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ْ َيُكن لَُّهنَّ وَلٌد  ُف َما َتَرَك اأَْزَواُجُكْم اإن لَّ ) وَلُكْم ِن�صْ

ٍة  يَّ ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد و�صِ ُبُع ِمَّ َفاإن َكاَن َلُهنَّ وَلٌد َفَلُكُم الرُّ

ْ َيُكن  ا َتَرْكُتْم اإن لَّ ُبُع ِمَّ نَي ِبَها اأَْو َدْيٍن وَلُهنَّ الرُّ ُيو�صِ

ْن  ا َتَرْكُتم مِّ ُمُن ِمَّ لَُّكْم وَلٌد َفاإن َكاَن َلُكْم وَلٌد َفَلُهنَّ الثُّ

وَن ِبَها اأَْو َدْيٍن واإن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث  ٍة ُتو�صُ يَّ َبْعِد و�صِ

ْنُهَما  مِّ واِحٍد  َفِلُكلِّ  اأُْخٌت  ْو  اأَ اأٌَخ  وَلُه  اْمَراأٌَة  اأَِو  َكالَلًة 

ُلِث  ُد�ُس َفاإن َكاُنوا اأَْكَثَ ِمن َذِلَك َفُهْم �ُصَرَكاُء ِف الثُّ ال�صُّ

ًة  يَّ اٍرّ و�صِ ى ِبَها اأَْو َدْيٍن َغْيَ ُم�صَ ٍة ُيو�صَ يَّ ِمْن َبْعِد و�صِ

ُ َعِليٌم َحِليٌم )12( (  ِ واللَّ َن اللَّ مِّ

  �صورة الن�صاء

$



اِل َنْعَجِتَك اإَلى ِنَعاِجِه واإنَّ  ) َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِب�ُصوؤَ

اإلَّ  َبْع�ُصُهْم َعَلى َبْع�ٍس  َلَيْبِغي  ِمَن الُخَلَطاِء  َكِثيرًا 

ا ُهْم وَظنَّ  اِلَحاِت وَقِليٌل مَّ اَلِذيَن اآَمُنوا وَعِمُلوا ال�صَّ

ُه و َخرَّ َراِكعاً واأََناَب  اُه َفا�ْصَتْغَفَر َربَّ َما َفَتنَّ َداُووُد اأَنَّ

) )24(

�صورة �س .
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نبتغي �صمولية الإ�صالم لتحقيق 

الريادة في العمل الم�صرفي بتنمية 

قدرات العن�صر الب�صري وا�صتخدام التقنية 

الم�صرفية المتطورة والم�صاهمة في تحقيق 
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الروؤيــا
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بنك ال�صمــــــال الإ�صــــــالمى

اأهداف اإن�شاء البنك :  

الم�سرفى  الوعى  �تر�سيخ  �ت�سجيع  الإ�سالمى،  النمط  على  اأنواعه  بكل  الم�سرفى  العمل  �تطوير  ن�سر   .1

�ال�ستثمارى القائم على المبادئ ال�سالمية0

ال�ستثمار  مجالت  فى  القومى  القت�ساد  اإطارخطة  �سمن  القت�سادية  التنمية  م�ساريع  فى  الم�ساهمة    .2

الزراعى ، التجارى ، التعدينى �العقارى0

الإهتمام بالمغتربين �ا�ستقطاب �توظيف مدخراتهم على الوجه الذى يحقق م�سالهحم فى اإطار م�سلحة   .3

ال�سودان عامة0

اإن�ساء �امتالك حيازة – باأى من �سور الإن�ساء �الملكية �الحيازة – اأى عقارات اأ� منقولت تلزم لمزا�لة   .4

اأى �سئ مما ذكر بكافة  اأ� حيازة  اأ� خارجه � نقل ملكية  ال�سودان  اأغرا�سه داخل  البنك ن�ساطه �تحقيق 

ال�سور الناقلة للملكية اأ�الحيازة0

العمل على دعم �تن�سيق � تطور التعامل التجارى � القت�سادى � المالى بين ال�سودان �الد�ل �المنظمات   .5

�ال�سركات �الموؤ�س�سات الإ�سالمية �العربية �الد�لية بما ل يتعار�س �اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية0

القيام بالبحوث الفنية �القت�سادية �ال�ست�سارية ب�سفة عامة �درا�سات الجد�ى للم�سر�عات0  .6

القيام بعمليات ال�ستثمار ح�سب �سيغ المعامالت الإ�سالمية كالم�ساركة �المرابحة �الم�ساربة �غيرها0  .7

اأ�  طبيعى  �سخ�س  اأى  مع  البنك  يتعا�ن  اأ�  يتنازل  اأ�  ي�سم  �اأن  �سراكة  لإى  البنك  يدخل  �اأن  يوؤ�س�س  اأن   .8

اإعتيادى يزا�ل اأى عمل مخول لهذا البنك القيام به بطريق مبا�سر اأ� غير مبا�سر0

مزا�لة كل اأعمال الم�سارف بما يتفق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية �د�ن الإخالل بعمومية ذلك، للبنك   .9

بوجه خا�س:

اأ.  اإ�سدار الأ�سهم اأ� اأى اأ�راق مالية اأ� تجارية � اأن يقوم بتحويلها اأ� التعامل فيها0

ب.   القيام بقبول جميع اأنواع الودائع بكل العمالت المحلية �الأجنبية �فتح الح�سابات باأنواعها بجميع العمالت 

�اإن�ساء الخزائن لتلقى �حفظ اأى اأموال اأ� �ثائق � غيرها0

العمل فى �سوق الأ�راق المالية �التجارية �مزا�لة عمليات ال�سرافة 0 ج. 

�العقارية  �ال�سناعية  التجارية  الن�ساطات  كافة  فى  �الم�ساركة  �المرابحة  الم�ساربة  عمليات  مزا�لة  د. 

�الزراعية �غيرها فى اإطار ما يقرره مجل�س الإدارة 0

منح القر��س الح�سنة �فقًا لالأ�س�س التى يقررها مجل�س الإدارة0 هـ. 

القيام باأعمال الو�ساية �القوامة �اإدارة التركات �ال�سركات �الموؤ�س�سات �طنية كانت اأ� اأجنبية0  .�

مبا�سرة اأ� اإن�ساء اأى عمل اآخر يرى مجل�س الإدارة �سر�رة اأ� مالءمة القيام به بما يدعم اأغرا�س البنك  ز. 

�يحقق المنفعة العامة �فقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية0 

ت�سهيالت  اأ�  اأية قر��س  ل�سمان  يلزم  ما  اإتخاذ   � اأى قر�س  للح�سول على  التفا��س  اأ�  �اإقترا�س  قر�س  ح. 

ممنوحة �فقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية0

القيام على التاأمين بما يملكه اأ� يحوزه اأ� ي�ستورده اأ� ي�سدره اأ�يتعامل فيه0 ط. 
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الح�سول على امتيازات من الحكومة اأ� اأى جهة اأخرى � ا�ستثمار هذه المتيازات0 ي. 

توظيف �ا�ستثمار اأى اأموال موجودة لديه �فقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية0 ك. 

القيام باأعمال الوكالة التى تتعلق بالعمل الم�سرفى �تعيين �كالء � اإن�ساء فر�ع � مكاتب � �سركات داخل  ل. 

ال�سودان � خارجه0

العمل على اإعداد �تاأهيل قوة ب�سرية مدربة على الأعمال الم�سرفية �فق النمط الإ�سالمى0 م. 

