصدرت الهيئة
اآلتي:
* الكتاب األول تضمن الفتاوى للسنوات
.1994-1992
* الكتاب الثاني تضمن الفتاوى للسنوات
.1999 – 1995
* الكتاب الثالث تضمن الفتاوى للسنوات
.2003 – 2000
* الكتاب الرابع تضمن الفتاوى للسنوات
.2005 – 2004
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* الكتاب الخامس تضمن الفتاوى للسنوات
.200٨ – 2006
 .2كتاب املراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة
العليا للرقابة الشرعية.
 .3كتاب نماذج العقود الصادرة عن الهيئة
العليا للرقابة الشرعية.
 .4كتاب نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة
الشرعية للجهاز املصرفي السوداني.
 .5كتاب األدوات املالية الصادرة عن الهيئة.
 .6املشاركة مع البنك املركزي في إعداد كتب
توثيق تجربة السودان في مجال املصارف
واملؤسسات املالية االسالمية (مخطط إدارة

السياسة النقدية والتمويلية ،مخطط
الرقابة

واالشراف املصرفي (الرقابة

واالشراف املصرفي في السودان املنظور
التاريخي ،الرقابة واالشراف املصرفي في
إطار االسلمة املصرفية الفترة من -1978
2004م ،بعض جوانب االسلمة املصرفية
في دول باكستان ،ماليزيا ،إيران) ،مخطط
املؤسسات املالية املساعدة للجهاز املصرفي
(ثالثة أجزاء) ،مخطط الوثائق)

 .8إعادة طباعة كتب الدكتور أحمد
علي عبدهللا

االمين

العليا للرقابة

الشرعية (ضروب الربا

ومما رساته،

العام للهيئة

الشخصية

في الفقه االسالمي د راسة

االعتبا رية
مقا رنة،

املرابحة أصولها وتطبيقاتها في املصا رف
االسالمية).

 .7بحوث الندوة العلمية ملناقشة مشروعات
تمويل الدولة بالقروض ،باإلضافة ملجلة
الصيرفة واملالية اإلسالمية .
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من األرشيف
تدشين الموقع اإللكتروني للهيئة أغسطس  ٢٠١٦م
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اجتماعات الهيئة للفترة من 2016-1992م
حيث عقدت االجتماعات يف السنوات املاضية على النحو التالي:

العام
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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العدد

العام

العدد

32
46
46
48
40
45
43
44
42
42
45
41
43

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

48
49
50
47
44
44
44
42
45
45
42
43
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من األرشيف

زيارة وفد البنك اإلسالمي للتنمية  -جدة  ٢٠٠٨م

38
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احملاور الرئيسية للفتاوى الصادرة عن اهليئة
أصدرت الهيئة منذ تاسيسها في العام 1992م
وحتى يوليو من العام 2017م عدد  154فتوى
مصنفة على النحو التالي:
 .1الربا:
الفتاوى التي صدرت ( )3فتاوى هي:
• حول تمويل موظفي بنك أبو ظبي الوطني.
• التعامل بالربا.
• االستثمار في النوافذ اإلسالمية للبنوك
الربوية.
 .2السحب على املكشوف:
الفتاوى التي صدرت ( )1هي:
• تحويل السحب على املكشوف إلى تمويل.
 .3التمويل بالعجز:
الفتاوى التي صدرت ( )3هي:
• التمويل بالعجز (فتويين).
• نموذج لنظام تكلفة تمويل يطبق على
استالف الحكومة من البنك املركزي.
 .4املرابحات:
الفتاوى التي صدرت ( )20هي:
• مرابحة لآلمر بالشراء بين بنك أبوظبي
اإلسالمي واإلدارة العامة للمخزون االستراتيجي.
• أحقية الــقسط األول املقدم في الربح.
• مراجعة فتوى الهيئة العليا رقم 2013/4م
بشأن :تمويل شراء البترول بصيغة املرابحة
لآلمر بالشراء.

• تمويل شراء البترول بصيغة املرابحة لآلمر
بالشراء.
• مرابحة استيراد شاحنات لشركة الكوميسا
العاملية.
• ضوابط الحاجة للكسب غير املشروع وكيفية
التصرف فيه.
• هل يجوز إلزام اآلمر بالشراء بوعده في بيع
املرابحة لآلمر بالشراء ؟.
• مراجعة البند ( )6من نموذج عقد بيع
املرابحة لآلمر بالشراء (الذي يقرأ إذا فشل
العميل في سداد أي قسط من األقساط تعتبر
بقية األقساط واجبة السداد ،ويحق للمصرف
التصرف في الضمان).
• بيع كروت شركة موبيتل لالتصاالت مرابحة
لآلمر بالشراء
• قرار الهيئة العليا حول شكوى السادة/
شركة ..للتجارة واالستثمار ضد السادة...
ببنك....
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• سداد املسلم فيه بمرابحة من املسلم
(استفتاء بنك القضارف لالستثمار).
• التاك�سى التعاونى ضد البنك السعودي
السوداني بخصوص املطالبة بفوائد.
• هامش التأجيل املحتسب على مرابحات
شركة عبد الباقى لألمن الغذائى.
• دعوى صورية مرابحة دائرية بين بنك البركة
و شركة الصناعات الحديثة.
• دعوى صورية بعض املرابحات بالبنك
السوداني الفرن�سي.
• حـساب أرباح البيع اآلجل واملرابحة لآلمر
بالشراء.
• املرابحات الصورية لسيتى بنك.
• شكوى محمد عطية مبيوع ضد بنك
الخرطوم فرع السوق العربي.
• شكوى شركة ناسكو ضد بنك الخرطوم
حول مصروفات مرابحة باالستيراد.
• استفسار بنك البركة عن بيع املرابحة لآلمر
بالشراء ( استيراد ).
 .5السلم:
الفتاوى التي صدرت ( )8هي:
• األسس الشرعية التي يتم بها تحديد سعر
السلم.
• االساس الذي انبنى عليه إزالة الغبن في
السلم.
• قرار الهيئة حول إزالة الغبن في بيع السلم
إذا لم ينص فيه على إزالة الغبن.
• استفتاء اتحاد مزارعي حلفا الجديدة حول
التكييف الشرعي لصيغة بيع السلم ملحصول
40
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القمح ملوسم 1993/92م.
• النزاع بين مزارعي منطقة القضارف
واملصارف املمولة لهم حول إزالة الغبن في
عقود السلم.
• استفتاء إدارة مشروع الجزيرة عن صحة
تمويل القمح ملوسم  94/93عن طريق السلم
بوساطة محفظة البنوك التجارية.

• طلب بنك التضامن اإلسالمي إعادة النظر
في فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصرفي و املؤسسات املالية حول النزاع بين
مزارعي منطقة القضارف واملصارف املمولة
لهم.
• اتحاد مزارعي الزراعة اآللية بالقضارف
(االتحاد) ضد بنك التضامن وبنك فيصل
(فروع القضارف) حول تطبيق بند إزالة
الغبن في عقد السلم.
 .6املضاربات:
الفتاوى التي صدرت ( )4هي:
• مضاربة بين البنك اإلسالمي السودانى و
بنك السودان لتمويل األسر الفقيرة.
• صحة عقد املضاربة بين بنك السودان

والبنك القومي للتصدير واالستيراد.
• شكوى البنك التجاري من أن بنك السودان
خصم رأس مال املضاربات و القرض الحسن
قبل التصفية.
• استفتاء حول استثمار أمنيات طالب مرحلة
األساس والثانوي.
 .7املشاركات:
الفتاوى التي صدرت ( )3هي:
• التمويل النقدي في عمليات استثمارية قائمة
عن طريق املشاركة.
• تمويل عمليات حصاد القطن التعاقد بين
محفظة تمويل لقيط القطن يمثلها بنك
التنمية التعاوني – وشركة األقطان.
•مذكرة األمين العام للهيئة بشأن الحساب
الجاري للمشاركة في رأس املال العامل.
 .8القروض:
الفتاوى التي صدرت ( )5هي:
• اتفاقيات خطوط التمويل املوقعة بين
الصندوق السعودي للتنمية وبعض البنوك
بجمهورية السودان (.)2009/5

• اتفاقية خط تمويل الصادرات السعودية
املقدمة من الصندوق السعودي للتنمية
(.)2007/3
• اتفاقيات خطوط التمويل املوقعة بين
الصندوق السعودي للتنمية وبعض البنوك
بجمهورية السودان (.)2007/2
• اتفاقية خط تمويل الصادرات السعودية
املقدمة من الصندوق السعودي للتنمية
(.)2004/9
• الحفاظ على القيمة االسمية للقرض الحسن
بمعدل التضخم  -معاملة صكوك القرض
الحسن معاملة مماثلة لودائع االستثمار.
 .9عقود أخرى:
الفتاوى التي صدرت ( )9هي:
• تمويل وكاالت السفر لشراء التذاكر.
• التعويض عن تأخير سداد املقدم في عقد
مقاولة بين هيئة غرب كردفان وشركة توقيزر
للتشييد واملقاوالت.
• عقد الحوالة في املعاملة املالية بين مصرف
التنمية الصناعية وشركة مريدي لطحن
وتوزيع الغالل.
• تمويل خدمة التعليم بصيغة اإلجارة
املوصوفة في الذمة.
• ضوابط نظام السيولة التشغيلية.
• جواز اإلجارة املنتهية بالتمليك.
• التمويل النقدي ملقابلة بعض االحتياجات.
• استفتاء مبارك للمحاسبة واملراجعة حول
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مدى شرعية عقد البيع االيجاري الصادر عن
بنك أبوظبي الوطني.
• عقــد االستصناع.
 .10العموالت:
الفتاوى التي صدرت ( )6هي:
• عمولة التنفيذ.
• شكوى سلوى محمد حسب هللا ض ـ ــد بنك
الخرطوم  /فرع بورتسودان.
• إعفاء أموال ديوان الزكاة من الرسوم
املصرفية.
• شكوى السيد  /عبد الرازق سيد أحمد
األحمدى ضد البنك اإلسالمى السودانى بشأن
عمولة البيع والشراء من حساب العميل
(االستثمار التجارى).
• العمولة على التحاويل الخارجية بالنقد
األجنبي التي تقوم بها البنوك التجارية.
• فتوى حول فوائد الحسابات الجارية لدى
البنوك األجنبية.
 .11سعر الصرف:
الفتاوى التي صدرت ( )9هي:
• شكوى املواطن  /سند زين العابدين سند عن
42
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صرف الدوالر الحسابى.
• توسيط الجنيه السوداني في عمليات
االستيراد باملوارد الحرة.
• شكوى السيد /دفع هللا محمد علي ضد
بنك الغرب بشأن سند القبض (عقد الصرف
والحوالة).
• شكاوى بعض املستوردين من مطالبة
املصارف لهم بدفع فرق سعر الصرف في تنفيذ
خطاب االعتماد.
• تكييف الهيئة العليا ملنشور بنك السودان
رقم 1994/1م الفقرة ( )1عن شراء حصيلة
الصادر.
• اتحاد املصارف يسأل عن مدى شرعية
املنشور رقم 1993/5م الصادر من بنك
ً
السودان حول شراء حصيلة الصادر مقدما
(عقد صرف).
• تحويل أرباح املساهمين بالعمالت الحرة.
• شكوى ورشة املعرفة الهندسية ضد مجموعة
بنك النيلين للتنمية الصناعية حول الدفع
بسعر الصرف يوم االستحقاق.
• مظلمة خدمات البترول الصناعية املحدودة
ضد وزارة املالية حول صرف ما في الذمة.
 .12خطابات الضمان واالعتمادات:
الفتاوى التي صدرت ( )6هي:
• بشأن التعهد غير القابل للنقض (.)IRU
• الرأي الشرعي في إصدار خطاب ضمان لتمويل
محفظة القطن موسم 2014- 2013م.

• صندوق التمويل متوسط األجل طرف
الشركة العربي لالستثمار – البحرين.
• تمويل عمليات االعتمادات اآلجلة وتمويل
تجارة الذهب.
التكييف الفقهي لخطاب الضمان.
•
• خطابات الضمان واالعتمادات.
 .13الدفع االلكتروني:
الفتاوى التي صدرت ( )5هي:
• التعامل مع نقاط البيع في محالت الذهب.
• رسوم خدمات نقاط البيع.
• فتوى الهيئة العليا حول نظام شركة بزناس
املعدل.
• مشروعية بطاقات سوبريما التي تصدرها
وتديرها شركة فيوتشر استراتيجيز بإيطاليا.
• الحكم الشرعى فى االشتراك في شركة بزناس
املحدودة وما يشابهها من شركات التسويق
الشبكى.
 .14مطل الغني:
الفتاوى التي صدرت ( )6هي:
• جواز النص في عقود املعامالت على جبر
الضرر في حالة املطل.
• التعويض عن الضرر النا�شئ عن مطل املدين
املليء.
• قرار الهيئة حول منشور االدارة العامة لتنمية
الجهاز املصرفي عن مطل العميل و إعساره.

• مماطلة املدين املليء في الوفاء بدينه فى أجله.
• معالجة الضرر الفعلى الناجم عن مطل
الغنى.
• فرض غرامة على املدين املليء املماطل في
الوفاء بدينه.
 .15االعسار:
الفتاوى التي صدرت ( )3هي:
• إعادة صياغة فتوى تعريف اإلعسار وحكمه.
• فتوى بشأن املعسرين من املزارعين بوالية
كسال.
• فتوى بشأن املعسرين من املزارعين بوالية
سنار.
 .16العقوبات:
الفتاوى التي صدرت ( )3هي:
• إلزام الوكيل املماطل بالشرط الجزائي وإن
ً
كان مخالفا لحكم الشرع.
• شرعية العقوبة التي وقعها بنك السودان
على بنك البركة السوداني كغرامة بسبب
جريمة تزوير أحد موظفي البنك.
• الرأي الشرعي في الغرامة اليومية واألسبوعية
التي يوقعها بنك السودان على املخالفات في
نقص االحتياطي القانوني وفى عدم االحتفاظ
ً
به أصال.
 .17الصكوك واالوراق املالية:
الفتاوى التي صدرت ( )19هي:
• صكوك تملك أصول بنك السودان املركزي
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وإجارتها له نشرة اصدار رقم ( .) 2
• صندوق إدارة السيولة بين املصارف املقـدم
من بنك االستثمار املالـي.
• شهادة الصك الشرعي لالدخار (ذات العائد
املقدم ).
• زكاة شهادات شهامة.
• صكوك االجارة املقترحة من وزارة املالية (ب).
• صكوك تملك أصول بنك السودان املركزي
وإجارتها له.
• اصدار صكوك إجارة بعائد متغير.
• صكوك اإلجارة املقترحة من وزارة املالية.
• قرار الهيئة العليا حول مشروع صكوك
السلم.
• شراء األصل و إجارته للبائع.
• مقترح االستاذ عبدالرحيم حمدي املقدم
للهيئة عن نظام اسالمي للكمبياالت.
• شهادة مشاركة املصرف املركزي (شمم).
• شهادات املشاركة لحكومة السودان
(شهامة).
• إعادة النظر في الفتوى رقم 1998/4م
شهادات مشاركة حكومة السودان.
• بيع شركة أسمنت عطبرة باعتبارها ضمن
مكون شهادات شهامة.
• صكوك التأجير اإلسالمية.
• املستثمرون في شهامة.
• مشروع عقد سلم لتمويل الدولة.
• نشرة صكوك االستثمار الحكومية.
44
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 .18املؤسسات املالية:
الفتاوى التي صدرت ( )7هي:
• تعديل املادة ( )5واملادة ( )24من قانون
صندوق ضمان الودائع املصرفية.
• مؤسسة التأمين التكافلي للتمويل األصغر.
• حول الئحة تنظيم عمل املؤسسات املالية
لإلجارة لسنة 2004م.
• إجازة النظام األسا�سي ملؤسسة ضمان
الودائع املصرفية.
• تعديل املادة  4-24من قانون صندوق
ضمان الودائع املصرفية ( فيما يختص برسم
إضافي في حالة تأخير سداد مساهمات البنوك
السنوية في الصندوق).
• إنشاء شركة للمساعدة في تحصيل الديون
املتعثرة.
• عقود صيغ املعامالت التي أجازتها الهيئة
ألغراض أعمال شركة السودان للخدمات
املالية.
 .19أخرى:
الفتاوى التي صدرت ( )34هي:
• التورق املنظم
• تمويل خدمة العالج
• قبض الطعام في الصومعة
• مساعي بعض املصارف االسالمية إلى فتح
فروع تقليدية بالجنوب
• بشأن أتعاب لجنة كونها بنك فيصل اإلسالمي
لتحصيل ديونه املتعثرة
• النظر في إمكانية العمل بنظامين إسالمي