التاأ�صي�س :

تاأ�س�س بنك ال�سمال الإ�سالمى �سركة م�ساهمة عامة ذات م�سئولية محد�دة فى 23 يوليو 1985م0

الإفتتاح :

اإفُتِتَح ر�سميًا فى 02 يناير1990م0

راأ�س المال الم�شدق :

125،000،000 جنيه �سودانى0

راأ�س المال المدفوع :

100،008،775 جنيه �سودانى
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تمهـــــيد 

ب�سم اهلل �الحمد هلل �كفى، �ال�سالة �ال�سالم على نبيه الم�سطفى ، �على اآله ��سحبه �من ا�سطفى0

التمويل  �سيغ  با�ستخدام  المالية  المعامالت  فقه  ثقافة  ن�سر  فى  الإ�سالمية  الم�سارف  بد�ر  منا  اإيمانًا 

�العاملين  �الدار�سين  الباحثين  من  للمهتمين  تي�سيرًا   ، �التطبيقية  النظرية  ُطر 
ُ
�الأ المفاهيم  الإ�سالمية 

تجئ   ، ال�ستثمارية  م�سر�عاتهم  لتمويل  كافة  المجتمع  �سرائح  من  معها  المتعاملين   � �البنوك  بالم�سارف 

الإ�سدارة الثالثة للبنك فى مجال التمويل الم�سرفى - بجهد مخل�س بذله المخت�سون كل فى مجاله - بعنوان    

)التمويل ب�سيغة الم�ساركة �الم�ساركة المتناق�سة( اأحكامه الفقهية ، اإجراءات درا�سته  �ت�سديقه ، �سوابطه 

�َنِعد   0 الإ�سالمى  ال�سمال  ببنك  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأقرته  كما  المحا�سبى  معياره  ثم  المحا�سبية  �قيوده  

 
ً
بموا�سلة البنك ن�سره ثقافة ال�سيرفة الإ�سالمية تاأ�سياًل لمنهجها المعرفى بهدف تطبيقه تطبيقًا �سحيحًا �فقاأ

لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء0 

 التمويل ب�سيغة الم�ساركة ي�ٍستند اإلى القاعدة  الفقهية )الغنم بالغرم ( ما لم يكن هناك تق�سير اأ� َتعٍد على 

راأ�س مال الم�ساركة من اأحد ال�سركاء ) مدير ال�سركة ( فيكون غارمًا فى مال �سريكه 0

 التمويل بهذه ال�سيغة يوفر راأ�س مال ت�سيغيلى ي�سهم فى اإنتاج ال�سلع � الخدمات ل�سد فجوات ال�ستهالك 

المحلى � ربما تحقيق فوائ�س للت�سديراأ� الإثنين معًا �ينعك�سان اإ يجابًا فى الناتج القومى الإجمالى0

   ناأمل اأن تكون  هذه الإ�سدارة اإثراًء لمكتبة ال�سيرفة الإ�سالمية فى مجال التمويل الم�سرفى الإ�سالمى 

لكل قطاعات الن�ساط القت�سادى التى ت�سمح ال�سريعة الإ�سالمية �القوانين ال�سارية بالبالد بتمويلها0

�اهلل ن�ساله التوفيق �ال�سداد0

  عبداهلل نورالدين اأحمد محمد

 م�شاعد المديرالعام لال�شتثمار و التخطيط
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مقــدمة 

يبحث  عالمى جديد  فكر  برز  الم�سرفى  العمل  على  �سالبة  تداعيات  من  اأفرزته  �ما  العالمية  المالية  الأزمة  بعد 

عن البديل لآليات التمويل الم�سرفى الغربى الربوى فما كان من بديل �سوى التمويل الم�سرفى الإ�سالمى بكل �سيغه 

المعرفى  المنهج  ن�سر  تفعيل  كيفية  هو  الإ�سالمية  الم�سارف  تواجهه  الذى  التحدى  اأ�سبح  لذا   ، �اأد�اته  �مواعينه 

�التطبيقى ل�سيغ التمويل الإ�سالمية  �ا�ستحداث مواعين �اأد�ات تمويل اإ�سالمية اأخرى ت�ستوعب احتياجات المتعاملين 

اإيجابى فى توفيرهذه  0 �سيغة الم�ساركة �الم�ساركة المتناق�سة لها د�ر  مع الم�سارف للتمويل )نقدًا، عينًا �منفعًة( 

اأ� م�سر�عًا يحقق به  المتناق�سة  بالم�ساركة  راأ�سمالية )عين( بتمويله  ال�سريك �سلعة  اإما بتمليك  التمويل،  الأنواع من 

منفعة لنف�سه �ذلك بعد �سرائه ن�سيبب البنك نقدًا اأ� بالأجل )مرابحة(0

 يهدف تمويل م�شروعات ال�شركاء ب�شيغة الم�شاركة  اإلى تحقيق :

اإكمال التمويل الناق�س لل�سريك مع تقليل ن�سبة مخاطرة الم�سرف0 اأ. 

ب.  الإ�ستفادة من خبرة �كفاءة ال�سريك )المتعامل مع الم�سرف (0

ج.   تمليك اأ�سول ثابتة للمتعامل مع الم�سرف اإ�سهامًا فى تنمية المجتمع0

2012م، عقد البنك بمركزالتدريب �مراقبة الجودة �ر�سة عمل التمويل ب�سيغة الم�ساركة، �التى   فى �سهر يونيو 

اأملتها �سر�رة اأهمية ا�ستخدام �سيغة التمويل بالم�ساركة، �زيادة البنك تمويله بهذه ال�سيغة با�ستغالله �سقفًا مقدرًا من 

اإجمالى �سقفه المتاح للتمويل0 التمويل ب�سيغة الم�ساركة يالئم طبيعة الم�سارف الإ�سالمية، �يمكن اأن تمول بها كل 

قطاعات الن�ساط القت�سادى، الذى يطلبه المتعاملون معها د�ن تحديد ربح م�سبقًا، لذا كان الهدف من عقد الور�سة 

توحيد الر�ؤى �الو�سول لفهٍم م�سترٍك فى التمويل ب�سيغة الم�ساركة، �فيما يلى  تو�سيات الور�سة:

1. اإن�ساء �حدة للمخازن خا�سة بالبنك.

2. تدريب الموظفين على كيفية تخزين المنتجات.

3. عمل مذكرة �ساملة لإجراءات الم�ساركة ت�سمل كيفية تنفيذ ، متابعة �ت�سفية الم�ساركة.

4. يقوم ق�سم المعلومات باإدارة ال�ستثمار بتفعيل �سا�سة اأ�سعار ال�سلع بالفر�ع مع الرئا�سة يوميًا.

5. التاأمين على اأن �سيغة الم�ساركة هى المثلى �يمكن اأن تحقق عائدًا مجزيًا.

6. يتم تعديل عقد الم�ساركة بما يتوافق مع درا�سة عملية الم�ساركة.

7. عقد د�رة تدريبية لر�ؤ�ساء اأق�سام ال�ستثمار فى الفر�ع فى التمويل ب�سيغة الم�ساركة بالتن�سيق مع اإدارة ال�ستثمار 

�التمويل.

9. التركيز على تمويل القطاع ال�سناعى، �ذلك بتمويل راأ�س المال الت�سغيلى لتوفير المواد الخام.

  ا�ست�سعارًا منه بالأهمية ، داأب البنك على اإ�سدار كتيبات �سنوية بهدف ت�سليح  الباحثين �الدار�سين � العاملين 

مع  المتعاملين  جمهور  �تعريف  الإ�سالمية  التمويل  ل�سيغ  �التطبيقية  العلمية  المعرفة  بمنهج  الإ�سالمية  بالم�سارف 

الم�سارف الإ�سالمية بالتمويل الم�سرفى الإ�سالمى. 0 � تعميمًا للفائدة، تجئ  اإ�سدارة البنك الثالثة بعنوان )التمويل 

ب�سيغة الم�ساركة �الم�ساركة المتناق�سة( م�ستماًل على )الأحكام الفقهية مت�سمنة نموذج: عقد م�ساركة ، عقد م�ساركة 

ا�ستيراد ، عقد م�ساركة متناق�سة - اإجراءات الدرا�سة �الت�سديق – ال�سوابط �القيود المحا�سبية – المعيار المحا�سبى 

للم�ساركة (0كما اأقرته هيئة الرقابة ال�سرعية ببنك ال�سمال الإ�سالمى 0

مكتبة  �ُتثِرى  المتناق�سة  �الم�ساركة  الم�ساركة  ب�سيغة  التمويل  فقه  ن�سر  فى  الإ�سدارة  هذه  ت�سهم  اأن  نتمنى      

ال�سيرفة الإ�سالمية0

    ال�سكر مو�سول لكل من اأ�سهم لإخراج هذا العمل للوجود0

 وباهلل التوفيق0
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اأوًل :  الأحكام الفقهية ل�سيغة الم�ساركة والم�ساركة المتناق�سة  

1- التعريــف :

 ال�سركة بك�سر ال�سين ��سكون الراء ، �قد تفتح ال�سين �تك�سر الراء 

0 
)1(

 1-1ال�سركة � ال�سراكة � الم�ساركة بمعنى �احد فى اللغة �الفقه  

هذا فى الفقه ، � فى 
)2(

  1-2  ال�سركة عقد بين اإثنين فاأكثر على اأن يكون راأ�س المال �الربح م�ستركًا بينهم  

القانون :عقد يلتزم بمقت�ساه �سخ�سان اأ� اأكثر باأن ي�ساهم كل منهم فى م�سر�ع مالى،  بتقديم ح�سته من مال 

اأ� عمل ل�ستثمار ذلك الم�سر�ع ، �اإقت�سام ما قد ين�ساأ عنه من ربٍح اأ� خ�سارة0ٍ

2-  م�شروعية ال�شركة :

ال�سركة م�سر�عة بالكتاب �ال�سنة �الإجماع .

ْم َيُكن لَُّهنَّ �َلٌد َفاإن َكاَن َلُهنَّ �َلٌد َفَلُكُم  ْزَ�اُجُكْم اإن لَّ
َ
ُف َما َتَرَك اأ 2-1-1  فمن الكتاب قوله تعالى:“ �َلُكْم ِن�سْ

ُكْم �َلٌد َفاإن َكاَن َلُكْم �َلٌد  ْم َيُكن لَّ ا َتَرْكُتْم اإن لَّ ُبُع ِممَّ ْ� َدْيٍن �َلُهنَّ الرُّ
َ
يَن ِبَها اأ ٍة ُيو�سِ يَّ ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد ��سِ ُبُع ِممَّ الرُّ

ْخٌت َفِلُكلِّ 
ُ
ْ� اأ

َ
ٌخ اأ

َ
ٌة �َلُه اأ

َ
ِ� اْمَراأ

َ
ْ� َدْيٍن �اإن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة اأ

َ
وَن ِبَها اأ ٍة ُتو�سُ يَّ ْن َبْعِد ��سِ ا َتَرْكُتم مِّ َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

اٍرّ  ْ� َدْيٍن َغْيَر ُم�سَ
َ
ى ِبَها اأ ٍة ُيو�سَ يَّ ْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم �ُسَرَكاُء ِفي الثُُّلِث ِمْن َبْعِد ��سِ

َ
ُد�ُس َفاإن َكاُنوا اأ ْنُهَما ال�سُّ �اِحٍد مِّ

.�قوله تعالى: “ َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِب�ُسوؤَاِل َنْعَجِتَك اإَلى ِنَعاِجِه �اإنَّ َكِثيرًا ِمَن 
 َعِليٌم َحِليٌم “  )3(

ُ َّ
ِ �اهلل

َّ
َن اهلل ًة مِّ يَّ ��سِ

اُه َفا�ْسَتْغَفَر  َما َفَتنَّ نَّ
َ
ا ُهْم �َظنَّ َداُ��ُد اأ اِلَحاِت �َقِليٌل مَّ ُهْم َعَلى َبْع�ٍس اإلَّ اَلِذيَن اآَمُنوا �َعِمُلوا ال�سَّ الُخَلَطاِء َلَيْبِغي َبْع�سُ

)4(

َناَب ”  0
َ
ُه � َخرَّ َراِكعًا �اأ َربَّ

2-1-2 �من ال�سنة قوله عليه ال�سالة �ال�سالم فى الحديث القد�سى : يقول اهلل تعالى:)اأنـــا ثالث ال�سريكين 

(.�عنه �سلى اهلل عليه ��سلم 
)5(

بينهما  اأحدهما �ساحبه خرجت من  فاإذا خان  اأحدهما �ساحبه،  ما لم يخن 

0)
)6(

قال:)يد اهلل مع ال�سريكين ما لم يتخا�نا   

)7(

2-1-3 اأجمع الم�سلمون على جواز ال�سركة فى الجملة 0

3- اأنواع ال�شركات :

3-1 تنق�سم ال�سركات فى الجملة اإلى نوعين هما : �سركة ملك ��سركة عقد0

3-2  �سركة الملك هى اجتماع اإثنين اأ� اأكثر فى ملكية عين ، �هى اإما جبرية كالإرث اأ� الو�سية لأكثر من 

�احد ، اأ� اإختيارية باإرادة ال�سركاء كالغنيمة ��سراء الأعيان0

 اأ� اأكثر باأن ي�ساهم كل منهم فى م�سر�ع 
)8(

3-3 �سركة العقد هى ال�سركة التى تن�ساأ عن عقد يلتزم بمقت�ساه �سخ�سان  

مالى بتقديم ح�سته من ماٍل اأ� عمٍل اأ� جاٍه  ل�ستثمار ذلك الم�سر�ع �اقت�سام ما قد ين�ساأ عنه من ربٍح اأ� خ�سارٍة0�ينتج عن 

ذلك ثالثة اأنواع من ال�سركات، هى: 

1.الم�ساركة الت�سامن �س 48 

2.م 1329 مجلة الأحكام العدلية - الفقه على المذاهب الأربعة 63/3 

3. �سورة الن�ساء الآية) 12( 

4.�سورة �س الآية )24(، القرطبي :)الخلطاء ال�سركاء الجامع لأحكام القراآن 15 / 187 . 

5. را�ه اأبو دا�ؤ�د �الحاكم  

6. المغني مع ال�سرح الكبير 101/5 

7.  المغني مع ال�سرح الكبير 106/5 

8. ال�سخ�س المق�سود قد يكون �سخ�سًا طبيعيًا اأ� اإعتباريًا . 
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اأ. �سركة الأموال المعر�فة ب�سركة العنان �هى التى يكون راأ�س مالها ماًل )نقدًا اأ� عينًا (، �هى التى تهمنا0 

 ب . �سركة الأعمال �هى التى يكون راأ�س مالها عماًل0

ج. ��سركة الوجوه �هى التى يكون راأ�س مالها اإلتزامًا فى الذمة 0 

4-  الم�شاركة فى الإ�شطالح الم�شرفى :-

4-1 هى تقديم الم�سرف �ال�سريك ) الزبون ( المال )نقدًا اأ� عينًا ( بن�سب مت�سا�ية اأ� متفا�تة من اأجل 

اإن�ساء م�سر�ع جديد اأ� الم�ساهمة فى م�سر�ع قائم ، بحيث ي�سبح كل �احد منهما متملكًا ح�سة بن�سبة معلومة 

فى راأ�س المال ب�سفة ثابتة اأ� متناق�سة �يكون بموجبها م�ستحقًا للحقوق �متحماًل لاللتزامات .

5-   اأنواع الم�شاركـة :-

    5-1   الم�شاركة الثابتة اأو الم�شتمرة :-

 هى الم�ساركة التى تنعقد على نية ال�ستمرار فيها اإلى ما�ساء اهلل د�ن تحديد اأجل لها .

5-2   الم�شاركة المتناق�شة :

 هى الم�ساركة التى يعطى فيها الم�سرف الحق لل�سريك فى �سراء ح�سته من الم�سر�ع مو�سوع الم�ساركة تدريجيًا 

بحيث تتناق�س ح�سة الم�سرف ، �تزيد ح�سة ال�سريك الآخر اإلى اأن ينفرد ال�سريك بملكية جميع الم�سر�ع .

5 -3  الم�شاركة فى الإ�شتيراد :

5-3-1  هى تقديم الم�سرف �ال�سريك ) الزبون ( المال بن�سب معينة لال�ستراك فى ا�ستيراد �سلعة معلومة من 

خارج البالد بق�سد ال�ستثمار .

5-3-2  يجوز للبنك اأن ي�سارك ) الزبون ( فى تمويل اإ�ستيراد �سلعة ما بحيث توثق بالعتماد الم�ستندى المغطى 

كليًا اأ� جزئيًا اأ� غير المغطى .

اأن يبرم عقد بيع مع  با�سمه �قبل  الزبون ( م�ساركة الم�سرف قبل فتح العتماد  اأن يطلب )  5-3-3   يجب 

الم�سدر، �يجوز حينئٍذ فتح العتماد با�سم اأٍى من طرفى الم�ساركة اأ� با�سمهما معًا .

ثالث ، اأ� ل�سريكه  لطرف  ن�سيبه  يبيع  )9(– اأن 

5-3-4  يجوز للم�سرف بعد ت�سلم الب�ساعة – حقيقة اأ� حكمًا 

 �ل 
ٍ
عاجاًل اأ� اآجاًل – مرابحة – ب�سرط اأن ليكون البيع لل�سريك معر�فًا فى التعامل الم�سرفى  �ل بوعٍد ملزم

م�سر�طًا فى الم�ساركة، �ب�سرط اأن يتم البيع على اأ�سا�س �سعر ال�سوق �ل يتم بناًء على موؤ�سرات الدرا�سة، اإل اإذا 

كانت هذه الموؤ�سرات جاءت متفقة مع اأ�سعار ال�سوق ال�سائدة0 

5-4  الم�شاركة المنتهية بالت�شفية :  هى الم�ساركة التى تنعقد على نية ت�سفية الم�سر�ع �تنتهى ببيع كل المنتج 

� توزيع العائدات ح�سب ن�سب م�ساهمة اأطراف الم�ساركة ��سر�ط العقد .