وتقليدي للبنوك العاملة في مناطق التمازج
ً
تعظيما للفائدة املرجوة.
• الشحنات املستوردة من الخارج املحجوزة
لدى الجمارك بسبب املصادرة أو عدم دفع
الجمارك أو باعتبارها مهملة لعدم التعرف على
صاحبها.
• تعديل املادة (( )1( )37أ) من قانون العمل
لسنة 1997م.
• مشروعية مقابل شيك التعدي أو التقصير.
• دور هيئات الرقابة الشرعية في توزيع الكسب
غير املشروع.
• فتح فرع تقليدي لبنك اسالمي.
• رهن عقارات الوقف بغرض تنمية األوقاف
وتطويرها.
• خصم نسبة  %3من سلفيات العاملين ببنك
أبوظبي الوطني.
• املشتري حسن النية.
• تمويل عمليات الذهب بواسطة املصارف
االسالمية.
• منشور عام حول أسس وضوابط التعامل
بالصيغ واالدوات املالية االسالمية.
• تقييم قيمة الرهن بسعر اليوم.
• تعديل قانون الضرائب لتعارضه مع الشريعة
االسالمية.
• املادة ( )5من مشروع قانون الشركات لسنة
2004م.
• جمع تبرعات عن طريق شركات االتصاالت.
• شكاوى بعض التجار ضد لجنة تصفية مصنع
النسيج السودانى.

• فتوى حول الصيغة الشرعية للقيام بأعمال
التأمين.
• دعوى السيد  /محمود أحمد عبده ضد بنك
الخرطوم بخصوص بيع  2تراكتور فورد.
• فتوى حول عقود بيع بذرة القطن وعقود بيع
األسمنت.
• شكوى حسين الفضل عباس و آخرين ضد
الشركة العربية للتصنيع و اإلنتاج الزراعي
حول استحقاق التعويض عن الضرر بسبب
التغرير.
• تسهيالت املؤسسة العربية لضمان االستثمار.
• حكم الشريعة اإلسالمية في رسوم الدخول
للمناقصات التي ال ترد.
• ترتيب أولوية حقوق أصحاب الديون
باملصرف املصفى.
• استفتاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة
حول استحقاق شركة مركز سنار للخدمات
الزراعية.
• العمالت الورقية واملعدنية.
• غلق الرهن.
• شكوى السيد  /إبراهيم محمد خير ضد بنك
التنمية التعاوني اإلسالمي – حول مشاركة في
عملية صادر حديد خردة إلى الهند.
• فتوى حول إنتاج الكحول وبيعها.
• شكوى د .محمود شعرانى ود .إدريس البنا ضد
الشركة السودانية للهاتف السيار املحدودة
(موبيتل).
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 .4أبرز املؤلفات:
َّ
ص ُر ُ
وه َف َق ْد َن َ
* كتاب إ َّل َت ْن ُ
ص َر ُه الل ُه.
ِ
* كتاب في فقه الدولة اإلسالمية نظرات معاصرة
* كتاب مستجدات العصر ومظاهر التكامل املصرفي في
التعامل الفقهي.
* كتاب من جهود الشيخ اإلمام أحمد علي اإلمام في
الربوفيسور عبد اهلل الزبري
عبد الرمحن صاحل

التأصيل
* كتاب محبة هللا تعالى

 .1السيرة الذاتية:

* كتاب عمل املرأة املسلمة في الفقه والتاريخ

* عبد هللا الزبير عبد الرحمن صالح

* كتاب نصرة غير البشر لخير البشر صلى هللا عليه وسلم

(رئيس الهيئة)
* مواليد شمالي السودان _ 1959م.
 .2الشهادات العلمية:

* دكتوراة في أصول الفقه.
 .3اخلبرات اإلدارية:

* رئيس الهيئة

العليا

للرقابة

الشرعية على املصارف واملؤسسات
املالية.
* نائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي.
* أمين عام مجمع الفقه االسالمي
ً
(سابقا )
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* كتاب فصول في فقه الدعوة
* كتاب النفس بين نداء الرحمن وإغواء الشيطان
* كتاب االجتهاد الزكوي – مشروعينه وقواعده
ومؤسساته

* كتاب الثبات في حياة املؤمن

* كتاب فقه املقاصد.

* كتاب االجتهاد الجماعي أسسه وضوابطه

* كتاب سؤاالت الصائمين.

* كتاب سد الذرائع وأثره في املعامالت املالية

* كتاب سالم على كف النبي محمد صلى هللا

* تفسير القران الكريم مصادره واتجاهاته

عليه وسلم.

* كتاب العقيدة – مقدمة –
* ُمعين األفهام في داللة األمر والنهي على

ّ
التطبيب
* كتاب العيادات القرآنية وحدود

األحكام
* كتاب من مرتكزات الخطاب الدعوي في
التبليغ والتطبيق – كتاب األمة (.)56
* كتاب السالم في القرآن الكريم
* كتاب دعوة الجماهير مكونات الخطاب..
ووسائل التهديد – كتاب األمة ()76
* كتاب االحتفال باليوم العالمي للمرأة.

بالقرآن.
* كتاب الداعية املوفق.
* كتاب تذكرة املسؤولين
* كتاب محبة النبي صلى هللا عليه وسلم
* صدور كتاب “عقوبة املرتد وشبهات
املعاصرين”
* صيام الحامل واملرضع
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• أحمد و بيلو بزاريا ،و باييرو بكانو ،جمهورية نيجيريا
االتحادية 1982-1976م.
ً
ً
• عمل مديرا إلدارة الفتوى والبحوث ومساعدا للمدير
ً
العام ونائبا للمدير العام ببنك التضامن اإلسالمي
1992 - 1983م.
ً
• وكيال لبنك السودان املركزي .
الدكتور أمحد علي عبد اهلل محد

 .1السيرة الذاتية:

• أحمد علي عبد هللا حمد (األمين
العام للهيئة).
• مواليد قرية أم روب مركز الدويم
1947م
• تلقى تعليمه االبتدائي بالكوة
واالوسط بمدرسة النيل االبيض
ببخت الرضا – الدويم والثانوي
بمدرسة حنتوب.

• األمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصرفي و املؤسسات املالية– بالسودان.
• مستشار محافظ بنك السودان املركزي .
 .4عضوية هيئات التحرير العلمية:
• رئيس هيئة التحرير و عضو الهيئة االستشا رية
ملجلة الصيرفة واملالية االسالمية.
•

 .2الشهادات العلمية:

• دكتوراة الفلسفة في الشريعة من
كلية القانون بجامعة الخرطوم.
• ماجستير الشريعة من كلية القانون
بجامعة الخرطوم
• بكالوريوس الشريعة من كلية
القانون بجامعة الخرطوم.
 .3اخلبرات اإلدارية:

ً
• عمل قاضيا بالهيئة القضائية
بالسودان وانتدب لتدريس الشريعة
اإلسالمية بجامعتي:
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عضو املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية -البحرين.

•

عضو

الهيئة

الشرعية

للتصنيف

والرقابة.

• مجموعة من البحوث منها التضخم مـ ــن
منظ ـ ـ ـ ــور إ س ـ ـ ـ ـ ــالمي ،املخا طــر االستثما ريـة

• عضو مجلس اإلفتاء بالسودان.

ً
• رئيس التحرير مجلة املقتصد (سابقا ).
 .5املساهمات التد ريسية:
جامعة أحمدو بيلو بزا ريا ،جمهورية نيجيريا

في التموي ــل التقلي ــدي واإلسالمـ ــي ،أساليب
تمويل

البنوك

اإلسالمية

لالحتياجات

النقدية الطا رئة رأس املال العامل النقدي

االتحادية 1982-1976م ،أصول فقه

للشركات

باللغة االنجليزية.

السودان في إسالم االقتصاد بالتركيز على

 .6أبرز املؤلفات:

الجهاز املصرفي

• كتاب ضروب الربا و مما رساته،

 .7تا ريخ االنضمام للهيئة وكيفية االختيار:

•

كتاب

املرابحة

أصولها

واحكامها

الصناعية

والتجا رية،

تجربة

اختير من ضمن األعضاء املؤسسين للهيئة

وتطبيقاتها في املصا رف االسالمية

في العام 1992م بموجب القرار الوزاري

• كتاب الشخصية االعتبا رية

رقم  184للسيد وز ير املالية والتخطيط
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• السعي للتطوير الهيكلي بدعم الهيئة
با لبا حثين .
• تنشيط الصلة بالهيئة واملنظمات والجهات
املهتمة بالصيرفةاالسالمية.
 .10رؤية مستقبلية للصيرفة االسالمية.
بعد االزمات املالية التى ضربت االقتصاد
العالمى اثبتت النظرية االقتصادية االسالمية
االقتصادي (وقتها االستاذ
ً
ً
محمود حمدي) وأمينا عاما لها.

عبدالرحيم

 .8نظرة تقييمة الداء الصيرفة االسالمية في
السنوات السابقة وألداء الهيئة على وجه
ا لخصوص :
أثبتت الصيرفة اإلسالمية قوتها وضربت
ً
بجذور ها عميقا في السودان بعد التطبيق
الناجح ،رغم الظروف اإلقتصادية الصعبة
التي مر بها السودان مقا رنة مع محيطه.
أما الهيئة العليا فقد أدت دور ها بانتظام
وحرية منقطعة النظير منذ تأسيسها في
العام 1992م ،و اتسم أداءها بالتعاون
والتناغم مع بنك السودان املركزي والجهاز
املصرفي ككل.
 .9مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في املستقبل:
• بذل املزيد من الجهد لنشر التجربة على
مستوى العالم االسالمى.
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بأنها طوق النجاة بأدواتها غير الربوية وبأدائها
ً
الذى يقوم على الحقائق ويتعامل بعيدا عن
االرقام واملؤشرات

الخيالية غير الواقعية

مما حدا بالكثير من علماء االقتصاد الخصوم
لالعتراف بأن النظرية االقتصادية االسالمية
هى االمثل واالسلم ليأخذ بها العالم أجمع.

د .سليمان حممد كرم.

 .1السيرة الذاتية:

مسقط الرأس مدينة كسال األثيرة
إلى نف�سي ملا تحمل ذاكرتى لها من
ذكريات الطفولة الجميلة والبرئية،
ومدينة كسال هى عاصمة والية
ً
كسال ،وقد كانت سابقا عاصمة
مديرية كسال منذ عهد االستعمار
التى كانت تضم ما يعرف اليوم
بالواليات الشرقية وهى واليات البحر
االحمر وكسال والقضارف ومدينة
كسال مدينة حدودية لها حدود مع
دولتى اثيوبيا وارتريا.
ومدينة كسال من املدن التى عرفت
بجمالها الساحر وموقعها الجغرافى
املتميز حيث تحدها من الجهة
الشرقية جبال التاكا الصخرية
الشامخة التي يتجاوز ارتفاعها
االالف العديدة من االقدام ،والتي

باستطاعة القادم إلى املدينة رؤيتها على بعد أكثر من
ساعة .ويتوسط املدينة نهر القاش وهو نهر موسمي
يبدأ التدفق من أواسط شهر يونيو من املرتفعات
االثيوبية واالرترية ويستمر في التد فق إلى منتصف
شهر أكتوبر إلى أن ينتهى به املطاف إلى دلتا القاش
حيث يوجد مشروع القاش الزراعي الذي تأسس منذ
عهد االستعمار.
 .2الشهادات العلمية:
تلقيت مبادئ القراءة والكتابة والحساب باملنزل على
أيادى إخوتى و أبناء عمومتى الكبار حيث طلب منهم
الوالد رحمه هللا تعالى وأسكنه الفردوس االعلى مع
الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا أن يقوموا
ً
باعطائى الدروس التي يتلقونها فى املد رسة صباحا ،
وبالفعل تمت مواصلتي لد راسة املرحلة االولية في
ذلك الوقت بهذه الكيفية أو ما يسمى بمصطلح اليوم
التعليم عن بعد .وبعد أن بلغت الثالثة عشر من
العمر دفع بى الوالد  -رحمه هللا تعالى -إلى املعهد العلمى
االوسط بكسال وعندما سألنى شيخ املعهد أين د رست
األولية قلت له أنا لم أد رس االولية ولم أدخل مد رسة
بعد فا راد أن يعتذر للوالد عن عدم قبولى باملعهد
فطلب منه الوالد أن يمتحنني في متطلبات املرحلة
االولية التي كانت املؤهل للتلميذ لاللتحاق باملرحلة
الوسطى في ذلك الزمان ،وبالفعل تم امتحاني والحمد
هلل تعالى نجحت وتم قبولى باملعهد وواصلت الد راسة
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فيه حتى أكملت املرحلة الوسطى وجلست
المتحان القبول باملرحلة الثانوية وبفضل
هللا تعالى تم قبولى بمعهد بورتسودان العلمى
الثانوى  .وبعد اتمام املرحلة الثانوية جلست
المتحان الشهادة االهلية (الثانوية) وتم
قبولى بفضل هللا تعالى فى جامعة امد رمان
االسالمية .بعد إكمال املرحلة الجامعية
تم اختيارى مساعد تد ريس و إبتعاثي إلى
جامعة االزهر الشريف للتحضير للد راسات
العليا حيث حصلت على د رجة املاجستير
والدكتوراة فى كلية الشريعه والقانون فى
تخصص الشريعة (أصول الفقه).
 .3املساهمات التد ريسية:
• قمت بتد ريس املواد اآلتية في مختلف
الجامعات على مستوى البكالريوس
والد راسات العليا:
• الفقه االسالمى باقسامه املختلفة – تا ريخ
الشريعة االسالمى ،أصول الفقه الحديث
54

مارس 201٧م

وعلومه مقاصد الشريعة ،قواعد الفقه
الكلية – الفقه املقارن  ،طرق استنباط
االحكام من النصوص الشرعية ،أصول
الفقه نشأته وتطوره ور جاله ،أصول
املذاهب الفقهية ،األحكام في القرآن و
السنة ،آيات األحكام آحاديث األحكام.
• قمت باالشراف واملشاركة في تقويم العديد
من البحوث العلمية على مستوى الدبلوم
العالى واملاجستير و الدكتوراة فى جامعات
القران الكريم والعلوم االسالمية – امد رمان
االسالمية – أفريقيا العاملية -الخرطوم –
الجزيرة – الزعيم االزهرى .
• شاركت في تصميم العديد من املناهج
الد راسية فى جامعات أفريقيا العاملية –
امد رمان االسالمية – السودان املفتوحة –
كلية التربية زنجبار – كلية الشريعة كينيا.
 .4الخبرات العلمية:
• عضو مجمع الفقه السودانى – عضو
دائرة الشؤون املالية واالقتصادية باملجمع
– عضور دائرة االصول واملناهج باملجمع.
• عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية على
املصا رف واملؤسسات املالية.
• عضو آلية تحديد الضرورة لالقتراض
بالفائدة.
• عضو لجنة الفتوى لكلية الشريعة
والقانون وكلية الد راسات االسالمية جامعة
افريقيا العاملية.