6-  اأركان الم�شاركة و�شروطها :-

6-1 اأركان الم�شاركة هى : ال�شيغة ) الإيجاب �القبول ( ، �اأطراف العقد ) العاقدان ( ، �المحل )المال �العمل (0 

6-2  �شروط ال�شيغة :تنعقد الم�ساركة بكل لفٍظ يعبرعن المق�سود، �ي�سح عقدها باللفظ اأ� الكتابة )اأ� المرا�سلة(.

�يندب توثيق عقد الم�ساركة بالكتابة �ال�سهود، �تنعقد الم�ساركة فى العمل الم�سرفى كتابة �با�سهاد ال�سهود. 

6- 3  �شروط العاقدين :

ي�سترط اأن يكون ال�سريك بالغًا عاقاًل را�سدًا – متمتعًا باأهلية الأداء الكاملة �ما فى حكمها – اأهاًل للتوكيل 

طبيعى  �سخ�س   ).. الخ  عمل  – اإ�سم  – منظمة  – موؤ�س�سة  �سركة   ( الإعتبارية  ال�سخ�سية  �يمثل   ، �التوكل 

9.اأنظر مر�سد المرابحة فقرة 3 / 5 / 5  
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م�ستوٍف ل�سر�ط الأهلية �الإنابة عن ال�سخ�سية الإعتبارية0

6- 4  �شروط راأ�س المال :

6-4-1 الأ�سل اأن تكون راأ�س مال الم�ساركة نقدًا ، يدفعه ال�سركاء كل ح�سب م�ساهمته .

6-4-2   يجوز اأن يكون م�ساهمة اأحد ال�سركاء عينًا ب�سرط اأن يتم تقدير قيمتها باإتفاق ال�سركاء عند توقيع العقد0

6-4-3   ُي�سترط فى ال�سركة )الم�ساركة( خلط مالها حقيقة اأ� حكمًا ، �عليه ليجوز اأن يكون راأ�س مال الم�ساركة 

اأ� ن�سبة منه دينًا فى الذمة0

6-4-4  لتمام الخلط فى الم�ساركة بين اأطرافها يفتح ح�ساب با�سم الم�ساركة يودع فيه راأ�س مال الم�ساركة 

�يكون  الت�سرف فيه للطرفين ح�سب الإتفاق . 

اإذا كانت م�ساهمة اأحد ال�سركاء عينًا فيجب تقييمها عند التوقيع على العقد �اعتبار قيمتها جزًء من راأ�س مال 

الم�ساركة المودع لدى الم�سرف فى ح�ساب الم�ساركة .

7-  اإدارة الم�شاركة :

7-1 الأ�سل فى اإدارة الم�ساركة اأن يديرها ال�سركاء بالأ�سالة �يجوز اأن تكون بالوكالة0

ت�سغيل  �يعتبر مفو�سًا فى  الم�ساركة،  باإدارة  ثالث  اأ�توكيل طرف  الآخر  ال�سريك  توكيل  بالوكالة  7-2  يق�سد 

ن�ساط الم�ساركة ح�سب العرف التجارى د�ن تعٍد اأ�تق�سيرمنه ، �د�ن حرمان ال�سريك اأ� ال�سركاء الآخرين من 

حق الإ�سراف 0� يجوز اأن تكون هناك ن�سبة مقدرة لأحد ال�سريكين قبل تق�سيم الربح � ذلك مقابل الجهد الزائد 

الذى بذله فى الم�ساركة .

7-3  يحظر على ال�سريك انفاق راأ�س مال الم�ساركة اأ� ت�سغيله فى اأغرا�سه ال�سخ�سية اأ� اإقرا�سه ل�سخ�س اآخر0

8-   �شمان  راأ�س المال فى الم�شاركة :

8-1 ليجوز لل�سريك اأن ي�سمن لل�سريك الآخر ما قدمه من ماٍل ، لأن الم�ساركة تقوم على الغنم �الغرم .

8-2 يجوز اأن يطلب ال�سريك من ال�سريك الآخر )مدير ال�سركة(  �سمانات �سد التعدى اأ� التق�سير0

 8-3  ليجوز اأن  يتفق فى عقد الم�ساركة على بيع ح�سة الم�سرف اإلى ال�سريك بالقيمة التاريخية اأ� بالعك�س0

8-4  يجوز الإ تفاق على بيع ح�سة ال�سريك للبنك بالقيمة العادلة ) ال�سوقية ( التى يتفق عليها فى حينها، مع 

مراعاة ما �رد بالفقرة )4-3-5( 0

9-  توزيع الأرباح والخ�شائر :-

 9-1  يجب اأن يكون الربح معلوم القدر بن�سبة �سائعة فى الجملة .

9 -2  اإذا قال اأحد ال�سركاء )الربح بيننا( من غير تحديد له اأ� �سكتا عن تحديده ، فيوزع ح�سب ح�سة  كٍل  

منهم فى راأ�س المال0

9-3  ليجوز الإتفاق على اقتطاع قدر معين من الربح قبل تق�سيم الربح لأى �سهم من اأ�سهم الم�ساركة ، لحتمال 

األ تربح الم�ساركة اإل ذلك القدر المتفق على اقتطاعه0

تلك    له  تكون  اأن  قدرمعين  عن  الأرباح  زادت  اإذا  الإدارة  من  الأكبر  الجهد  يتولى  من  ي�سترط  اأن  يجوز   4-9

الزيادة اأ� ن�سبة منها0

10-  اإنتهاء الم�شاركة :

تنتهى الم�شاركة باإنتهاء مدتها اأو غر�شها الذى قامت من اأجله :-
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ب�ساعتها    ببيع   ، الم�سر�ع  ذلك  باإنتهاء  فتنتهى  معين  م�سر�ٍع  فى  ربٍح  تحقيق  منها  الغر�س  كان  اإذا    1-10  

�اإقت�سام ما قد ين�ساأ من ربٍح اأ� خ�سارٍة .

10-2  اإذا كانت الم�ساركة متناق�سة فتنتهى ب�سراء ال�سريك لآخر ح�سة من الأ�سل )مو�سـوع  الم�ساركة ( المملوك للم�سرف0

10-3  تنتهى الم�ساركة بهالك راأ�س مالها قبل ا�ستعماله0

 10-4  يجوز لل�سركاء اإنهاء عقد الم�ساركة بالترا�سى فى اأى �قٍت0

11-  ت�شفية الم�شاركة :

11-1  ت�سفى الم�ساركة ببيع كل الب�ساعة فى التاريخ المحدد لها ، �اإقت�سام ما قد ين�ساأ من ربٍح اأ� خ�سارٍة.    

11-2 اإذا لم يتم بيع كل الب�ساعة فى التاريخ المحدد ، فيتم بيع ما تبقى منها بال�سعر المتاح فى ال�سوق0

11-3 اإذا كانت الم�ساركة متناق�سة فتق�سم لأغرا�س البيع ) الت�سفية ( اإلى اأ�سهم كل ح�سب ن�سبة م�ساهمته  

فى راأ�س المال0

11-4 ُيَقوم اأ�سل الم�ساركة بعد كل مدة يتفقان عليها – �سنة مثاًل – بعد تق�سيم اأرباح تلك ال�سنة ، �يتم ال�سراء 

من اأ�سهم الم�سرف �فقًا لتلك القيمة .

بنك ال�شمال الإ�شالمى

هيئة الرقابة ال�شرعية

نموذج عقد م�شاركة

بِرَم هذا العقد فى :
ُ
   اأ

 اليوم ......................................................................... من �سهر .......................................................................... �سنــة 14هـ0

 اليوم ...............................................................  من �سهر ............................................................ �سنــة 20م ،  بين كل من :-

اأ�ًل: بنك ...................................................  فرع .......................................................................... �ي�سار اإليه فيما بعد لأغرا�س 

هذا العقد بالبنك )طرف اأ�ل (0

ثانيًا:ال�سيد/ال�سادة.......................................................................................................................................................... 