جامعة

• عضو مجلس كلية الطالبات
ً
امد رمان االسالمية سابقا .
• عضو مجلس الشريعة قسم الشريعة كلية
ً
الشريعة والقانون االسالمية سابقا .
• عضو مجلس االساتذة جامعة امد رمان
ً
االسالمية سابقا .
• رئيس قسم الشريعة والقانون كلية
ً
الشريعة والد راسات االسالمية سابقا .
• عضو مجلس كلية الشريعة والد راسات
ً
االسالمية جامعة أفريقيا العاملية سابقا .
• منسق الد راسات العليا كلية الشريعة
والد راسات االسالمية جامعة أفريقيا
ً
العاملية سابقا .
• عضو مجلس كلية الشريعة والقانون
جامعة أفريقيا العاملية.
• عضو مجلس قسم الشريعة كلية الشريعة
والقانون جامعة أفريقيا العاملية.

• رئيس تحرير مجلة الشريعة والقانون
جامعة افريقيا العاملية.
• محكم علمى للعديد من مراكز البحث
العلمى واملجالت املحكمة داخل وخارج
البالد
• مثلت جامعة افريقيا العاملية في بعض
املهام العلمية في كل من مالى -تنزانيا -
كينيا .
• عضو لجنة التخطيط جامعة افريقيا
ً
العاملية سابقا .
• عضو مجلس أبحاث قسم الشريعة كلية

 .6أبرز املؤلفات (االنتاج العلمى)

الشريعة والقانون أفريقيا العاملية.

• حجية األخبار وكيفية الترجيج بينها.

 .5اخلبرات اإلدارية:

• طرق استنباط االحكام من النصوص

• رئيس قسم الد راسات االسالمية كلية
ً
الطالبات امد رمان االسالمية سابقا .
• رئيس قسم أصول الفقه كلية الشريعة
ً
والقانون جامعة امد رمان االسالمية سابقا .

الشرعية.
• االصول الفقهية للمعامالت املصرفية.
• تا ريخ التشريع االسالمي مع آخر.
• د راسات في أحاديث االحكام (العبادات).
مارس 201٧م

55

يعتبر من أوائل الدول التي خاضت هذه
التجربة بل من الرواد االوائل منذ أوائل
ثمانينات القرن املا�ضى على أيدى الرئيس
السابق جعفر محمد نميرى رحمه هللا تعالى
و أسكنه الفردوس االعلى ،والناظر لتجربة
السودان في هذا املضمار يتضح له أن
السودان خاض هذه التجربة عن بصيرة
• مذكرة في أصول الفقه.
• د راسات في احاديث االحكام (املعامالت).
• أصول املذاهب الفقهية.
• أصول الفقه.
• مذكرة حول تد ريس مادة العالقات
الجنسية فى مرحلة االساس.
• مذكرة حول سوق مابين املصا رف.
• مذكرة حول حلول باقى االقساط في بيع
املرابحة.
 .7تاريخ االنضمام للهيئة وكيفية
االختيار:

تم ذلك فى العام 2001م عبر ترشيح من
االمانة العامة للهيئة.

نافذة ور ؤى ثاقبة هئيت للتجربة أن تمر
عبر مراحل متعددة حتى استوت على سوقها
ً
و آتت أكلها ثما را طيبة مباركة ومن األدلة
والشواهد على ذلك أن السودان يعتبر
من أوائل الدول التى أسلمت كل النظام
املالى ومؤسساتها من مصا رف وغيرها وقد
استطاعت عن طريق هذه التجربة القاصدة
و الناجحة أن تجتث وتستأصل كافة صور
ً
املعامالت الربوية املحرمة شرعا ولعل من
أبرز مميزات تجربة السودان في هذا املضمار
إنشاء ما يعرف بالهيئة العليا للرقابة
الشرعية التى اليوجد لها مثيل في الدول

 .8نظرة تقييمة الداء الصيرفة
االسالمية يف السنوات السابقة والداء

االخرى التي أخذت بمبدأ أسلمة النظام

الهيئة على وجه اخلصوص:

املصرفي مما كان له أكبر االثر في ضبط

إن الناظر ملوقف السودان من خالل تجربة
الصيرفة االسالمية يتضح له أن السودان
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ومتابعة االعمال املصرفية على
السودان.

مستوى

 .9مقترحات لتفعيل دور الهيئة يف املستقبل:

املتمثلة في ذلك النبع الطاهر

حتى تتمكن الهيئة العليا من القيام بدور ها

تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية املباركة

الرقابى نقترح اآلتي:

السيما في مجال املعامالت املالية التى تعرضت

• تفعيل الدور الرقابى للهيئة ملتابعة أعمال
الهيئات الفرعية وذلك بانشاء إدا رة للقيام
بهذا الدور تكون تابعة لالمانة العامة مباشرة
• إعطاء الهيئة فرصة املشاركة في اختيار

املستمد من

لهجمة شرسة من قوى االستعمار الذى ظل
ً
يهيمن على مقد رات االمة االسالمية ردحا من
الزمن.

حيث قام عن سؤ قصد باستبدال

أعضاء هيئات الرقابة الشرعية واملدققين

املبادئ االسالمية العظيمة للمعامالت املالية

الشرعيين باملصا رف بغرض التأكد من

بضوابط مستمدة من القوانين الوضعية

االلتزام بالضوابط املنظمة لذلك.

القائمة على إباحة التعامل بالربا وامليسر

• تكليف الهيئات الفرعية بعرض منتجاتها
على الهيئة قبل طرحها للتداول .
• السعي الجاد للتعريف بتجربة السودان في
مجال الصيرفة االسالمية وذلك بترجمة تلك
التجربة إلى اللغات الحية مثل االنجليزية

والقمار......الخ.
ولكى تستمر هذه املسيرة القاصدة للصيرفة
االسالمية البد من ايجاد كواد ر مد ربة ومؤهلة
على مستوى كافة

املصا رف واملؤسسات

والفرنسية والصينية ...الخ.

املالية ملتابعة هذه املسيرة

 .10رؤية مستقبلية للصيرفة االسالمية:

واملعايير الشرعية املنظمة لها كما انه البد

الصيرفة االسالمية بعد أن كانت في مطلع
الستينيات من القرن املا�ضى مجرد حلم راود

من التواصل مع الجهات املماثلة خارج البالد

أذهان الكثير من االصالحيين ممن حملوا هم
عودة األمة االسالمية الى جذور ها األصيلة

وفق الضوابط

بتبادل الخبرات مع تلك الجهات وترقية
وتجويد العمل.
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 .4الخبرات اإلدا رية:
• في الفترة من عام 1977م وحتى عام 1980م تم انتدابي
للمملكة العربية اليمنية الصالح القضاء فيها.
• رئيس قسم التأصيل بالسلطة القضائية حتى التقاعد
عام  2010م.
موالنا الطيب الفكى موسى حممد

 .1السيرة الذاتية:

• االسم :الطيب الفكى مو�سى محمد
• امليالد :قرية أبيض – منطقة
كوستى والية النيل االبيض عام
1945م
 .2املراحل الدراسية:

• مد رسة الكتير األوليه – جزيرة أم
جر مركز الدويم.
• مد رسة الدويم الريفيه املتوسطة.
• مد رسة النيل األبيض الثانوية–
الدويم–الدفعه األولى.
 .3الشهادات العلمية:
• د رجة املاجستير فى الفقه املقارن
جامعة الخرطوم عام 1988م.
• بكالريوس من جامعة الخرطوم
كلية القانون – قسم الشريعة
االسالمية عام 1966م.
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• عضو بالهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنك السوداني
ً
الفرن�سي عام 1993م ثم رئيسا للهيئة حتى اآلن.
• عضو بالهيئة الشرعية لبنك النيل األزرق املشرق ثم
ً
رئيسا للهيئة حتى اآلن.
 .5أبرز املؤلفات:
• كتاب حيا زة العقار في الفقه اإلسالمي_ د راسة مقا رنة
 .6تا ريخ االنضمام للهيئة:
ً
• تم اختياري عضوا بالهيئة العليا للرقابة الشرعية
عام 2001م وحتى اآلن.

الهيئة واملصا رف ولم يجد طريقه الى الجهات

 .7نظرة تقييمة الداء الصيرفة االسالمية في
السنوات السابقة والداء الهيئة على وجه
الخصوص و مقترحات لتفعيل عمل الهيئة
في املستقبل

وهى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية

هيئات الرقابة الشرعية كان لها الدور الفعال

والسلطة التشريعيه .وكمثال لذلك نجد أن

والرئي�سى في نجاح الصيرفة االسالمية وذلك

القضاة لم تصل اليهم هذه الفتاوى واملعايير

بمراقبة عمل البنوك وتوجيهها لتتم عملياتها

واملراشد وصيغ العقود املختلفة رغم انه
ً
ور دت اليهم كثيرا من القضايا يتطلب الفصل

العقود على ضؤ ذلك وعند تكوين الهيئة
ً
العليا للرقابة الشرعية أصد رت كثيرا من

فيها األطالع على هذا الجهد.

وفق أحكام الشريعة االسالمية وصاغت لها

الفتاوى واملراشد وصيغ العقود املختلفة
لتسير البنوك على هديها .ولكن هذا الجهد
ً
الكبير من الهيئة العليا كان محصورا بين

املعنية بالتشريع والفصل في الخصومات

وعلى الرغم أن الصيرفة االسالمية هى الرائدة
في هذا املجال ولكن هذه الجهود لم تجد طريقها
ً
ملعرفتها عامليا .وعليه ال بد من االنفتاح على
العالم لنقول نحن الرواد.
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الربوفيسور أمحد جمذوب أمحد علي

 .1السيرة الذاتية:

• أحمد مجذوب أحمد علي.
• مواليد املكايالب – محلية بربر-
.1953
• الشهادات العلمية:
* دكتوراة وماجستير في االقتصاد
االسالمي في جامعة أم القرى
بمكة املكرمة.
* بكالريوس من جامعة امد رمان
االسالمية في العلوم االنسانية
واالدا رية.
 .2اخلبرات اإلدارية:

* أستاذ وباحث مع العديد من
الجامعات واملؤسسات العلمية
داخل وخارج السودان.
ً
* حاليا رئيس اللجنة االقتصادية
واالستثمار باملجلس
واملالية
ا لوطني .
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* وز ير والئي و وز ير دولة بوزا رة املالية والتخطيط
االقتصادي ملدة  12سنة.
* والي والية نهر النيل.
* عضو اللجنة العليا ملنح جائزة البنك االسالمي للتنمية
 1430هـ.
* عضو في العديد من اللجان.
 .3عضوية هيئات التحرير العلمية:
* عضو الهيئة االستشا رية ملجلة الصيرفة واملالية
االسالمية.
* عضو هيئة تحرير مجلة الزكاة.
* عضو هيئة تحرير مجلة املسئولية االجتماعية.
* عضو هيئة تحرير مجلة املوا رد البشرية.
 .4املساهمات التد ريسية:
* جامعة امد رمان االسالمية.
* جامعة افريقيا العاملية.
* كلية االفق للعلوم والتكنولوجيا.
 .5أبرز املؤلفات:
* االقتصاد السوداني بين النظريات العلمية واإلختيا رات
ا لسيا سية .
* الثابت واملتغير في االقتصاد اإلسالمي.
* السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي.

* السياسة املالية في االقتصاد اإلسالمي.
* إدا رة وقسمة املوا رد املالية بين مستويات
الحكم االتحادي.
* د راسات في فقه واقتصاديات الزكاة –
د راسة تطبيقية على التجربة السودانية.
*حوا رات في فقه االقتصاد.
* ثبت مراجع معاصرة في االقتصاد االسالمي
* تحديد الفقه االسالمي بين النظرية
واالعتدال.
* التمويل اإلسالمي بين صيغ املشاركات و
املداينات.
 .6تا ريخ االنضمام للهيئة وكيفية االختيار:
اختير من ضمن األعضاء املؤسسين للهيئة
في العام 1992م بموجب القرار الوزاري
رقم  184للسيد وز ير املالية والتخطيط
االقتصادي (وقتها االستاذ عبدالرحيم
محمود حمدي)
 .7نظرة تقييمة الداء الصيرفة االسالمية
في السنوات السابقة والداء الهيئة على
وجه الخصوص:
يعد السودان من أكثر الدول التزاما بتطبيق
الصيرفة االسالمية فهو يتبنى نظام مصرفي
اسالمي متكامل من أعلى قمة الجهاز
املصرفي (البنك املركزي ) حتى مستوى
املصا رف املتعاملة في االقتصاد ويرجع
هذا إلى تكامل دور اإلدا رة االقتصادية
السياسية والتنفيذية (وز ا رات اقتصادية،
بنك مركزي  ،أجهزة تشريعية اقتصادية)
ً
في الترا�ضي والعمل معا لترسيخ االلتزام
بالشريعة االسالمية في كآفة أوجه النشاط
االقتصادي .كما أن القانون أكد على الدور
املرجعي للهيئة العليا للرقابة الشرعية فهي
مؤسسة أصيلة في قانون تنظيم العمل

املصرفي ولها القوامة في وضع القواعد
ونماذج العقود وتقديم البدائل وتطوير
صيغ التمويل ،ولهذا فإن ما حدث من نقلة
نوعية والتزام دقيق باالحكام الشرعية نتج
عن التنسيق وفق هذه املرجعية القانونية.
 .8زكريات ومواقف طريفة خالل فترة العمل
با لهيئة :
تتميز عضوية الهيئة العليا للرقابة
الشرعية بتنوع في التخصص بين االقتصاد
بفروعه والشريعة بتخصصاتها املختلفة،
كما أنها تضم قائمة من خيرة الشيوخ ،غير
أن املالحظة التي ظلت قائمة هي ملاذا حتى
الهيئة إمراة ؟ هل
اآلن لم تتضمن قائمة
ً
علم االقتصاد والفقه قصرا على الرجال
؟ .لم تخل مداوالت الهيئة من طرف
ومالحظات ،وقد كان سيد املوقف في ذلك
االستاذ الدكتور محمد سرالختم الذي كان
يمأل الساحة بطرفه ومالحظاته.
 .9مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في املستقبل:
بحمد هللا تعالى تمكنت الهيئة العليا من
إحكام وتطوير أدوات وصيغ التمويل اإلسالمي
ووضع املوجهات العامة التي تحكم مسار
التعامل االقتصادي االسالمي غير أن قضايا
وموضوعات االقتصاد متجددة ومتنوعة
وتحتاج لتوسيع دائرة البحث العلمي عبر
الندوات واملؤتمرات وحلقات النقاش التي
تجمع بين يدي الهيئة آ راء وحوا رات متنوعة،
وكما أن من أوجب واجبات الهيئة أن تعنى
بقضايا النشر للبحوث والفتاوى التي بدأتها
كما تشمل النشر االلكتروني .والبد من
التأكيد على االستمرار في إصدار مجلة
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الهيئة الدور ية وفتح النقاش حول كآفة
ً
القضايا واملوضوعات لتكون منبرا للعلماء
لالدالء با رائهم .إن استكمال استقالل الهيئة
معنى ومبنى ينبغي أن يكون هو هم املرحلة
املقبلة لتكون قبلة ال على املستوى الداخلي
فحسب وإنما على املستوى العالمي .مما
يحقق لها أخذ موقعها العالمي الذي
يتناسب وجهودها ودور ها في التأصيل الذي
قامت به ،ومواصلة دعم الهيئة بالباحثين
املفرغين واالنتقال الى تفرغ كامل ألعضاء
الهيئة وتزويدهم بمساعدي باحثين لتطوير
التجربة وسد الفجوات العلمية في التطبيق.
 .10رؤية مستقبلية للصيرفة االسالمية.
إن املستقبل هو للصيرفة االسالمية بالرغم
من املقاومة التي تقوم بها مؤسسات الصيرفة
التقليدية ،ولعل ماحدث من نتائج لالزمة
املالية العاملية أدى إلى تحويل اهتمام الكثير
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من الباحثين واملهتمين لخصائص وسمات
ومرجعيات املصرفية االسالمية .والتحدي
هو أن نتمكن عبر املؤسسات املصرفية
االسالمية من تقديم النماذج املرنة التي
تلبي احتياجات املجتمعات املسلمة في كآفة
االزمنة واألمكنة .إن االنفتاح العالمي للهيئة
العليا من املرحلة املقبلة هو ضرو رة يمليها
االنتقال من املحلية إلى العاملية في ترسيخ
االلتزام ومحا ربة محاولة تشويه التطبيق أو
االلتفاف على االحكام التي ظلت تما رسها
بحث
بعض الجهات العاملية عن جهل منها أو ٍ
عن مواكبة واستجابة ملتغيرات التطبيق من
غير تدقيق وتأصيل .إن االنفتاح العالمي
يحقق اتساع املعرفة العضاء الهيئة ونحن
ند رك أن الحكم على ال�شي فرع عن تصوره.

* عميد كلية االقتصاد والتنمية الريفية (– 1990
1991م)
* عميد مؤسس ملعهد إسالم املعرفة بجامعة الجزيرة
(2008 – 1991م)
* رئيس مجلس إدا رة شركة إمام للتقنية (– 1993
2010م)
الربوفيسور /حممد احلسن برمية إبراهيم

 .1السيرة الذاتية:
• محمد الحسن بريمة إبراهيم.
• مواليد سودري – 1954م.
• الحالة االجتماعية :متزوج وذو
بنين
 -٢الشهادات العلمية:
 -١بكالريوس شرف /اقتصاد
(جامعة الخرطوم 1978 -م)
 -٢دكتوراه اقتصاد(جامعة يورك/
إنجلترا –  1983م)
• الد رجة العلمية الحالية:
بروفيسور بمعهد إسالم املعرفة
بجامعة الجزيرة.
 -٣الخبرات اإلدا رية:
• رئيس شعبة االقتصاد بكلية
الريفية
والتنمية
االقتصاد
بجامعة الجزيرة()1990-1985

 .4عضوية املجالس واللجان بجامعة الجزيرة
* عضو مجلس الجامعة؛
* عضو مجلس األساتذة؛
* عضو مجلس كلية االقتصاد والتنمية الريفية؛
* عضو لجنة الترقيات ألعضاء هيئة التد ريس؛
* عضو مجلس األقسام بمعهد إسالم املعرفة؛
* عضو لجنة الد راسات العليا بمعهد إسالم املعرفة.
 .5املساهمات التد ريسية بجامعة الجزيرة
• التنمية االقتصادية؛
ّ
• االقتصادالكلي؛
• اقتصاديات العمل؛
• النقود والبنوك؛
• تا ريخ الفكر االقتصادي؛
• االقتصاد املارك�سي؛
• قراءات في علم االقتصاد اإلسالمي؛
• قضايا في إسالم املعرفة.
 .6أبرز املؤلفات العلمية
* التنمية املستدامة :تأسيس مقاصدي؛
* رؤية القرآن للعالم وداللتها على أصول علم
االقتصاد اإلسالمي؛
* رؤية القرآن للعالم وداللتها على مفهوم االستخالف؛
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* رؤية القرآن للعالم وداللتها على أولويات
املشروع اإلسالمي في السودان؛
* العلم واملعرفة بين رؤيتين للعالم :الظاهرة
السبئية حالة تفسيرية؛
* إدخار الدخل النقدي :دور ه في األزمات
املالية للنظام الرأسمالي وبديله اإلسالمي؛
* الدالالت اإلصالحية للتقابل والتفاعل بين
كليات الدين الضرو رية وخصائص النفس
البشرية؛
* أصول الظاهرة االجتماعية وأصول
املقاصد الشرعية في القرآن الكريم؛
* الحركة الكونية لإلنسان في القرآن الكريم؛
* رؤية إسالمية مقاصدية في التنمية
االجتماعية؛
* رؤية القرآن للعالم وداللتها على مفهوم
مجتمع املعرفة؛
* اإلداري القائد وقيمة االمتثال في اإلسالم؛
* الظاهرة االجتماعية ونظامها املعرفي في
القرآن الكريم؛
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* مفهوم إقامة الدين في القرآن الكريم:
أبعاده الوجودية واملعرفية واملنهجية؛
* A Quranic Model For a Universal
,Economic theory
* From Rationality to Righteousness:
.Towards a Universal Theory of Action
 .7املشاركات القومية بالسودان
* عضو مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان؛
* عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية على
املصا رف واملؤسسات املالية ببنك السودان؛
* عضو اللجنة العليا للتأصيل باملجلس
القومي للتعليم العالي والبحث العلمي؛
* عضو لجنة الرؤى الكلية بإدا رة التأصيل
بوزا رة التعليم العالي والبحث العلمي؛
* عضو مجلس أمناء مركز التنوير املعرفي؛
* رئيس مجلس أمناء كلية الجزيرة التقنية
بالخرطوم؛
ً
* عضو مجلس إدا رة بنك الخرطوم سابقا ؛
* عضو مجلس أمناء ديوان الزكاة بوالية
الجزيرة سابقا؛
* شا رك في أعمال كثير من اللجان ذات املهام
املؤقتة على املستوى القومي والوالئي؛
* عضو هيئة الرقابة الشرعية لسوق
الخرطوم لألور اق املالية؛
* عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك الجزيرة
السوداني األردني؛

 .8منح علمية وعضوية هيئات تحرير ومجالس
ولجان علمية
* منحة فلبرايت األمريكية لبحوث ما بعد
الدكتوراة بجامعة بوسطن؛
ُ ُّ
* مؤسس وأول رئيس تحرير ملجلة تفكر؛
* عضو هيئة تحرير مجلة التعليم العالي
والبحث العلمي السودانية؛
* عضو اللجنة االستشا رية ملجلة
 Humanomicsالكندية؛
* عضو املجلس العلمي للمعهد العالمي
للفكر اإلسالمي؛
ّ
* محكم جائزة البنك اإلسالمي للتنمية
بجدة(م.)2008
 .9تاريخ االنضمام للهيئة وكيفية االختيار:
اختير من ضمن األعضاء املؤسسين للهيئة
في العام 1992م بموجب القرار الوزاري
رقم  184للسيد وز ير املالية والتخطيط
االقتصادي (وقتها االستاذ عبدالرحيم
محمود حمدي)
 .10نظرة تقويمية ألداء الصيرفة اإلسالمية
في السنوات السابقة وألداء الهيئة على وجه
الخصوص:
تقويم أداء الصيرفة اإلسالمية في السودان
في السنوات السابقة يمكن مقا ربته على
مستويين ،املستوى األول داخلي ،وأقصد به
أداءها من حيث تطورها الذاتي كمؤسسات
مالية تلتزم بمقاصد وفقه املعامالت املالية

اإلسالمية ،وكنظام مصرفي إسالمي متكامل
على قمته البنك.املركزي  .أما املستوى
الثاني من التقويم فأقصد به أداء املصا رف
لدور ها في إطار االقتصاد الكلي السوداني
ّ
املكون من القطاع اإلنتاجي ،القطاع
التوزيعي ،القطاع االستهالكي ،ثم القطاع
ّ
النقدي .والقطاعات الثالثة األولى تشكل
ما نسميه باالقتصاد الحقيقي حيث املنافع
الحقيقية للناس بينما القطاع النقدي يتيح
ويدير النقود التي يتم من خاللها تداول
وتبادل املنافع في االقتصاد الحقيقي ،أي
أن النقود يشبه دور ها بالنسبة لالقتصاد
الحقيقي دور الدم بالنسبة لجسم الكائن
الحي .لكن لكي أقول قوال موجزا وله قيمة
علمية فيما يلي السؤال املطروح ،رغم
أنها قيمة ذات طبيعة نظرية تفتقر إلى
البيانات التطبيقية اإلمبريقية ملالبسات
تتعلق بطبيعة هذا امللف في املجلة ،فسوف
أعطي مقدمة منهجية ّ
كلية أبني عليها رؤيتي
ا لتقويمية .
خلق هللا تعالى السماوات واألرض وما
بينهما في ستة أيام ليبلو الناس أيهم أحسن
عمال ،وجعل مجال هذا االبتالء واالمتحان
لإلنسان هو ما على األرض من زينة(املال
والبنون ) ،وجعل مادة هذا االمتحان هي
ّ
اللذ ات والشهوات الثاوية في هذه الزينة،

 يمكن للقارئ الرجوع إلى بحوثي املستفيضة التي ّتفصل هذا املجمل املنهجي ،وهي مرفوعة في موقعي اإللكتروني (biraima.
 ،)netالسيما البحثين« :أصول الظاهرة االجتماعية وأصول املقاصد الشرعية في القرآن الكريم»؛ «الدالالت اإلصالحية للتقابل
والتفاعل بين كليات الدين الضرورية وخصائص النفس البشرية».
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وهذا هو مضمار السباق لكل الناس ،سواء
من أ راد الدنيا ومن أ راد اآلخرة .ولقد أصبح
االبتالء في زينة الحياة الدنيا ممكنا بسبب
ما أودع هللا تعالى فيها من شهوات ُز ّينت
للنفس البشرية التي فطرت بخصوصية
تناسب هذا االبتالء ،فقد ُز ّو دت بملهمات
ُ
الفجور وملهمات التقوى  ،وخ ّيرت بين
العمل في زينة الحياة الدنيا بمقت�ضى
ملهمات التقوى فتكون شاكرة ألنعم هللا،
أو بمقت�ضى ملهمات الفجور فتكون كافرة.
ولقد أ رسل هللا تعالى الرسل بالبينات
وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس
بالقسط في تدافعهم لتحصيل منافعهم
ونيل حظوظهم من زينة الحياة الدنيا(املال
والبنون ) .وجعل هللا تعالى مآالت الناس
ومصائرهم في الدنيا واآلخرة ،من حيث نوع
ّ
الحرة في هذا
حياتهم ،مرتبطة بخيا راتهم
االمتحان« .النفس»« ،املال» ،و»البنون »
هي مفاهيم قرآنية كلية جامعة ،ولها حقول
داللية تفصيلية ،داخلية وبينية ،في القران
الكريم تستوعب في مجموعها تطورات
االجتماع اإلنساني منذ بدأ إلى أن يرث هللا
األرض ومن عليها .وهذه املتغيرات الكلية هي
أصول االجتماع اإلنساني في هذه األرض،
واالجتماع اإلنساني أيا كان نوعه ،ومهما
كان متحيزا في الزمان واملكان ،إنما ينجم عن
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التفاعل بين هذه املتغيرات الكلية الجامعة
بحيث ال يحتاج ألكثر منها ،وال يحتمل
ّ
ّ
أدنى منها علة لوجوده ،من حيث العلة
الظاهرة .وهذا هو السبب الذي جعلها من
كليات مقاصد الشريعة اإلسالمية املطلوب
حفظها على الدوام .وألن هللا تعالى رفع
ّ
الناس بعضهم فوق بعض د رجات ليسخر
بعضهم بعضا فتتكامل جهودهم ويتعاظم
حظ كل منهم من منافع زينة الحياة الدنيا،
ال سيما منافع املال ،كان البد من قيام
املجتمعات بنظمها االجتماعية املعروفة.
ّ
تجسد هذا
وعبر تا ريخ البشرية على األرض
التا ريخ ،في جوهره ،في خيا رين حضا ريين
في تعامل الناس مع زينة الحياة الدنيا،
الخيار الدنيوي القائم على «إن هي إال
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال
الدهر» ،وهو خيار مقصده األساس «تعظيم
متاع الحياة الدنيا» ،أي اللهو واللعب،

ّ
وتعبر عنه الحضا رة الغربية السائدة
اليوم واملتعوملة أفضل تعبير .وتعظيم
منافع هذا الخيار الحياتي ألفراد املجتمع
ّ
يقت�ضي تمكن ملهمات الفجور في النفس
البشرية (الشح ،البخل ،الطمع ،الهلع،
الضعف ،العجلة ،الكبر ،الحسد...إلخ)،
وهي مسلمات سلوكية أساسية في النظرية
االقتصادية الرأسمالية يعلمها املطلعون
على أغوا رها .لذلك كان «تعظيم الربح»،
املستبيح لكل املحرمات في مجال «املال»،
هو القوة الدافعة لالقتصااد الرأسمالي،
ّ
وكان «تعظيم لذ ة الجنس» ،الذي انها رت
أمام تيا ره الجا رف كل املحرمات في مجال
«البنين» ،هو املحرك األساس للعالقات
االجتماعية في املجتمع الرأسمالي .وكل من
ّ
التعظيمين يغذ ي اآلخر في النفس البشرية
في عالقة طردية ذات نتائج في غالبها سلبية
على النفس وعلى البيئتين االجتماعية
والطبيعية .واملؤسسات االقتصادية التي
أنشأها النظام الرأسمالي وأشربها روحه،
ومنها البنوك ،هي املسؤولة عن ضمان
تحقق املقصد االقتصادي األساس ،وهو
تعظيم «الربح» ،وتتطور باستمرار ،بحسب
تطورات املجتمع الرأسمالي املتعولم ،ليظل
هذا املقصد األساس متحققا على الدوام.
الخيار الحضاري الثاني هو الخيار التوحيدي