�ي�ساراإليه / اإليهم فيما بعد لأغرا�س هذا العقد )بالطرف الثانى (0  

  طلب ) الطرف الثانى ( من البنك اأن ي�ساركه فى    .............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

� قبل البنك هذا الطلب ، �عليه تم الإتفاق بين الطرفين علـى اإبرام عقد الم�ساركة هذا �فقًا لأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية �بال�سر�ط التالية :-

الم�ساركة براأ�س مال كلى قدره.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

يدفع بوا�سطة الطرفين عند التوقيع على هذا العقد .

2-  ي�ساهم البنك فى راأ�س مال الم�ساركة بن�سبة....................%  تعادل مبلغ قدره: ...........................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3 -  ي�ساهم الطرف الثانى فى راأ�س مال الم�ساركة بن�سبة ......% ، �هى تعادل :

)اأ (  مبلغ قدره ...............................................................................................................................................جنبهًا )نقدًا (0

)ب( م�ساهمةعينية عبارة عن ............................................................................................................................ بقيمة قدرها 
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 ....................................................................................................................................................................................................

.4-  يفتح ح�ساب م�ساركة خا�س بهذه العملية لدى بنك ............................................. فرع.............................................. 

يودع فيه راأ�س المال النقدى �تر�سد فيه الم�ساهمة العينية �تورد فيه اإيرادات الم�ساركة اأ�ًل باأ�ل0

 5-  تخزن الب�ساعة مو�سوع التعاقد تحت الإ�سراف الم�سترك للطرفين �ليفرج عن اأى جزٍء منها اإل بعد توريد 

ثمنه مقدمًا لح�ساب الم�ساركة0

  6-  توؤمن العملية تاأمينًا �ساماًل لدى �سركة تاأمين اإ�سالمية0

7-  يقوم ) الطرف الثانى ( بالإ�سراف على �سراء �بيع الب�ساعة باأف�سل ال�سر�ط المتاحة مع مراعاة العرف 

التجارى ��سر�ط هذا العقد ب�سورة خا�سة0

  8-  يتم بيع الب�ساعة نقدًا �بال�سعر الذى يوافق عليه الطرفان0

   9-   يحفظ ) الطرف الثانى ( ح�سابات منتظمة �منف�سلة  عن ح�ساباته خا�سة بالم�ساركة تكون مدعومة 

بالم�ستندات �الفواتيرالقانونية �يكون للبنك الحق فى مراجعة هذه الح�سابات فى اأى �قٍت يراه بوا�سطة موظفيه 

اأ� بوا�سطة مراجع قانونى يختاره لهذا الغر�س0

 10-   يقدم )الطرف الثانى( بيانات �سهرية منتظمة للبنك تو�سح �سيرالم�ساركة �موقف المبيع  �المخز�ن 

�يكون للبنك الحق فى طلب هذه البيانات فى اأى �قٍت يراه0   

   11- ت�سفى هذه الم�ساركة ببيع كل الب�ساعة اأ� بمر�ر ............................. على تاريخ التوقيع على هذا العقد اأيهما 

كان اأ�ًل ، � اإذا م�ست المدة من غير بيع كل الب�ساعة يتم بيع ما تبقى منها ب�سعر ال�سوق0

  12-  توزع الأرباح التى تنتج عن هذه الم�ساركة على النحو التالى :- 

 ) اأ (  .......................................% للطرف الثانى مقابل الجهد الزائد فى الإدارة0

)ب (  .........................................% للطرفين كل بن�سبة م�ساهمته المالية الفعلية فى الم�ساركة0

بن�سبة  كل  الطرفان  يتحملها  ال�سريكين  اأحد  من  تق�سيٍر  اأ�  تعٍد  غير  من  خ�سارة  حد�ث  حالة  فى   -13

الطرفين فيتحملها  اأحد  التق�سير من  اأ�  التعدى  �اإذا كان  الم�ساركة،  راأ�س مال  الفعلية فى  المالية  م�ساهمته 

الطرف الذى ت�سبب فيها0

 14-  ارتباطاً لما تقدم وقع الطرفان :

   ع/ ) البنك ( الطرف الأ�ل                                             الطرف الثانــى

....................................................................... -1 .......................................................................-1 

بطاقة رقم............. بتاريخ...........اإ�سدار............     بطاقة رقم............. بتاريخ...........اإ�سدار............     

.......................................................................- 2 .......................................................................-2

بطاقة رقم............. بتاريخ...........اإ�سدار............     بطاقة رقم............. بتاريخ...........اإ�سدار............   

ال�سهـــود :

.........................................................................-2.............................................................................-1

بطاقة رقم............. بتاريخ ............ اإ�سدار..............بطاقة رقم............. بتاريخ ............ اإ�سدار.............. 
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نموذج عقد م�ساركة.

نموذج عقد م�شاركة.

بنك ال�شمال الإ�شالمى

هيئة الرقابة ال�شرعية

نموذج عقد م�شاركة متناق�شة

بِرَم هذا العقد فى :-
ُ
  اأ

 اليوم ......................................................... من �سهر ......................................................... �سنــة14هـ0

 اليوم .........................................................من �سهر .........................................................�سنــة20م ، بين كل من :-

اأ�ًل: بنك ......................................................... فرع ......................................................... �ي�سار اإليه فيما بعد لأغرا�س هذا 

العقد بالبنك )طرف اأ�ل(0

بعد  فيما  اإليه/اإليهم  ي�سار   �  ......................................................................................................... ثانيًا:ال�سيد/ال�سادة 

لأغرا�س هذا العقد )بالطرف الثانى (  .

  طلب ) الطرف الثانى ( من البنك اأن ي�ساركه فى.................................................. �قبل البنك هذا الطلب، �عليه تم الإتفاق 

بين الطرفين علـى اإبرام عقد الم�ساركة المتناق�سة  هذا �فقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية � بال�سر�ط التالية :-

قدره............................................................................................................................................ كلى  مال  براأ�س  الم�ساركة   -1

ُيدفع بوا�سطة الطرفين عند التوقيع على هذا العقد .

2-  ي�ساهم البنك فى راأ�س مال الم�ساركة بن�سبة........%  تعادل مبلغ قدره........................................................................

3 -  ي�ساهم الطرف الثانى فى راأ�س مال الم�ساركة بن�سبة .................% من حجم الم�ساركة تفا�سيلها كالآتى :-

  )اأ(  نقدًا مقداره .......................................................................)ب( عينًا................................................................................. 

قيمتها ...................................................................... 

الفترات  لهذه  �فقًا  المال  راأ�س  دفع  يتم  اأن  يجوز  فترات  يتم على  الم�ساركة  مال  راأ�س  ا�ستغالل  كان  اإذا   -4 

بالن�سبة المتفق عليها بين الطرفين،�اإذا عجزطرف عن دفع ما عليه من راأ�س مال يجوز تعديل ن�سب الم�ساهمة 

فى راأ�س مال الم�ساركة بح�سب اتفاق الطرفين0  

5-  ييم فتح ح�ساب م�ساركة خا�س بهذه العملية لدى البنك يودع فيه  كل طرف م�ساهمته النقدية فى الم�ساركة بعد 

توقيع هذا العقد مبا�سرًة0

6-  يمنح الطرف الثانى ...........% من الأرباح مقابل العمل الزائد الذى يقوم به لإدارة الم�ساركة0

7-  يوزع ما تبقى من الأرباح بن�سبة م�ساهمة كل طرف فى راأ�س مال الم�ساركة0

8-  َيِعـد البنك اأن يبيع اأى جزٍء من ن�سيبه يطلب الطرف الثانى �سراءه ب�سعرال�سوق0

بالم�ستندات  مدعومة  تكون  بالم�ساركة  خا�سة  �منف�سلة  منتظمة  ح�سابات  الثانى(  )الطرف  يحفظ    -9

�الفواتيرالقانونية �يكون  للبنك الحق فى مراجعة هذه الح�سابات فى اأى �قٍت يراه بوا�سطة موظفيه اأ� بوا�سطة 

مراجع قانونى يختاره لهذا الغر�س .   