القائم على «واآلخرة خير وأبقى» ،وهو خيار
مقصده األساس «تعظيم العمل الصالح»
في زينة الحياة الدنياّ ،
وتعبر عنه الحضا رة
ّ
املتجسدة تا ريخيا في النموذج
اإلسالمية،
النبوي باملدينة املنورة ،أصدق تعبير .الدين
اإلسالمي يتأسس على ثالث كليات ضرو رية
متفاعلة ،يأخذ تفاعلها شكال حلزونيا يبدأ
بنقطة ثم تنداح حلقاته متداخلة ،ومتسعة
ومرتفعة نحو األفق املفتوح بال نهاية .الكلية
األولى هي «العلم» ،وهي نقطة البداية
للعالقة التفاعلية الحلزونية ،وهذه الكلية
تؤدي وتشكل الكلية الثانية ،وهي «اإليمان
باهلل تعالى» .هاتان الكليتان تؤديان وتشكالن
الكلية الثالثة ،وهي «العمل الصالح» في
زينة الحياة الدنيا(املال والبنون ) على
كليته ّ
األرض .وألن الدين في ّ
يتنزل أوال على
قلب اإلنسان ّ
ليهيئه للعمل بمقتضاه ،فإن
ّ
ويشكل ٌّ
كل منها
كليات الدين الثالث يخاطب
واحدة من الخواص الثالث للنفس البشرية،
(الخاصية اإلد راكية؛ الخاصية الوجدانية؛
الخاصية اإلرادية) ،ومحلها جميعا القلب.
فالعلم يخاطب الخاصية اإلد راكية،
واإليمان يخاطب الخاصية الوجدانية،
والعمل الصالح يخاطب الخاصية اإلرادية.
ومجمل هذا التفاعل تكون ثمرته «املسلم
الراشد» املتيهئ واملتحفز للعمل الصالح في
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األرض ،وقد أطلقت على هذا التفاعل وثما ره
األرضية مصطلح «العمران التوحيدي»،
ويلخصه الشكل أدناه:
نموذج العمران التوحيدي
املحاور األساسية لدين التوحيد
 /1العلم التوحيدي(عما رة الفؤاد)
 /2اإليمان باهلل تعالى(عما رة الوجدان)
 /3العمل الصالح(عما رة األرض)
التركيبة النفسية لإلنسان
إد راك حقائق الوجود
/1اإلد راك
تقييم حقائق الوجود
/2الوجدان
تحقيق الفعل اإلرادي في الوجود
/3اإلرادة
«العمل الصالح» ،وهو ما كان خالصا هلل
شرعة(مقاصد) ،ومنهاجا(وسائل) ،لكي يأتي
به املسلم ،محققا أثره الطيب في الواقع
الوجودي في أي مجال من مجاالت الحياة،
البد أن يتأسس على «علم» و»إيمان»
يناسبان ذلك املجال .و»اإليمان» هو
الحلقة التي تربط بين «العلم» و»العمل»
املختصين بذلك املجال املعني في حلزون
العمران التوحيدي املوضح أعاله .ومناهجنا
التعليمية والتربوية التي تعد املسلم ألي
مجال من مجاالت الحياة البد أن تتأسس
على هذه العالقة الثالثية األبعاد إن كان
لها أن تنتج مسلما راشدا يؤدي رشده في
العمل إلى أن ترشد الحياة االجتماعية في
كل جوانبها .والنظام االجتماعي التوحيدي
الراشد تتولد مؤسساته االجتماعية ،أيا
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كان نوعها ،من داخله ،أو تتشرب روحه
إن استعيرت من خا رجه ،لتضمن انسياب
األعمال الراشدة في املجتمع دون عوائق،
ومن ثم تحقيق املقصد األعظم الذي يتوخاه
النظام االجتماعي التوحيدي .واملقصد الذي
يسعى املسلم الراشد في نظام االجتماع
التوحيدي لتعظيمه هو «اإليمان» من خالل
تعظيم «العمل الصالح» ،إذ املطلوب أن
يزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم على
الدوام من كل عمل صالح يأتون به .ومن
كل ذلك تتحقق الحياة الطيبة ،اآلمنة
املطمئنة ،وتنفتح على الناس بركات السماء
واألرض .وامليزان االجتماعي املطلوب إقامته
بالقسط ليستقيم أمر املجتمع التوحيدي
َّ ْ
على الرشد جاء في قوله تعالى(ِ :إ َّن الل َه َيأ ُم ُر
ْ
ْ
اإل ْح َس ِان َو ِإ َيتاء ِذ ي ال ُق ْر َبى َو َي ْن َهى
ِبال َع ْد ِل َو
ِ
ُْ َ
ُ ُ َ َّ ُ
ْ ْ
َْ َ
َع ِن الف ْحشاء َوالنك ِر َوال َبغ ِي َي ِعظك ْم ل َعلك ْم
َت َذ َّك ُر َ
ون (( ) )٩٠النحل).
النظام االقتصادي اإلسالمي املتمحور حول
متغير «املال» ،إنتاجا ،وتوزيعا ،واستهالكا،
روحه هي «اإلنفاق في سبيل هللا» ،سواء
كان املنفق ينفق ماله استثما را في القطاع
اإلنتاجي يبتغي الربح الحالل الطيب ،أو
تاجرا ينفق ماله في القطاع التوزيعي يبتغي
الربح الحالل الطيب أيضا ،أو مستهلكا
ينفق من طيبات ما كسب على نفسه وأهله،
ّ
السراء
أو كان أيا من هؤالء متصدقا في
ّ
والضراء ،بالليل والنهار ،سرا وعالنية ،يحذر

اآلخرة ويرجو رحمة ربه .فاملسلم مستخلف
في مال هللا الذي آتاه ،ومن ثم فهو يقوم
بسياسة ما استخلف فيه وفق ما يحب
املستخلف .املؤسسات االقتصادية
وير�ضى
ِ
اإلسالمية ،بما في ذلك املصا رف ،هي إسالمية
بمقدار تمكينها لسيادة مبدأ اإلنفاق في
سبيل هللا في النظام االقتصادي اإلسالمي.
اآلن ،بعد هذه املقدمة املنهجية الضرو رية،
أستطيع أن أقول عن أداء املصا رف
اإلسالمية السودانية خالل االعوام
السابقة ،على املستويين الذين ذكرتهما
ً
ابتداء  ،اآلتي:
أوال :االقتصاد السوداني الذي ور ثناه
بعد االستقالل هو اقتصاد تابع لالقتصاد
الرأسمالي ،في شكله ومضمونه ،وأبرز
مؤسساته هو النظام املصرفي الرأسمالي
ممثال في بنك السودان املركزي والبنوك
التجا رية .كذلك املجتمع السوداني لم يكن
مقيما للدين في حياته ،السيما في الجانب
االقتصادي منها ،مما يعني أن محاولة
تحويل البنك الرأسمالي إلى بنك إسالمي
سوف يضعف احتمال نجاحها ألن الروح
اإلسالمية التي ينبغي أن تسري فيه ،بسبب
سريانها في النظام االجتماعي التوحيدي
الراشد ،لتحوله إلى مؤسسة اقتصادية
إسالمية ،معنى ومبنى ،ال توفرها البيئة
االقتصادية واالجتماعية السودانية التي
يعمل فيها البنك .لذلك ظل ،في رأيي ،النظام

املصرفي السوداني ،في غالب معامالته،
يفتقر إلى تلك الروح مما جعل معظم
معامالته إسالمية في شكلها ال في مضمونها.
ثانيا؛ العلم الذي تعتمد عليه املصا رف
اإلسالمية في معامالتها هو فقه املعامالت
املالية والصيغ اإلسالمية التعاقدية التي تنبني
عليه ،ولكن كما قلت في املقدمة املنهجية
أعاله ،لكي ننتقل من «العلم» إلى «العمل
الصالح» في أي مجال من مجاالت الحياة
املتخصصة البد من املرور عبر «اإليمان»
باهلل تعالى ،ألن األعمال بالنيات واملقاصد
معتبرة في التصرفات ،وألن «اإليمان» هو
الروح التي تحيي العمل وتجعله صالحا.
وهذا يقت�ضي بالضرو رة أن تكون مقاصد
الدين في مجال املال حاضرة على الدوام عند
وضع الصيغ واملنتجات املالية اإلسالمية،
وعند تطبيقها من قبل املصا رف اإلسالمية،
وعند الحكم الشرعي علي هذا التطبيق من
قبل هيئات الرقابة الشرعية .وهذا يدل
أيضا على الدور املحوري للحقيقة الدينية
لألشخاص الطبيعيين أصحاب املصلحة،
سواء الذين يديرون املصا رف اإلسالمية،
أو املتعاملين معها ،من حيث تأثيرهم على
صالح وفساد املعامالت املصرفية لهذه
املصا رف .لألسف فإن فقه املعامالت
املالية ،باعتبا ره علم وسائل يتعلق بأفعال
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املكلفين في مجال املال ،ال تؤدي مقاصد
ّ
الشريعة دور ا يذكر في أحكامه،
ويعول على
الحكم ،مما ّ
سهل عملية
ال ِعلل الظاهرة ال ِ
الشكلية في معامالت املصا رف اإلسالمية،
وحولها إلى مؤسسات مالية عاملية يكفيها
فقط مراعاة أن تكون معامالتها «حالل»،
أما أن تكون فوق ذلك «طيبة» فهذا غالبا
ال يعنيها ،كما أن السوق ال يطلب منها ذلك.
إن املعامالت املالية اإلسالمية ،شأن سائر
املعامالت اإلسالمية ،أمرها أمر دين ،وما لم
تكن هذه الحقيقة حاضرة على الدوام بين
املتعاملين فإن شيطان املال كبير ،ويتخفى
في التفاصيل.
ثالثا :ال شك أن النظام املصرفي اإلسالمي
السوداني استطاع أن يطور بنيته التحتية،
البشرية والتكنولوجية ،وأن يبدع بعض
املنتجات املالية مما مكنه من العمل كنظام
مصرفي متكامل يتربع على قمة هرمه البنك
املركزي  .وهذه التجربة ،بهذه األبعاد ،تعتبر
تجربة رائدة ال سابقة لها في العالم ،وهي
موضع كثير من االحترام واإلعجاب ممن
يعنيهم األمر في الخارج.
رابعا :إن تقويم تجربة املصا رف اإلسالمية
السودانية على أساس دور ها في االقتصاد
الكلي السوداني باعتبا رها املعنية بضخ
النقد بكفاءة في أوعية هذا االقتصاد ،على
مستوى اإلنتاج والتوزيع واالستهالك ،بحيث
يظل هذا االقتصاد ناميا ومحققا للمبدأين
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الجوهريين ،العدالة في التوزيع والكفاءة
في تخصيص املوا رد ،يحتاج إلى د راسات
إمبريقية تفصيلية ،ولكن بصورة عامة فإن
ّ
الكفة ال تميل لصالح التجربة املصرفية
السودانية ،وذلك لعدة أسباب يهمني منها هنا
ما يتعلق باملصا رف نفسها .من هذه األسباب
أن املصا رف اإلسالمية السودانية تهيمن
عليها ذهنية الوساطة املالية املييزة للبنك
التجاري التقليدي الذي يقترض املدخرات
النقدية من أصحابها بفائدة ويقرضها ملن
يحتاجها بفائدة أعلى ،وعدم املخاطرة هو
أهم سمة تميز هذه املعاملة .املعامالت
املالية اإلسالمية التي يمكن من خاللها
إيصال التمويل إلى جسم االقتصاد تقوم
على صيغ رئيسة من طبيعتها املخاطر ،مثل
املشاركة واملضا ربة ،واملصا رف اإلسالمية
لكي تتعامل من خالل هذه الصيغ البد أن
تغلب عليها ذهنية البنك املستثمر املخاطر،
فهو بذلك شريك في الغنم والغرم ،ال وسيط.
ُ
خاطرة جعلت
امل
ذهنية الوساطة املالية غير
ِ
املصا رف اإلسالمية تميل في معظم معامالتها
إلى تلك الصيغ التي تكاد تخلو فيها املخاطر
مثل املرابحة ،مما أضعف دور ها في تمويل
القطاعات اإلنتاجية األساسية كالزراعة
والصناعة ،إال بحبل من هللا ،وحبل من بنك
السودان .من األسباب أيضا أن غياب البعد

الديني املقاصدي عن معامالت املصا رف
ّ
غيب عنها رؤية املصلحة في توفير التمويل
النقدي عن طريق القرض بال فائدة لبعض
شرائح املجتمع التي تحتاج إلى هذا النوع
من التمويل ،رغم أن هذه املصا رف تستثمر
الودائع الجا رية لصالحها .لذلك تكاد
املصا رف السودانية تغيب عن تمويل قطاع
الخدمات كالصحة والتعليم ،وعن تمويل
الفقراء واملساكين خوفا من عدم قد رتهم
على السداد رغم تذكير هللا تعالى لنا« :وأن
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ».
ً
خامسا :بالنسبة لتجربة الهيئة العليا للرقابة
الشرعية فهي تجربة غنية جدا ،وأنا شاهد
على هذه التجربة منذ مولدها ،وال ينبئك
مثل خبير .لقد كان ميالد الهيئة مباركا ألن
املرحوم الشيخ العالم البروفيسور الصديق
محمد األمين الضرير كان على رأسها ،والشيخ
العالم الدكتور أحمد علي عبد هللا ،أمد هللا
في عمره وبا رك في عمله ،كان أمينها العام.
وكان للنظام املصرفي اإلسالمي السوداني
السبق مرة أخرى في تأسيس أول هيئة عليا
للرقابة الشرعية على املصا رف واملؤسسات
املالية في العالم .لقد أخذت الهيئة كتابها
بقوة وباد رت إلى وضع الصيغ والعقود املالية
التي تناسب املراحل املختلفة التي تنتقل
إليها التجربة السودانية ،وما رست دور ها

الرقابي حتى على البنك املركزي  ،وشاركت
بفعالية في إنتاج شهادات مالية مثل شهامة
وشمم وصرح ،وساعدت املصا رف التجا رية
على إصدار منتجاتها املالية الخاصة بها،
ّ
وفضت عددا ال حصر له من النزاعات بين
املصا رف وعمالئها .كذلك باشرت مهمتها في
التد ريب وإصدار املراشد الفقهية املوثقة
للتجربة السودانية ،وساهم علماؤها في
إثراء التجربة العاملية في مجال الصيرفة
اإلسالمية ،إال أن ّ
ترجل بروفيسور الضرير،
رحمه هللا ،عن رئاستها في األعوام األخيرة،
وعدم توفيق أوضاعها من بعده ،أضعف
كثيرا حيويتها وقد رتها على العطاء واإلبداع.
 -11مستقبل املصارف اإلسالمية
النظم االقتصادية السائدة اليوم في
العالم ،بما في ذلك العالم اإلسالمي ،هي
نظم تابعة للنظام االقتصادي الرأسمالي،
شكال ومضمونا ،لذلك كان البنك اإلسالمي
تحويرا للبنك التجاري الرأسمالي تعبيرا
عن رغبة املسلمين في إقامة دينهم في مجال
املال ،بالقدر الذي تسمح به أوضاعهم
وأوضاع العالم .وليس هناك ما يجسد نظام
االقتصاد الرأسمالي مثل البنك التجاري
الربوي  ،وليس هناك رمزية تعبر عن الرفض
اإلسالمي لهذا النظام أكثر من نزع األحشاء
الربوية للبنك التجاري الرأسمالي .هكذا
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ولد البنك اإلسالمي يتيما غريب األهل
واليد واللسان ،فليس هناك اقتصاد
إسالمي أصيل يعيش التجربة الواقعية،
في ظل رؤية إسالمية كلية مهيمنة على كل
ّ
تفاصيل النظام االجتماعي ،بما يمكن من
رعاية تجربة البنك اإلسالمي وتطويرها
باتجاه املؤسسة املالية اإلسالمية األصيلة،
املستجيبة للتطورات الظرفية ،والتحديات
الذاتية التي يواجهها هذا االقتصاد
اإلسالمي .لذلك أرى أنه في املدى القريب
واملتوسط فإن مستقبل البنك اإلسالمي
رهين بمستقبل البنك التجاري الربوي في
النظم االقتصادية الرأسمالية باعتبار أن
التطورات التي تجري هناك يتم تعميمها
وعوملتها ولو من حيث الشكل املؤس�سي.
إذن كيف يبدو مستقبل البنك التجاري
التقليدي في إطار ما يجري من تطورات
في مجال أسواق املال واملؤسسات املالية
الرأسمالية في الدول الغربية؟
تقول نظرية االعقد غير املكتمل
( )Incomplete contractإن نشاة البنك
التجاري فرضتها ظروف البيئة التعاقدية
الهشة التي كانت تعاني منها النظم
االقتصادية الغربية في القرون الوسطى،
بجانب تزايد االستخدام للعمالت املعدنية في
النشاط االقتصادي بدال عن نظام التبادل
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الذي كان سائدا آنذاك .فالتجار الذين كانت
لهم فوائض مالية في شكل عمالت معدنية
ما كانوا يأمنون على حفظها في دور هم،
كما لم يكونوا يأمنون على استعادتها
عند إقراضهم لها للمستثمرين إذ لم تكن
العقود بالوضوح ،وال البيئة التعاقدية
السائدة في سوق القروض بالسالمة التي
ّ
تمكن الدائنين من استعادة حقوقهم من
املدينين .لذلك كان البنك التجاري  ،الذي
هو سلسلة من العقود ،هو املخرج من هذا
الوضع ،ألنه عبا رة عن تأمين قبلي يضمن
للمودعين واملقرضين سالمة واستعادة
أموالهم ،ويقوم هو من خالل توظيفه لهذه
الودائع باملهمتين األساسيتين اللتين عرف
بهما ،توفير السيولة عند الطلب ،وإعطاء
القروض .وا رتبطت عملية اإلقراض إ رتباطا
وثيقا بعملية اإليداع ،إذ كان الذين يقومون
بفتح حسابات جا رية لحفظ نقودهم
املعدنية هم أنفسهم الذين يستفيدون من
اإلقراض املصرفي عن طريق آلية السحب
على املكشوف ،فهم وحدهم الذين كانت
تتوفر للبنك معلومات كافية عن وضعهم
االئتماني من خالل حركة ودائعهم .كذلك
أصبح للبنك التجاري دور مميز في نظام
الدفع في االقتصاد ألن الودائع البنكية
أصبحت جزءا من الكتلة النقدية ،ومن

خالل هذا الدور تؤثر السياسات النقدية
للبنك املركزي في االقتصاد ،وبسببه أيضا
تخضع البنوك للتنظيم من قبل الدولة.
اليوم أدى التطور الهائل في تقنية املعلومات
بالدول الرأسمالية إلى إتاحة املعلومات
وإشاعتها ،كما أدى التطور في مجال البيئة
التعاقدية إلى تجويد وتنويع العقود ،ووضوح
الحقوق وطرق استيفائها .كذلك نجم عن
التطور املتسارع في مجال التمويل ،املعزز
بالتطور التقني ،إلى ظهور الكثير املتنوع من
مؤسسات التمويل وأدواته ،بحيث تخصص
بعضها في توفير السيولة فقط ،وتخصص
البعض اآلخر في منح القروض فقط،
وسقطت بذلك امليزة التفضيلية للبنك
التجاري املؤسسة على الجمع بين توفير
السيولة ومنح القروض ،والربط بينهما .كل
هذه التطورات أدت إلى تراجع دور البنك
التجاري كمؤسسة تمويلية ،وإلى تناقص
حصته في سوق التمويل ،كذلك سمح
التطور التقني ،وسوء الظن املتنامي بالبنك
التجاري بعد االنهيار املالي أوائل هذا القرن ،
ُ
إلى ظهور عمالت إلكترونية مثل البتكوين
تستخدم كنظام بديل للدفع ،وإن كان
محدودا ومحصورا لحداثته .هذه التطورات
الكبيرة في أسواق املال أدت إلى أن تتأقلم

البنوك التجا رية مع البيئة التنافسية
الجديدة ،فنوعت وظائفها وأدوات عملها،
ويتنبأ املختصون في هذا املجال بأن ال يبقى
البنك على ما هو عليه ،ال من حيث األهمية،
وال من حيث الوظيفة.
إذن ،عودا على بدء ،نستطيع أن نقول إن ما
أصاب البنك التقليدي من ضمور لن تنجو
منه املصا رف اإلسالمية مع تطور واندماج
اقتصاد الدول اإلسالمية في االقتصاد
العالمي ،ولكن سوف تبقى للمصرف
اإلسالمي أهميته املكتسبة في املدى القريب
واملتوسط.
 -12مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في املستقبل
أوال :البد من توفيق أوضاع الهيئة املعلومة
ملن يعنيهم األمر،
ثانيا :البد من أن يتمدد نشاط الهيئة
ليغطي جميع املساحات التي حددها نظامها
األسا�سي كاختصاص لها،
ثالثا :البد من وجود عالقة مؤسسية بين
الهيئة العليا وهيئات الرقابة الشرعية في
املصا رف،
رابعا :البد من تقويم أداء الهيئة من وقت
آلخر من قبل من بيده األمر ،وتجديد عضوية
الهيئة عند الضرو رة.
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الربوفيسور /حممد سراخلتم حممد أمحد

• السيرة الذاتية:
محمد س ــرالختم محمد أحمد.
ّ
القراي ،محلية شندي
مواليد ديم
1945م.
• املراحل الد راسية:
• خلوة الشيخ ساتي باملسجد الكبير
ببورتسودان.
• املرحلة األولية :مد رسة األقباط
املصرية املختلطة.
• املرحلتين :معهد بورتسودان
ا لعلمي .
• املرحلة الجامعية :جامعة
أمد رمان اإلسالمية –كلية الشريعة
والقانون .
• املرحلة فوق الجامعة :جامعة
األزهر -مصر ،جامعة القاهرة فرع
الخرطوم.
• الشهادات العلمية:
• بكالوريوس :الشريعة والقانون
ً
1986م بتقدير جيدجدا .
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•دبلوم:التربية جامعة القاهرة-فرع الخرطوم 1971م.
• ماجستير :السياسة الشرعية-كلية الشريعة-جامعة
األزهر -عنوان البحث «اإلنفاق اإلنمائي لدولة صدر
ً
اإلسالم» بتقدير جيد جدا .
• دكتوراه :كلية الشريعة وكلية التجا رة -تخصص
االقتصاد اإلسالمي والد راسات املالية-عنوان
الرسالة»مصادر التمويل األجنبي للدولة اإلسالمية
املعاصرة د راسة للمعونات األجنبية ،والقروض
واالستثمار األجنبي املباشر» بتقدير امتياز مع التوجيه
بطبع الرسالة.
• الخبرات اإلدارية:
 مساعد املسجل لشؤون الطالب. مساعد املسجل للشؤون اإلدا رية. رئيس قسم السياسة الشرعية-كلية الشريعةاإلسالمية.
 عميد كلية الشريعة والعلوم االجتماعية. مؤسس الد راسات العليا بكل أقسام الكلية. عميد الشؤون العلمية والطالبية -جامعة القرانالكريم.

 عميد كلية الشريعة -جامعة القران الكريمّ
ومكلف بتأسيس قسمي االقتصاد واإلدا رة،
اآلن كليتين منفصلتين.
 رئيس قسم البحوث والترجمة والنشر-جامعة أمد رمان اإلسالمية.
 أمين الشؤون العلمية والطالبية ومقررلجنة إعداد املناهج العلمية-املعهد العالي
للد راسات املصرفية.
 مدير املعهد العالي للد راسات املصرفيةّ
مكلف .
 عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية-الجامعة اإلسالمية.
 أمين الشؤون العلمية كلية اإلمام الهادي. عميد كلية غرب النيل  -أمد رمان.• عضوية هيئات التحرير العلمية:
 عضو الهيئة االستشا رية ملجلة الصيرفةاإلسالمية.
 رئيس تحرير مجلة جامعة أم د رماناإلسالمية 1993م.

 رئيس تحرير مجلة كلية االقتصاد والعلوما لسيا سية .
 مدير تحرير مجلة سنار الصاد رة عن رابطةاملبعوثين السودانية بمصر.
• املساهمات التدريسية:
ً
اوال :التدريس:
 )1املواد /االقتصاد اإلسالمي ،التنمية
االقتصادية ،املالية العامة ،د راسة الجدوى
االقتصادية ،املعامالت املالية ،النقد
والبنوك ،العالقات االقتصادية الدولية،
مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية،أدوات
اعادة توزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي.
 )2مواقع التدريس/
 كلية الشريعة –جامعة أمد رمان اإلسالمية. كلية اآلداب –جامعة الخرطوم. كلية االقتصاد –الجامعة العاملية. كلية الشريعة –جامعة أفريقيا العاملية. كلية القانون –جامعة النيلين. كلية الشريعة –جامعة القرآن الكريم. كلية االقتصاد – جامعة السودان املفتوحة. املعهد العالي للدراسات املصرفية(األكاديمية).
 كلية الد راسات اإلسالمية –جامعة سنار.• أبرز املؤلفات:
 االنفاق االنمائي في دولة صدر االسالم. مصادر التمويل االجنبي للدولة االسالميةاملعاصرة.
 اآلثار االقتصادية للزكاة. العالقات االقتصادية الدولية في الفكراإلسالمي.
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 النقود والبنوك اإلسالمية. الشركات في الفقه اإلسالمي. التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية.• تاريخ االنضمام للهيئة وكيفية االختيار:
 1994م بتوصية من األخوين الشيخ سيدأحمد وعبداملنعم محمود القو�صي.
• نظرة تقييمة الداء الصيرفة االسالمية في
السنوات السابقة والداء الهيئة على وجه
الخصوص:
الصيرفة اإلسالمية تحظى بقوة وبثقة على
النطاق العالمي وإن كانت بطيئة بعض
ال�شيء .واكتسبت وضعية أكثر استقرار على
املستوى الدولي بعد أن تبين أنها ال تحابي
املسلمين كما كان يتصور بعض املعا رضين،
فهي تلتزم تحقيق العدالة املطلقة بين
األطراف املتعاملة وأكثر من ذلك تعمى
بضمان حقوق املجتمع كله ألن املال الذي
يتعامل فيه األطراف ذات املصلحة هو
مال املجتمع وأي خطوة خاطئة في إدا رته
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سيتضرر منها املجتمع صاحب املال ليس
الطرفين املتعاملين.
• ذكريات ومواقف طريفة خالل فترة العمل
بالهيئة:
املواقف كثيرة ولكن طبيعة الهيئة تنفك
ً
سريعا عن الطرائف خاصة تحت إدا رة
الشيخ اإلمام الصديق الضرير ،وقد تعلمنا
منه أال يتكلم العضو إال بعد اإلستيثاق من
املعلومة وموقعها .وأذكر حين مناقشة عقد
اإلجا رة املنتهية بالتمليك اقترحت بالحاح أن
تعدل تسمية باإلجا رة املنتهية بوعد بالتمليك
ألن اإلجا رة ال تف�ضي إلى ملكية ولكن اقتراحي
ً
لم يجد تأييدا من بعض األعضاء.
• مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في املستقبل:
 من أول ما تحتاج إليه الهيئة أن تكونلها ميزانية مستوفية لكل نشاطاتها تصرف
بمعرفتها .
 أن تكون صالتها بالهيئات الدولية ذاتالصلة متصلة وفاعلة بحضور أعضائها
للمؤتمرات الدولية وبصورة مستقرة.
 أن تكون لها مؤتمرات يحضرها ذويً
االختصاص من العالم كله إسالميا وغير
إسالمي.
 أن تكون لها عالقات دور ية منتظمة معهيئات الرقابة املحلية لتقريب وجهات
النظر في الفتاوى الخاصة.

 .3أبرز املؤلفات:
* مصطلحات الفقه املالي املعاصر (مع آخرين) مطبوع.
* األحكام الفقهية للنقود الورقية.
* وقف النقود واألسهم.
* مصا ريف الجباية.

الشيخ /إبراهيم أمحد الشيخ الضرير

 .1السيرة الذاتية:
* إبراهيم أحمد الشيخ الضرير.
* مواليد أم د رمان.1956 ،
• الشهادات العلمية:
* ماجستير املعهد العالي للقضاء
(فقه مقارن ).
 .2الخبرات اإلدا رية:
* أستاذ مساعد بجامعة القرآن
الكريم والعلوم اإلسالمي
* االمين العام ملجمع الفقه
اإلسالمي.
* عضو الهيئة العليا للرقابة
الشرعية على املصارف واملؤسسات
املالية.
* عضو املجلس الشرعي لهيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية االسالمية (أيوفي)..
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د .التجاني عبدالقادر أمحد

 .1السيرة الذاتية:
• التجاني عبدالقادر أحمد.
• مواليد الدويم1955 ،م.
• الشهادات العلمية:
• بكالوريوس :االقتصاد البحت-
كلية االقتصاد والد راسات
االجتماعية-جامعة الخرطوم.
• ماجستير :محاسبة صيغ
التمويل في املصا رف اإلسالمية-
جامعة امللك عبدالعزيز-جدة،
ّ
وقد إطلع على بحثه لجنة
البحوث العلمية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد باململكة
العربية السعودية في عهد
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز
رحمه هللا.
• دكتوراه :محاسبة املصا رف
اإلسالمية -جامعة هل (-)Hull
بريطانيا 1991م.
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 .2الخبرات واإلنجا زات اإلدا رية والعملية:
ً
• باحثا في املركز العالمي ألبحاث االقتصاد
ً
اإلسالمي ،حاليا «مركز أبحاث االقتصاد
عبدالعزيز-جدة-
امللك
اإلسالمي»-جامعة
1980م.
• مستشار مالي في مركز االستشا رات اإلدا رية،
ّ
يقد م استشا رات شرعية ومالية
والذي
واقتصادية للمصرفية اإلسالمية ،كما ساهم
املركز في تغيير البيئة االستثما رية في أكبر
مصرف إقليمي (البنك األهلي التجاري -جدة)
من االستثمار التقليدي إلى االستثمار الالربوي .
• مستشار بنك الجزيرة –إدا رة الفروع
اإلسالمية -والتي ساهمت في تطوير خدمات
مصرفية إسالمية من خالل صيغ التمويل
ا إلسالمية .

ً
• مستشا را وز ير املالية واالقتصاد الوطني-
وتم خالل هذه الفترة تحويل االقتراض الربوي
للحكومة إلى البديل اإلسالمي من خالل صكوك
شهادة املشاركة الحكومية (شهامة) ،وصكوك

االستثمار الحكومية (صرح) باستخدام
صيغ تمويل إسالمية مثل اإلجا رة واملرابحة
واملشاركة واالستصناع والسلم واملضا ربة
ّ
والتي حلت محل السندات وأذونات
الخزانة في التمويل الداخلي للدولة.
• مدير عام أكاديمية الد راسات املالية
واالقتصادية-وز ا رة املالية واالقتصاد
ا لوطني .
• مدير عام الهيئات العامة والشركات
الحكومية2011-م -وز ا رة املالية واالقتصاد
الوطني.
• مدير إدا رة املراجعة الداخلية -وز ا رة
املالية واالقتصاد الوطني2006 -م.
• عضو في العديد من هيئات الرقابة
ً
الشرعية للمصا رف اإلسالمية ،داخليا
ً
وخا رجيا مثل:
 الهيئة العليا للرقابة الشرعية علىاملصا رف واملؤسسات املالية-السودان.
 هيئة الرقابة الشرعية-بنك املال املتحد-السودان.
 هيئة الرقابة الشرعية-السوق املاليةاإلسالمية الدولية-البحرين.