10-  يلتزم الطرف الثانى بتقديم تقارير ربع �سنوية )كل ثالثة اأ�سهر( اأ� ح�سبما يتم التفاق عليه للم�سرف ، 

تو�سح �سير الم�ساركة � المن�سرف � العائد0
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11- يقدم الطرف الثانى �سمانًا منا�سبًا �سد التعدى اأ� التق�سير يغطى م�ساهمة البنك0

12- ت�سفى الم�ساركة خالل فترة اأق�ساها .......................  �سهر/�سنة من تاريخ بدء �سريانها ما لم يتفق الطرفان 

على تمديدها0

13- اإذا لم ت�سف الم�ساركة فى نهاية المدة المتفق عليها يجوز تمديد الم�ساركة لفترة يتفقان عليها0

14- اإذا لم يتفق الطرفان يجوز للبنك اأن يبيع ن�سيبه لأى م�ستٍر0

15- ارتباطًا لما تقدم �قع الطرفان :

الطرف الثانى   ع/ البنك ) الطرف الأ�ل(     

 ................................................................................................-1  .............................................................................................-1 

بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار........................  بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار..........................

......................................................................................................-2..........................................................................................-2 

بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار........................  بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار..........................

ال�سهود:

.......................................................................................-2 .......................................................................................-1

بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار.....................  بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار.....................

نموذج عقد م�ساركة متناق�سة0
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بنك ال�سمال الإ�سالمى

  هيئة الرقابة ال�سرعية

  نموذج عقد م�ساركة ا�ستيراد

بِرَم هذا العقد فى :
ُ
اأ

اليوم .................................................................. من �سهر ........................................................................  �سنــة14هـ0

اليوم ..................................................................من �سهر ..............................................................�سنــة  20م ، بين ُكٍل من :-

فيما  اإليه  ........................................................................�ي�سار  فرع    ........................................................................ بنك  اأ�ًل: 

بعد لأغرا�س هذا العقد بالبنك )طرف اأ�ل (0

ثانيًا:ال�سيد/ال�سادة ................................................................................................................................................................... 

�ي�سار اإليه / اإليهم فيما بعد لأغرا�س هذا العقد )بالطرف الثانى (0

 طلب ) الطرف الثانى ( من البنك اأن ي�ساركه فى تمويل ا�ستيراد......................................................................................

................................................................................................................................................. � قبل البنك هذا الطلب ، 

�عليه تم الإتفاق بين الطرفين علـى اإبرام عقد الم�ساركة بال�ستيراد �فقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية � بال�سر�ط 

التالية :-

1- اتفق الطرفان على الدخول فى عقد م�ساركة ل�ستيراد  ...................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

من د�لة ...................................................... عن طريق �سحن )جوى ، برى، بحرى ( بتكلفة كلية ) راأ�س مال كلى( يبلغ

...............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................يدفع بوا�سطة الطرفين عند التوقيع على هذا العقد0

2- ي�ساهم البنك فى راأ�س مال الم�ساركة بن�سبة .............  تعادل مبلغ قدره.....................................................................

3- ي�ساهم الطرف الثانى فى راأ�س مال الم�ساركة بن�سبة .............   % ، �هى تعادل مبلغ قدره.........................................

...............................................................................................................................................................................................................

4- توؤمن العملية تاأمينًا �ساماًل لدى �سركة تاأمين اإ�سالمية على نفقة الطرفين بن�سبة م�ساهمتهما0

5- يبرم ال�سريكان اأ� اأحدهما عقد البيع مع الم�سدرعلى اأن تكون بولي�سة ال�سحن با�سم الزبون ) ال�سريك ( 

ل�سالح البنك0

6-  يجوز للبنك بعد ت�سلم الب�ساعة – حقيقة اأ� حكمًا - اأن يبيع ن�سيبه لطرف ثالث اأ� ل�سريكه – عاجاًل  اأ� 

 � ل م�سر�طًا فى الم�ساركة0
ٍ
اآجاًل  - مرابحة اأ�  م�سا�مة –  ب�سرط األ يكون البيع بوعٍد ملزم

7- يتحمل ال�سريكان نفقات الجمارك �التخلي�س كل ح�سب راأ�س ماله فى الب�ساعة0

8- ت�سفى الم�ساركة ببيع كل الب�ساعة اأ� بمر�ر.....................................................  على تاريخ التوقيع على هذا العقد0

9-  فى حالة حد�ث خ�سارة بغير تعٍد اأ� تق�سيٍر من اأحد الطرفين يتحملها الطرفان كل بن�سبة م�ساهمته الفعلية 

فى راأ�س المال0

10-  توزع الأرباح التى تنتج عن هذه الم�ساركة على النحو التالى :-
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) اأ (  ..................................................... % للطرف الثانى مقابل الجهد الزائد فى الإدارة0

 )ب (  ..................................................... % للطرفين كل بن�سبة م�ساهمته المالية الفعلية فى الم�ساركة0 

11- ارتباطاً لما تقدم وقع الطرفان :

الطرف الثانى  ع/ البنك ) الطرف الأول(     

 ............................................................................................-1    ..................................................................................................-1 

بطاقة رقم.................بتاريخ...............اإ�سدار..........................  بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار..........................

 ............................................................................................-2    ..................................................................................................-2 

بطاقة رقم.................بتاريخ...............اإ�سدار.......................  بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار............................

 ال�شهود:

 ...........................................................................................-2    ..................................................................................................-1 

بطاقة رقم.................بتاريخ...............اإ�سدار...............  بطاقة رقم...............بتاريخ...............اإ�سدار.....................

عقد م�ساركة ا�ستيراد0
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ثانيًا: اإجراءات الدرا�سة والت�سديق

 1-  اإجراءات الدرا�شة و الت�شديق :-

1-1 يتقدم الزبون للم�سرف بطلب – نمطى اأ� كتابى – يطلب فيه الدخول معه فى م�ساركة فى م�سر�ع معين ، 

يحدد فيه نوع الم�ساركة – تجارة ، �سناعة ، زراعة .. الخ – �راأ�س مالها �م�ساهمته فى الم�ساركة �كيفية ت�سفيتها 

�نوع ال�سمان فى حالة تق�سيره اأ� تعديه على م�ساهمة الم�سرف0

من  طرف  �خلو   ، الزكاة  من  ذمة  اإبراء  ��سهادة  التجارية  الرخ�سة  من  �سورة  الطلب  مع  الزبون  يرفق   2-1

ال�سرائب ��سهادة بحث اإن كان ال�سمان المقترح عقارًا ، �اأى م�ستندات ُيطلب تقديمها0

 1-3 يقوم الموظف المخت�س بدرا�شة الطلب والتاأكد من:

1-3-1 �سحة البيانات �كفاءة الزبون فى المجال مو�سوع الم�ساركة ، �عدم تعثره من قبل �اأمانته .

1-3-2 اأن مو�سوع الم�ساركة متم�ٍس مع ال�سيا�سة التمويلية ال�سادرة من بنك ال�سودان المركزى �تعديالتها0

1-3-3 اأن ال�سقف التمويلى للعملية متاح0

1-3-4 اأن م�ستقبل ال�سلعة الت�سويقى مطمئن �م�سجع0

1-3-5 اأن مخاطرة الم�سرف بالم�ساهمة مقابل الربح المتوقع منا�سبة0

1-4 يو�سى موظف الإ�ستثمار بقبول الطلب �الدخول فى الم�ساركة اأ� تعديل ال�سر�ط كلها اأ� بع�سها �فقًا لما 

يراه منا�سبًا �محققًا لم�سلحة الطرفين ، اأ� رف�س الطلب ، �الإعتذار لمقدمه 0

1-5 اإذا قررت ال�سلطة المخت�سة بالم�سرف الت�سديق على العملية فيفاد الزبون بالقرار ، �سواء كان به تعديل 

اأم ل ، فاإن ر�سى دخال فى الم�ساركة .

2-  توقيع العقد وفتح ح�شاب الم�شاركة :-

2- 1 يوقع ال�سريكان عقد م�ساركة ُيحدد فيه كل تفا�سيلها0

2-2  يدفع كل من ال�سريكين م�ساهمته فى الم�ساركة كاملة نقدًا عند التوقيع على العقد، �ُيفتح بها ح�ساب باإ�سم 

الم�ساركة، اأ�:  

وم عند التوقيع على العقد ليتم الخلط حكمًا0 2-3 اإذا كانت م�ساهمة اأحد ال�سريكين عينية ُفتقَّ

2-4 يتم ال�سحب من ح�ساب الم�ساركة بموافقة ال�سريكين اأ� ح�سب اتفاقهما .