 هيئة الرقابة الشرعية-شركة إعادةالتأمين ملنطقة الكوميسا-نافدة اإلعادة
ا لتكا فلية .
• نائب رئيس مجلس اإلدا رة-بنك الخرطوم
2007م.
ّ
• املساهمة في تصميم وهيكلة أكبر صندوق
إسالمي استثماري في العالم ،صندوق
املتاجرة باألسهم العاملية ( .)GTEF
• املساهمة في إعداد صكوك السلم
ململكة البحرين من خالل مجمع الفقه
اإلسالمي ،جدة.
• العمل على تصميم بديل شرعي للجاري
مدين ( .)Overdraft
• إعداد دليل عمل ملحاسبة صيغ التمويل
اإلسالمي.
• اقتراح بديل شرعي للقرض يقوم على
عقد السلم.
• عضو في العديد من مجالس األمناء
ومجالس اإلدا رات:
 مجلس أمناء الزكاة. مجلس إدا رة هيئة التأمين-الخرطوم. مجلس إدا رة الهيئة العامة للموانيا لبحرية .
 لجنة النظر في العروض املقدمة للشراكةفي شركة الخطوط الجوية السودانية
ومعالجة مشكلة عا رف.
 .3عضوية هيئات التحرير العلمية:
• رئيس تحرير املجلة االقتصادية.
• عضو الهيئة االشرافية ملجلة الصيرفة
واملالية االسالمية.
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 .4املساهمات التد ريسية:
• متعاون مع العديد من الجامعات
واملراكز العلمية ،مثل( :الخرطوم،
الجزيرة ،أمد رمان اإلسالمية،مركز تنوير
ا ملعرفة ) .
 .5أبرز املؤلفات:
ً
ً
• له أكثر من ستين كتابا وبحثا في مجال
االقتصاد واملال واملصا رف اإلسالمية منها:
 حوار مع الشيخ االمام الصديق الضريرحول مكافأة شركات التأمين التعاوني
(اإلسالمي).
 تعميق اسالم نظام االقتصاد السوداني. السلم البديل الشرعي للتمويل النقدي. التمويل النقدي وسوق مابين البنوك. إجا رة العين ملن باعها إجا رة منتهيةبا لتمليك .
 اقتراض الدولة بالفائدة :الضرو رة وا لبد ا ئل .
 دور التأمين التعاوني في معالجة املماطلة. املعايير املصرفية للتمويل الالربوي معآ خرين.
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 .6تا ريخ االنضمام للهيئة وكيفية االختيار:
العليا
2004م ،بترشيح من الهيئة
للرقابة الشرعية.
 .7نظرة تقييمة الداء الصيرفة االسالمية
في السنوات السابقة والداء الهيئة على
وجه الخصوص:
ّ
•تطورت املالية اإلسالمية من خالل
استخدام صيغ التمويل (مشاركة،
مضا ربة،مرابحة،إجا رة وغيرها) إلى أن
أصبح التمويل اإلسالمي اآلن عالمي
ّ
التوجه ،وقد أثبت براعة وكفاية خالل
ّ
تحولت إلى
األزمة املالية العاملية التي
أ زمة اقتصادية ،مما أدى إلى اقتناع
جهابذة االقتصاد الوضعي بأهمية
التمويل اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة
املشاركة في املخاطر باإلضافة لقيامه
ً
على أصول حقيقية ،مما أعطى أمال في
حل األزمات املالية.
.8مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في املستقبل
بجانب االجتماعات الراتبة والتوثيق،
تستطيع الهيئة تفعيل أعمالها من خالل:
 النشر العلمي. تفعيل املوقع اإللكتروني للهيئة. املشاركة الخا رجية في اللقاءات العلميةواملؤتمرات ذات العالقة.

موالنا /عبداحلميد عثمان عصملي

 .1السيرة الذاتية:
• عبدالحميد عثمان عصملي.
• مواليد توتي.
 .2املراحل الد راسية:
• مدرسة توتي األولية.
• مدرسة أمدرمان األهلية الوسطى
والخرطوم األهلية الوسطى.
• مدرسة التجارة الثانوية الخرطوم.

 .4الخبرات اإلدا رية:
 عمل فور تخرجه بالهيئة القضائية بد رجةمساعد قضائي فقا�ضي من الد رجة الثانية ثم
قا�ضي من الد رجة األولى.
ً
 قاضيا بدولة اإلما رات العربية املتحدة في كلمن دبي –الشا رقة-عجمان من يناير 1979م
وحتى نوفمبر 1996م.
ً
ً
 أستاذا مساعدا بكلية القانون –قسم الشريعةاإلسالمية –جامعة الخرطوم من يناير 1998م
وحتى يناير 2007م.
 متعاون سابق في تد ريس العلوم الشرعيةبجامعة إفريقيا و جامعة أمد رمان اإلسالمية و
جامعة القرآن الكريم.

 .3الشهادات العلمية:
• املرحلة الجامعية :بكالوريوس
الشريعة اإلسالمية بمرتبة الشرف
الثانية -القسم األول -كلية القانون
جامعة الخرطوم -مارس 1970م.
• املرحلة فوق الجامعة :ماجستير
الشريعة اإلسالمية-كلية الدراسات
العليا –جامعة الخرطوم-أغسطس
1977م.

 عضو هيئة املظالم والحسبة العامة باالنتدابمن جامعة الخرطوم من يناير 1991م حتى يناير
2013م.
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ونشر نماذج عن املظالم وما صدر فيها
من قرا رات ونشر تقا رير التفتيش
اإلداري للوحدات الحكومية في بعض
ا ملقا الت .
 .6املساهمات التد ريسية:
ً
ً
 أستاذا مساعدا بكلية القانون –قسم أشرف وشا رك في مناقشة بعض رسائلاملاجستير و الدكتوراه.
 عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعيةعلى املصا رف واملؤسسات املالية.
 عضو هيئة الرقابة الشرعية لبعضاملصا رف واملؤسسات املالية ولبعض
شركات التأمين.
 عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعيةعلى أعمال التأمين.
 عضو مجمع الفقه اإلسالمي. قا�ضي باملحكمة القومية العليا منذما رس 2013م وحتى اآلن.
 .5عضوية هيئات التحرير العلمية:
 عضو هيئة تحرير مجلة املظالموالحسبة العامة .وهي مجلة علمية
صد رت عن هيئة املظالم والحسبة
العامة ( 2007م 2013 -م) بإسم (مجلة
املظالم والحسبة) وتعنى بأنشطة الهيئة
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الشريعة اإلسالمية –جامعة الخرطوم
من يناير 1998م وحتى يناير 2007م.
 متعاون سابق في تد ريس العلومالشرعية

بجامعة

إفريقيا

و جامعة

أمد رمان اإلسالمية و جامعة القرآن
ا لكريم .
 أشرف وشا رك في مناقشة بعض رسائلاملاجستير و الدكتوراه.
 .7أبرز املؤلفات:
-

رسالة

املاجستير

–التفريق

بين

الزوجين في الفقه اإلسالمي.
 بعض املحاضرات (معينات التد ريس)غير

مطبوعة

في

مجاالت

األحوال

الشخصية –الفقه الجنائي – املرافعات
الشرعية -السياسة الشرعية – تا ريخ
التشريع اإلسالمي.

د .حممد على يوسف أمحد حسني

 .1السيرة الذاتية:
* محمد على يوسف أحمد
* من مواليد الجزيرة – عديد
البشاقرة 1962م ،متزوج وأب
 .2الشهادات العلمية:
* بكالوريوس في الشريعة والقانون
– جامعة أم درمان اإلسالمية
1985م
* الدبلوم العالي في الشريعة –
جامعة الخرطوم 1987م
* ماجستير في الشريعة –جامعة
الخرطوم 1993م
* دكتوراة في الشريعة اإلسالمية
– جامعة الخرطوم 2003م
 .3الخبرات اإلدا رية:
ً
ً
* معلما متعاونا باملدا رس
املتوسطة والثانوية منذ 1984م.

ً
ً
* معلما باملعاهد الدينية – أم ضوا بان ،1987
شروني 1990م.
محام 1990 -89م.
*
ٍ
ً
ً
* مستشا را قانونيا بوزا رة العدل النائب العام
سبتمبر 1990م.
* مدير اإلدا رة القانونية لديون الزكاة في
1994 /1 /1 -1991 /5 /6م.
ً
ً
* باحثا شرعيا بالهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصرفي و املؤسسات املالية برئاسة بنك
السودان املركزي – الخرطوم من 1994 /1 /1م
وحتى 2015م
ً
* نائبا لألمين العام للهيئة العليا للرقابة
الشرعية من 2015م وحتى اآلن.

* عضو هيئة الرقابة الشرعية في:
ً
• مصرف املزارع التجاري ( سابقا ).
ً
• بنك الشمال اإلسالمي ( سابقا ).
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• البنك السوداني الفرن�سي.
• سوق الخرطوم لألور اق املالية.
• بنك األسرة.
ً
• الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات (سابقا).
 .4عضوية هيئات التحرير العلمية:
* رئيس تحرير مجلة الصيرفة واملالية
ا السالمية .
 .5املساهمات التد ريسية:
* متعاون في تد ريس مادة فقه املعامالت
مع عدد من مؤسسات التعليم بالسودان.
 .6أبرز املؤلفات:
* عقد السلم في الفقه اإلسالمي-
د راسة مقا رنة -رسالة دكتوراة باشراف
البروفسور /الصديق محمد األمين
الضرير ( مطبوع ).
* عقد الصرف في الفقه اإلسالمي -د راسة
مقا رنة (مطبوع في كتاب) رسالة ماجستير
باشرافالبروفسور/الصديقمحمداألمين الضرير.
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* املزا رعة تعريفها ،حكمها وشروط
ً
صحتها مقا رنا بقانون املعامالت املدني
السوداني  34 ( 1984صفحة).
* عدة بحوث في مجالت محكمة.
* عدة بحوث مصرفية مقدمة للهيئة
العليا للرقابة الشرعية.
 .7تا ريخ االنضمام للهيئة وكيفية االختيار:
ملا كانت هناك حاجة لباحث شرعي
بالهيئة العليا ُأ وفد َ
إلي االستاذ  /محمد
البشير عبدالقادر النضم للهيئة وكان ذلك
بترشيح من شيخي واستاذي البروفيسور
الصديق محمد األمين الضرير ،فتمت
املكاتبات بين السيد األمين العام للهيئة
والسادة ديوان الزكاة من جانب ،وو زا رة
العدل (النائب العام) ،فتمت املوافقة
باالنتداب و ملا فكر بنك السودان في
تأسيس قسم لالقتصاد االسالمي تم نقلي
للبنك املركزي نهائياص ً
بناء على طلبهم.
 .8نظرة تقيمية الداء الصيرفة االسالمية
في السنوات السابقة والداء الهيئة على
وجه الخصوص:
الصيرفة في السودان بحمد هللا تعالى
تجاوز ت املؤسسات الرسمية والبنك
املركزي والبنوك التجا رية وغيرها،

الشيكات املتقاطعة وكان املوظف يعمل
في فرع لذلك البنك في أبودليق .ملا
استفسرت الهيئة عن نوع العقوبة التي
وقعت على هذا

املوظف :أجاب السيد

املدير « عوقب بنقله للرئاسة بالخرطوم
ً
ً
وأصبحت هما شعبيا ال يسمح املؤمن
لنفسه بتخطيها ،فقد أصبح املواطن هو
ً
املستفتي بحثا عن الحالل لتمييزه من
الحرام .أما الهيئة فقد أصبحت موضع
ثقة للمصا رف واالفراد وال يكاد فرد
ً
يشك في معاملة اال ولجأ إليها مستفتيا ،
ً
أو مستأنفا لرأي هيئة رقابة لم يطمئن
إلى فتواها بل حتى الجهات العدلية قد
اعتمدت رأي الهيئة في كثير من أحكامها
 .9ذكريات ومواقف طريفة

خالل فترة

العمل بالهيئة:
عندما حصلت مخالفة شرعية من أحد
السودانية

وطالبت

الهيئة

بمعاقبة املوظف الذي نفذ مخالفة
االستفادة

* الندوات ،املحاضرات ،وو رش العمل؛
ً
داخليا بالعاصمة والواليات.
* الندوات الخا رجية وحبذا ور ش العمل
وتصميم برنامج عمل للعمل به في جميع
الجهات ذات الصلة خارج السودان.

ً
* إعطاء دور أكبر لالعالم مقروءا
ً
ومسموعا .

 .11رؤية مستقبلية للصيرفة االسالمية.

ا لقضا ئية .

املصا رف

ليكون تحت املراقبة!!! ».
 .10مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في
ا ملستقبل

من

الوقت

في

أرى أن ينتقل النظام املصرفي السوداني
من مرحلة هيئات الرقابة الشرعية
واملراقب الشرعي إلى نظام التدقيق
الشرعي ،فيكون لكل بنك قسم تدقيق
يضاهي قسم املراجعة الداخلية ويزيد

استعمال
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موالنا  /حممد البشري عبدالقادر

 .1السيرة الذاتية:
• محمد البشير عبدالقادر حسين.
• امليالد :الوالية الشمالية – محلية
القولد – أور بى عام 1953م
• املراحل الد راسية :األولية –
ُ
األسطى – الثانوى بورتسودان.
 .2الشهادات العلمية:
• بكالريوس إقتصاد جامعة
القاهرة  -فرع الخرطوم عام
1975م  -وكنا أول دفعة تتخرج
من قسم اإلقتصاد فى كلية
التجا رة فى ذاك العام.
• هل كانت هنالك شروط لإللتحاق
بهذا القسم ؟
• كانت شروط اإللتحاق بقسم
اإلقتصاد أن يحصل الطالب على
ً
تقدير ممتاز أو جيد جدا فى اإلقتصاد
– الرياضيات – اللغة اإلنجليزية،
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تبدأ دراسة اإلقتصاد من السنة الثانية فالسنة األولى بكلية
التجارة كانت تضم كل الطالب الذين سيتخصصون فى
املستقبل فى أقسام املحاسبة ،إدارة األعمال ،اإلقتصاد.
• دبلوم اإلقتصاد اإلسالمى والبنوك اإلسالمية – جامعة
أمدرمان اإلسالمية أبريل عام 1980م ( مدة الدراسة سنتان).
• ما جستير فى اإلقتصاد مايو 1988م – جامعة أمدرمان
اإلسالمية ( مدة الدراسة ثالث سنوات ثم تقديم البحث
التكميلى ).
• زمالة املراقب واملدقق الشرعى هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية واإلسالمية مملكة البحرين نوفمبر
2008م.

 .3الخبرات اإلدا رية:
• معلم بوزارة التربية والتعليم فى الفترة من 1971م – 1975م.
• م .مفتش مالى بوزارة املالية قسم الضرائب عام 1975م –
ثم مفتش /2يناير1979/م  -ثم مفتش أول ثم مساعد وكيل
ثم نائب وكيل فى أغسطس 1988م وظللت أعمل بالضرائب
حتى يوليو 1991م خالل هذه الفترة عملت باألقسام اآلتية-:
• قسم الشركات 1975م.
• مكتب ضرائب الدويم 1976م.

• مقرر الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصرفى واملؤسسات املالية منذ 1993 /4/20م حتى
2013/1/1م.
• املراقب الشرعى لبنك الخليج منذ العام 2013م.

 .4املساهمات التد ريسية:

• مكتب ضرائب أم روابه 1977م – 1981م ( كانت
تتبع له مناطق الجبال الشرقية لجنوب كردفان من
العباسية تقلى حتى الليرى.
• إدارة البحوث والتشريع واإلحصاء 1981م -
1983م
• املدير التنفيذى لديوان الزكاة والضرائب 1983م
 1987م• أول مدير عام لإلدارة العامة للخصم واإلضافة
واملعلومات بديوان الضرائب 1987م – يوليو
1991م.
• أستاذ مشارك ورئيس قسم اإلقتصاد بجامعة
القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 1991م – 1993م.
• عضو لجنة اإلستراتيجية القومية الشاملة
(قطاع التأمين)
• عضو لجنة مراجعة قوانين الضرائب عام 1983م
• عضو لجنة تأصيل الضرائب عام 1993م
• عضو هيئة الرقابة الشرعية ملصرف التنمية
الصناعية
• عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك العمال الوطنى
• مقرر هيئة الرقابة الشرعية لشركة السودان
للخدمات املالية ( شهامة ).