3- ال�شراء والتخزين والتاأمين :-

3-1 يتم �سراء الب�ساعة مو�سوع الم�ساركة من ح�ساب الم�ساركة بموافقة ال�سريكين0

3-2 ُتخزن الب�ساعة مو�سوع الم�ساركة تحت الإ�سراف الم�سترك0

3-3  لُيفرج عن الب�ساعة اأ� بع�سها اإل بموافقة ال�سريكين0

3-4 توؤمن الب�ساعة تاأمينًا �ساماًل لدى �سركة تاأمين اإ�سالمية0

4- اإجراءات الم�شاركة فى راأ�س المال الت�شغيلى:-

ن�سبة  تحديد  مع   ، للت�سغيل  المن�ساأة  احتياجات  عن  �اقعية  بدرا�سة  م�سحوبًا  طلبه  التمويل  طالب  يقدم   1-4

م�ساهمته الفعلية فى راأ�س المال الت�سغيلى0

4-2 يخ�سع طلب الزبون لإجراءات الدرا�سة ح�سب ما �رد بالبند 1 –3 اإجراءات بكامل فقراته0

4-3 اإذا �سودق على العملية فينبغى على الزبون �الم�سرف اأن ي�ستوفيا ما �رد بالبند  2  اإجراءات بكل فقراته ، 
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مع مراعاة الآتى: 

بتقديم  اأ�  نقدًا  تدفع  ت�سا�ى.....%  الت�سغيلى  المال  راأ�س  فى   – ال�سريك   – الزبون  م�ساهمة  ن�سبة   1-3-4

عر��س0

  4-3-2  ن�سبة م�ساهمة الم�سرف ت�سا�ى ........ % تدفع نقدًا0

4- 4 يخ�س�س راأ�س المال الت�سغيلى ل�سراء المواد الخام – مدخالت اإنتاج – �يتم ذلك باإتفاق الطرفين0

تحت  �تخزن  الم�سرف،  لم�ساهمة  – �سمانًا  الخام  – المواد  الم�ساركة  مو�سوع  ال�سلعة  تكون  اأن  يجوز   5-4

الإ�سراف الم�سترك0 

اإذا كانت ال�سلعة مو�سوع الم�ساركة هى ال�سمان للعملية فيُفرج عنها على دفعات ، �ليفرج عن الدفعة     6-4

الثانية  اإل بعد توريد ح�سيلة الدفعة الأ�لى ل�سالح ح�ساب الم�ساركة .

5- اإجراءات الم�شاركة فى عمليات الإ�شتيراد :-

ما جاء فى 1 -2 -1  ح�سب  المحلية  الم�ساركة  لإجراءات  – �فقًا  نمطى  اأ�  5-1 يتقدم الزبون بطلب – نموذجى 

م�سحوبًا بطلب لفتح خطاب اعتماد بالتكلفة الكلية مع بيان م�ساهمته ، �بيان الكيفية التى تخ�سم بها العمولت 

الم�سرفية0

5-2  يخ�سع طلب الزبون لإجراءات الدرا�سة ح�سب ما �رد بالبند 1– 1 بكامل فقراته0

بكل  اإجراءات    -2 بالبند  �رد  ما  ي�ستوفيا  اأن  �الم�سرف  ال�سريك  فينبغى على  العملية  اإذا �سودق على   3-5 

فقراته،مع مراعاة الآتى :

5-3-1  عند ��سول م�ستندات ال�سحن اإما اأن ت�سلم للزبون بعد تظهيرها اأ� تر�سل اإلى المخل�س لإتمام عملية 

التخلي�س0

5-3-2  ي�سلم المخل�س كل الفواتير �الم�ستندات �ال�سهادة الجمركية بعد تمام التخلي�س0

5-3-3   تخ�سم م�سر�فات التخلي�س �ما بعده من ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0

الم�سترك  التخزين  اأ�  بالبيع  الحقيقى  اأ�  الحكمى  القب�س  ن�سيبه مجرد  فى  يت�سرف  اأن  للم�سرف    4-3-5

اأن يوقع  0اإذا رغب الزبون فى �سراء ن�سيب الم�سرف قبل التخلي�س فيجب  لح�سن ت�سويقه بغر�س الت�سفية 

الطرفان عقد بيع قبل تظهير الم�سرف لم�ستندات ال�سحن ل�سالح الزبون .

6- الغر�س من عقد الم�شاركة :-

6-1  اإكمال التمويل الناق�س لل�سريك مع تقليل ن�سبة المخاطرة للم�سرف0

6-2 ال�ستفادة من خبرة �كفاءة الزبون0

6-3 تمليك اأ�سول ثابتة للزبائن اإ�سهامًا فى تنمية المجتمع0

7-  اإلتزامات ال�شريك :-

7-1 يقوم الزبون �الم�سرف باإدارة الم�ساركة �بيع الب�ساعة باأف�سل ال�سر�ط المتاحة ، مع مراعاة �سر�ط العقد 

�العرف التجارى0

7-2 يجب بيع الب�ساعة نقدًا ، �توريد ثمنها اإلى ح�ساب الم�ساركة اأ�ًل باأ�ل0

– اأن يحتفظ بح�سابات منتظمة  الم�سارك غالبًا  – الزبون  الم�ساركة  بت�سغيل مال  المفو�س   7-3 يجب على 

�مف�سلة ، �مدعمة بالم�ستندات �الفواتير الالزمة0
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7-4  يجوز للم�سرف فى اأى �قت مراجعة ح�سابات الم�ساركة بوا�سطة موظفيه اأ� ال�ستعانة بجهة اأخرى فى 

هذا الخ�سو�س0

  7-5  يجب على الزبون اأن يقدم بيانات د�رية مف�سلة لإدارة البنك يو�سح فيها �سير العملية.

8-  م�شتمالت ملف الم�شاركة :-

8-1 يثبت خارج الملف :  رقم العملية ، تاريخ بدايتها �تاريخ ت�سفيتها – اإذا كان م�سمًى  اأ� متوقعًا –  �اإ�سم 

الزبون ، �نوع القطاع الممول ، �رقم ح�ساب الم�ساركة طرف الم�سرف .

8-2 يثبت بداخل الملف :  

  8-2-1 طلب الزبون بخط يده – رخ�سته التجارية – �سهادة اإبراء ذمة من الزكاة ، �خلو طرف من ال�سرائب .

8-2-2 درا�سة الجد�ى �التو�سية الأ�لية0

8-2-3  الت�سديق بالعملية0

8-3 مذكرة فتح ح�ساب بالم�ساركة اإلى ق�سم التحا�يل0

8-4 �سور من الإ�سعارات الآتية :-

8-4-1 اإ�سعار اإ�سافة ) توريد ( باإ�سم الزبون ل�سالح ح�ساب الم�ساركة عبارة عن م�ساهمته0

8-4-2 اإ�سعار خ�سم من الم�سرف من ح�سابه التحويلى ل�سالح الم�ساركة عبارة عن م�ساهمته0

8-4-3 اإ�سعار اإ�سافة بم�ساهمة الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة0

8-5 عقد م�ساركة بين الم�سرف �الزبون م�ستوٍف لل�سر�ط خا�سة التوقيع من الطرفين0 

8-6 اأ�سل ال�سمانات من �سيكات اأ� رهن ل�سمان ن�سيب الم�سرف فى حالت التعدى اأ� التق�سير0

8- 7 �سور من اإ�سعارات الخ�سم �الإ�سافة فى اأثناء �سير العملية حتى ت�سفيتها0 

8- 8 اإذا كانت م�ساركة اأحد الأطراف عينية يجب الإحتفاظ بتقديرات تقويم العر��س التى �ساهم بها0

8- 9 الفواتير المبدئية �النهائية �م�ستندات م�سر�ع الم�ساركة �م�ستندات التخزين �التاأمين0

8-10 التقارير الد�رية التى ترفع للم�سرف لبيان �سير العملية الإ�ستثمارية0

8-11 اأى م�ستندات اأخرى0
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ثالثًا :  ال�سوابط المحا�سبية للم�ساركة والم�ساركة المتناق�سة 

1-   يتم فتح ح�شاب راأ�س مال الم�شاركة :-

 اأ -  قيود م�شاهمة ال�شريك :-

فى حالة م�ساهمة ال�سريك النقدية يتم اإجراء القيد المحا�سبى التالى :-

  الخ�سم من ح�ساب جارى ال�سريك اأ� ال�سند�ق0

  الإ�سافة اإلى ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0

)اإثبات قيد م�ساهمة ال�سريك فى راأ�س مال الم�ساركة(0

فى حالة م�ساهمة ال�سريك العينية يتم تقييم الب�ساعة المقدمة من ال�سريك )العين( بوا�سطة لجنة تحددها 

اإدارة الإ�ستثمار من ثالث جهات محايدة �الأخذ بمتو�سط الأ�سعار �اإثباتها فى عقد الم�ساركة �سراحة �تف�سياًل 

) كميتها – ��سفها – قيمتها – ن�سبتها من كميات الم�ساركة (0.