• متعاون مع بعض الجامعات السودانية فى تدريس
املواد اإلقتصادية 1991م 1998-م
• محاضرمتعاون مع مراكزالتدريب اآلتية-:
• معهد الضرائب 1991- 1982م
• مركز تدريب العاملين بديوان الزكاة –1983
1994م.• مركز تدريب العاملين ببنك السودان 1991م –
2006م
ً
• مقررا للجنة معهد الضرائب

 .5تا ريخ االنضمام للهيئة وكيفية االختيار:
كان إنضمامى للهيئة فى 1993/4/20م عن
طريق اإلنتداب من جامعة القرآن الكريم والعلوم
ً
اإلسالمية التى كنت أعمل بها رئيسا لقسم اإلقتصاد
ً
اإلسالمى .فى ذلك الوقت كنت عضوا فى لجنة
تأصيل الضرائب التى كانت برئاسة األخ الكريم
الدكتور أحمد على عبدهللا األمين العام للهيئة
العليا للرقابة الشرعية وعضوية كل من -:الدكتور
عبداملنعم القو�صى ،األستاذ أحمد على الساعورى،
األستاذ بابكر مكى ،وشخ�صى .وكان من نتائج أعمـال
هـذه اللجنة إصدارها لكتيب بعنوان ( حكم الضريبة
فى اإلسالم ) عندها عرض ّ
على األخ الدكتور أحمد
على عبدهللا وظيفة ( املقرر ) للهيئة العليا ووافقته
على طلبه وعرضه
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ّ
واألدوات املالية اإلسالمية اال أن امكانياتها وأقصد
باإلمكانيات الكوادر البشرية املدربة واملفرقة للقيام
بمهام وإختصاصات الهيئة وتطويرها حال دون
غايات للصيرفة اإلسالمية
الوصول إلى ما نرجوه من
ٍ
فى السودان.

 .7ذكريات ومواقف طريفة خالل فترة
العمل بالهيئة:
 .6نظرة تقييمة الداء الصيرفة االسالمية
في السنوات السابقة والداء الهيئة على
وجه الخصوص:
• حقيقة يمكن القول بأن الصيرفة اإلسالمية هو
النظام املطبق فى السودان بحكم التوجه اإلسالمى
للبالد وبحكم القوانين املنظمة للتعامل املصرفى التى
تستبعد الربا عن كافة املعامالت املالية واملصرفية.
• ورغم ريادة بالدنا فى تأصيل وإسالم النظام
ّ
اإلقتصادى واملصرفى فى كل جوانبه اال أن اإلهتمام
بالصيرفة اإلسالمية ما زال يحتاج إلى مزيد من
اإلهتمام من الجهات الرسمية العليا والجهات
الرقابية .وبالرغم من أن أهداف املصارف االسالمية
أهداف تنموية في املقام االول اال أن الناظر للوضع
الراهن يجد أن املصارف االسالمية لم تقم بالدور
املطلوب على االوجه االكمل حيث مازال االنتاج
الحقيقي أقل من املستوى الذي يمكن تحقيقه إن
وجهت املصارف االسالمية مواردها نحو القطاعات
االنتاجية ذات االولوية.
• أما الهيئة العليا للرقابة الشرعية فقد قامت
بدور كبير بإصدارها للفتاوى واملراشد والعقود
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املواقف الطريفة كثيرة وأذكر منها على سبيل املثال
أن الهيئة تبدأ عملها بإجازة املحضر السابق وحتى
ً
تتم اإلجازة تجدنى أتصبب عرقا رغم برودة القاعة
ً ّ
ألن الهيئة ال تترك كلمة أو حرفا اال وقفت عنده
ليكون له معنى وتأتى العبارة سليمة صحيحة خالية
من األخطاء النحوية واملطبعية .وفي أثناء مناقشة
وإجازة املحضر استفسر البروفسور محمد هاشم
عوض  /البروفسور الشيخ الصديق محمد األمين
الضرير رئيس الهيئة رحمهما هللا عن وقوفه عند كل
حرف فى املحضر وهل هذا املحضر رسـالة دكتوراة؟
(فسررت بحديثه حتى بدت نواجزى وتنفست
الصعداء ) األ أن البروفسور الصديق الضريرصمت
برهة كعادته وأجاب أن إجازة املحضر بهذه الكيفية
أهم من إجازة رسالة الدكتوراة ،حيث إن إجازة
املحضرتنبني عليه فتوى.

 .8مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في املستقبل
من خالل تجربة عمل الهيئة ولتفعيل
عملها فى املستقبل أقترح اآلتى-:
• توسيع مهام وإختصاصات األمانة العامة للهيئة
بإستيعاب عدد مقدر من الباحثيين فى الجوانب

 .9رؤية مستقبلية للصيرفة االسالمية.

الفقهية واملالية واإلقتصادية واملصرفية لتغطيه كل
الجوانب التى تحتاج إلى بحث.
• النص فى القوانين واللوائح املنظمة على اآلليات
التى تنفذ بها فتاوى وقرارات الهيئة.
• النص فى قانون تنظيم العمل املصرفى على طبيعة
العالقة بين الهيئة العليا وهيئات الرقابة الشرعية
فى املصارف من حيث-:
• الهيئة العليا جهة إستثنافية لفتاوى وقرارات
هيئات الرقابة الشرعية باملصارف.
• إقامة مؤتمر علمى سنوى لدراسة املستجدات
فى العمل املصرفى وتصحيح املعامالت السالبة
وتطوير األدوات املصرفية واملالية فى النظام
املصرفى.
• العمل بالتنسيق مع البنك املركزي على حماية
هيئات الرقابة الشرعية باملصارف.
• تقييم وتقويم أداء الهيئة العليا وهيئات الرقابة
الشرعية باملصارف بصفة دورية كل  6أشهر ويتم
ذلك فى صورة ( ورش عمل متخصصة).
• اإليمان بأن الفقه اإلسالمى يتسع لكل املعامالت
وبالتالى فإن الهيئة قادرة على إستيعاب أى من
تلك املعامالت اإلقتصادية واملالية واملصرفية
املستجدة.

• حقيقة أن الطلب على الصيرفة اإلسالمية
ً
أصبح ُمتزايدا خاصة بعد األزمة املالية العاملية
التى بدأت فى أغسطس 2008م حيث أدت هذه
األزمة إلى إفالس العديد من املصارف التقليدية
فى حين أن املصارف اإلسالمية على مستوى العالم
لم يعلن أى مصرف منها إفالسه بل تزايد اإلقبال
على اإلستثمار فى مجال الصيرفة اإلسالمية لدى
غير املسلمين أكثر من املسلمين وأصبحت كل دول
العالم تبحث عن البديل فإتسعت لتشمل الدول
األوربية والواليات املتحدة األمريكية وروسيا.
• فنجد أن بريطانيا تصدرت الدول الغربية
ً
ً
حيث بها أكثر من عشرين مصرفا دوليا للخدمات
املالية اإلسالمية وأكثر من ستة بنوك تعمل وفق
الشريعة اإلسالمية.
إضافة إلى ما أكدته مجموعة العشرين فى بيانهاالختامى فى العام 2015م برئاسة تركيا على-:
• إعتماد التمويل اإلسالمى كأحد القنوات
التمويلية العاملية فى تحقيق التنمية املستدامة.
• دور الصيرفة اإلسالمية فى تمويل اإلستثمارات
ً
والنمو عامليا لذلك البد للمصارف اإلسالمية من
مقابلة التحديات فى النشاط املصرفى ومواكبة
التطورات التكنولوجية املتالحقة لزيادة القدرة
التنافسية لها ومن ثم تقديم أجود الخدمات
املصرفية اإلسالمية ،وحيث إننا فى السودان
رواد للصيرفة اإلسالمية وأصحاب رسالة كان
ً
البد من أن تقدم للعالم نموذجا يحتذى به –
وأقترح إنشاء إدارة عامة متخصصة في الصيرفة
اإلسالمية بالبنك السودان املركزى فإنه ُ
أهل
لحمل هذه الرسالة خاصة وأنه أول بنك مركزي
اسالمي في العالم طبق الصيرفة اإلسالمية.
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د .محاد حممد أمحد البشري

 .1السيرة الذاتية:
* د .حماد محمد أحمد البشير
* امليالد أم د رمان 1963
 .2الشهادات العلمية:
* دكتوراه في الفقه املقارن ،
جامعة القرآن الكريم والعلوم
اإلسالمية ،أم د رمان 2005
التجا رة
بعنوان:
( رسالة
اإلليكترونية ـ الوسائل والضوابط
والتقنينـ د راسة فقهية مقا رنة).
* ماجستير السياسة الشرعية،
املعهد العالي للقضاء ،جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
الرياض  ( 1993رسالة في القانون
التجاري بعنوان :خصائص
االلتزام الصرفي في ضؤ الفقه
اإلسالمي).
* بكالوريوس الشريعة ،كلية
الشريعة ـ جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،الرياض1989
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 .3الخبرات اإلدا رية:
* أستاذ مساعد بكلية الشريعة /جامعة القرآن
الكريم والعلوم اإلسالمية (العمل الحالي)
* العمل بد رجة محاضر ثم أستاذ مساعد
بكلية الشريعة بجامعة القرآن الكريم والعلوم
اإلسالمية منذ  1994 /6 /8إلى تا ريخ اليوم.
* العمل في املجال اإلنساني لدى الجمعية
الخيرية بدولة اإلما رات العربية ،مديرا ملكتبها في
بنغالديش باإلعا رة من جامعة القرآن الكريم ملدة
خمس سنوات من أكتوبر  1996إلى سبتمبر 2001
*مراقب ومندوب طوعي ألعمال صندوق التضامن
اإلسالمي في دولة بنغالديش من  1997إلى 2001
* تأسيس مركز بحوث القرآن الكريم والسنة
النبوية باالنتداب من كلية الشريعة ،من أبريل
إلى أكتوبر 2004
* عضو هيئة الرقابة الشرعية ،ببنك البركة السوداني.
* عضو استشاري ملنظمة العون الشعبي الخرطوم
* مستشار دار املراجعة الشرعية البحرين.

* أمين أمانة البحوث والتوثيق والنشر باملعهد
العالي لعلوم الزكاة ـ الخرطوم .باالنتداب من
جامعة القرآن الكريم منذ أول سبتمبر 2007
حتى آخر .2008
* باحث شرعي باألمانة العامة للهيئة العليا
للرقابة الشرعية على املصا رف واملؤسسات
ا ملا لية .

 .2دبلوم فوق الجامعي في الد راسات املصرفية
واملالية ،ودبلوم فوق الجامعي في القانون .
 .3دبلوم فوق الجامعي في االعالم من جامعة
الخرطوم.
 .4بكالوريوس في اقتصاد وعلوم سياسية،
االستاذ /حممد احلافظ أمحد

بكالوريوس في القانون .

• مقرر الهيئة العليا للرقابة
الشرعية على املصا رف واملؤسسات
املالية.
• مواليد االبيض 1967م.
• املؤهالت العلمية:
.1ماجستير في الدراسات الدبلوماسية
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من األرشيف
جلسة إستماع لمناقشة مسودة معيار الذهب أكتوبر ٢٠١٦م

94

مارس 201٧م

من األرشيف

جلسة إستماع لمناقشة مسودة معيار الذهب أكتوبر ٢٠١٦م

مارس 201٧م

95

 .4شهادة املراقب و املدقق الشرعي ( )CSAA
من هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات

االستاذ/عبداللطيف عبداهلل باردالنسمة

• باحث أول شرعي باألمانة العامة
للهيئة العليا للرقابة الشرعية على

املالية اإلسالمية.
 .5شهادة املصرفي اإلسالمي املعتمد –
املجلس العام للبنوك و املؤسسات املالية
اإلسالمية(منظمة املؤتمر اإلسالمي).
 .6الدبلوم املنهي العالي في اآلقتصاد اإلسالمي
– معهد البحوث و الد راسات اإلنمائية (جامعة
ا لخرطوم ) .

املصا رف واملؤسسات املالية
• مواليد دار مالي بمحلية بربر والية
نهر النيل 1968م
• املؤهالت العلمية:
 .1بكالريوس القانون ( -جامعة
الخرطوم.).
 .2الدبلوم العالي في الشريعة كلية
القانون (جامعة الخرطوم)
 .3ماجستير االقتصاد اإلسالمي
معهد بحوث و د راسات العالم
اإلسالمي

(جامعة

أم

د رمان

اإلسالمية)
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• أبرز املؤلفات:
مقاالت بمجلة املصرفي تناولت أثر املصالح
االقتصادية على الفتوى في الفقه اإلسالمي و
الدور اإلجتماعي للمصرف اإلسالمي
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د .عبد الباسط حممد املصطفى
جالل توفيق

• باحث أول اقتصادي باالمانة
العامة للهيئة العليا للرقابة الشرعية
على املصارف واملؤسسات املالية
• مواليد أمد رمان 1976م.
• املؤهالت العلمية:
 .1دكتوراة في االقتصاد التطبيقي
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،
2009م.
 .2ماجستير االقتصاد البحت جامعة
الخرطوم 2002م.
 .3تمهيدي ماجستير االقتصاد البحت
جامعة الخرطوم كلية الدراسات
االقتصادية واالجتماعية 2000م.
 .4بكالوريوس الشرف في الدراسات
املصرفية واملالية من املعهد العالي
للدراسات املصرفية و املالية 1998م.
98

مارس 201٧م

• أبرز املؤلفات:
 .1الجهاز

للمؤسسات املالية االسالمية ،د راسة حالة

املصرفي السوداني (النشأة

الجهاز املصرفي السوداني).

والتطور 2003-1903م) مع اخرين.

 .4ظاهرة تزايد النفقات العامة في السودان

 .2أثر تطبيق مقررات لجنة بازل  1وبرنامج

في الفترة من 1996-1992م

إعادة الهيكلة
السوداني (د راسة

املصرفي

 .٥أهمية إعداد د راسة الجدوى و أثرها على

حالة الجهاز املصرفي

مشا ريع الجهاز املصرفي في السودان (د راسة

على

الجهاز

السوداني 2006-1997م)

حالة مجموعة من البنوك السودانية)

 .3الواقع التطبيقي ملعيار كفاية راس املال

1998م.
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االستاذ/حممد عمر حممد االمني أبشر

• باحث مصرفي باالمانة العامة للهيئة
العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية.
• مواليد امدرمان 1986م.
• املؤهالت العلمية :
 .1بكالوريوس إدارة األعمال (مرتبة
الشرف األولى) مدرسة العلوم اإلدارية ،
جامعة الخرطوم2009-م.
 .2ماجستيرإدارة األعمال مدرسة العلوم
اإلدارية  ،جامعة الخرطوم2011-م.
 .3ماجستير التمويل اإلسالمي ،جامعة
انسيف ،ماليزيا2016-م.
 .4طالب دكتوراة إدارة األعمال،
تخصص تمويل ،مدرسة العلوم اإلدارية
ً
 ،جامعة الخرطوم -ابتداءا من 2017م.
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• الشهادات املهنية:
 .1دبلوما التمويل اإلسالمي املقدمة من معهد
 CIMAفي بريطانيا ّ
مكونة من أ ربعة زماالت:
• زمالة القانون التجاري اإلسالمي -مايو 2015م.
• زمالة منتجات الصيرفة اإلسالمية و التكافل-
مايو 2015م.
• زمالة أسواق رأس املال اإلسالمي و منتجاته –
اغسطس 2015م.
• زمالة املحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية
–اكتوبر 2015م.
 .2زمالة املراقب و املدقق الشرعي -هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية-
اكتوبر 2016م.
 .3النجاح في املستوى األول في شهادة املحلل
املالي املعتمد – CFAيونيو 201٧م.
• مرشح للمستوى الثاني في شهادة املحلل املالي
املعتمد – CFAيونيو 2018م.