 ب- قيود م�شاهمة الم�شرف :-

فى حالة م�ساهمة الم�سرف النقدية يتم اإجراء القيد المحا�سبى التالى :-

  الخ�سم من ح�ساب التمويل بالم�ساركة0

  الإ�سافة اإلى ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0 

)اإثبات  قيد قيمة م�ساهمة الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة(0

حالة م�ساهمة الم�سرف العينية يتم اإجراء القيد المحا�سبى التالى :- • فى 
  اإثبات قيد قيمة العين الم�ساهم بها فى الم�ساركة ) �اإثبات القيمة �سراحة �تف�سياًل فى عقد الم�ساركة ( .

2- تنفيذ الم�شاركة :

يتقدم ال�سريك بطلب لإدارة الإ�ستثمار اأ� مدير الفرع بغر�س �سحب مبلغ من ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة لمزا�لة 

عملية الم�ستريات فيتم اإجراء القيد المحا�سبى التالى ح�سب المبلغ الم�سدق لـه به0 

 الخ�سم من ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0

  الإ�سافة اإلى ح�ساب جارى ال�سريك اأ� ال�سند�ق0

تف�سير القيد المحا�سبى )اإثبات قيد �سراء عدد كذا – من �سلعة كذا...(0

3-  ت�شفية الم�شاركة :-

 اأ -  فى حالة الت�شفية بربح :

يتم توريد ح�سائل المبيعات فى ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة اأ�ًل باأ�ل �يتم ذلك باإجراء القيد التالى :-

 الخ�سم من ح�ساب جارى ال�سريك اأ� الم�سرف اأ� ال�سند�ق0

 الإ�سافة اإلى ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0

) اإثبات قيد توريد قيمة المبيعات(0

 توزيع الأرباح لل�شريك اأو المدير باإجراء القيد المحا�شبى التالى :

 الخ�سم من ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0

 الإ�سافة اإلى ح�ساب جارى ال�سريك0

) اإثبات قيد ن�سيب ال�سريك فى الت�سفية( 0
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    هذا مع التو�سيح فى البيان بمقدار راأ�س ماله �ن�سيبه من الأرباح �ن�سيبه فى هام�س الإدارة.

 توزيع الأرباح “للم�سرف “ �ذلك باإجراء القيد المحا�سبى التالى :

 الخ�سم من ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0 

 الإ�سافة اإلى مذكورين0

 ح�ساب التمويل بالم�ساركة ) بمقدار مبلغ الم�ساهمة فى راأ�س المال ( 0

 ح�ساب الأرباح �الخ�سائر ) اأرباح الم�ساركات ( 0

) اإثبات قيد ن�سيب البنك فى الت�سفية( 0

ب- فى حالة الت�شفية بخ�شارة :-

توريد ح�سائل المبيبعات فى ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة اأ�ًل باأ�ل �يتم اإجراء القيد المحا�سبى التالى :

 الخ�سم من ح�ساب جارى ال�سريك اأ� الم�سرف اأ� ال�سند�ق 0

  الإ�سافة اإلى ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0

) اإثبات قيد توريد قيمة المبيعات(  0

توزيع الخ�سارة ) لل�سريك اأ� المدير ( �ذلك باإجراء القيد التالى :-

 الخ�سم من ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة0

  الإ�سافة اإلى ح�ساب جارى ال�سريك ) بمقدار ما تبقى له من راأ�س مال (0

) اإثبات قيد ن�سيب ال�سريك فى الت�سفية (0

توزيع الخ�شارة ) للم�شرف ( وذلك باإجراء القيد التالى :-

  الخ�سم من ح�ساب مذكورين .

 ح�ساب الأرباح �الخ�سائر ) اأرباح الم�ساركات ( ) بن�سيب البنك من الخ�سارة (

  ح�ساب راأ�س مال الم�ساركة  ) بما تبقى للم�سرف من راأ�س مال (0

   الإ�سافة اإلى ح�ساب التمويل بالم�ساركة0

)اإثبات قيد ن�سيب الم�سرف فى الت�سفية(0

 مع اإعداد تقرير �سامل عن كل عملية م�ساركة م�سفاة �سواء كان بالربح اأ�الخ�سارة مع تو�سيح اأ�سباب الإنحراف 

فى حالة الخ�سارة0 

  �بذلك يتم قفل ملف الم�ساركــة .
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(10(
رابعًا :  معيار التمويل بالم�ساركة  

 التقديم :

    يهدف هذا المعيار اإلى بيان الأ�س�س �الأحكام ال�سرعية العامة ل�سركة العقد) ما يعرف حديثًا بالم�ساركة ( 

� بيان اأحكام كل من الم�ساركة العادية ، الم�ساركة ا�ستيراد، الم�ساركة المتناق�سة من حيث التعريف بها �بيان 

اأحكامها ال�سرعية الخا�سة بها ، مع بيان ال�سوابط ال�سرعية التى يجب مراعاتها من قبل الموؤ�س�سات المالية 

الإ�سالمية �منها الم�سارف الإ�سالمية0

1-  نطــاق المعيــار :

يتم تطبيق هذا المعيار على عمليات التمويل بالم�ساركة بكافة اأنواعها ، �العمليات المتعلقة بح�سة الم�سرف فى 

اأرباح الم�ساركة اأ� خ�سائرها ، �سواء كان راأ�س مال الم�ساركة من اأموال الم�سرف الذاتية ، اأم من اأمواله التى 

خلطها بح�سابات ال�ستثمار المطلقة ، اأم من اأموال ح�سابات ال�ستثمار المقيدة0

2-  المعالجات المحا�شبية للتمويل بالم�شاركة عند التعاقد :-

اأ .    يتم اإثبات ح�سة الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة ) نقدًا كانت اأ� عينًا ( عند ت�سليمها لل�سريك ) الزبون ( 

اأ� ��سعها فى ح�ساب الم�ساركة المفتوح بالم�سرف �تظهر تلك الح�سة فى دفاتر الم�سرف فى ح�ساب التمويل 

بالم�ساركة مع )اإ�سم الزبون ( كما تظهر فى القوائم المالية تحت اإ�سم التمويل بالم�ساركات0

ب.  تقا�س ح�سة الم�سرف ، فى حالة تقديم الم�سرف لح�سته فى راأ�س مال الم�ساركة نقدًا ، بالمبلغ المدفوع 

اأ� المو�سوع تحت ت�سرف ال�سريك فى ح�ساب الم�ساركة بالم�سرف0

ج .  تقا�س ح�سة الم�سرف ، فى حالة تقديم الم�سرف لح�سته فى راأ�س مال الم�ساركة عينًا )عر��ســًا اأ� فى 

�سورة موجودات لال�ستغالل ( ، بالقيمة التى يتم التفاق عليها بين ال�سركاء ، �اإذا نتج فرق بين القيمة 

المتفق عليها �القيمة الدفترية فاإنه يعترف به ربحًا اأ� خ�سارًة للم�سرف نف�سه0

د.  لتعتبر الم�سر�فات الخا�سة باإجراءات التعاقد التى يتكبدها اأحد الطرفين اأ� كالهما )مثـــل م�سر�فات 

درا�سات الجد�ى �ما فى حكمها ( �سمن راأ�س مال الم�ساركة اإل اإذا اتفق الطرفان على خالف ذلك0

3-  المعالجات المحا�شبية للتمويل بالم�شاركة فى نهاية الفترة المالية :-

اأ.   تقا�س ح�سة الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة الثابتة فى نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية )المبلــغ 

الذى دفع اأ� ُقِومت به العين عند التعاقد (0

ب.   تقا�س ح�سة الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة المتناق�سة فى نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية 

مخ�سومًا منها القيمة التاريخية للح�سة المبيعة بالقيمة التى يتفق عليها �يثبت الفرق بين القيمتين ربحًا 

اأ� خ�سارًة فى قائمة الدخل0

ج.  اإذا �سفيت الم�ساركة المتناق�سة قبل ح�سول التمليك لل�سريك ، فيتم خ�سم ماتم اإ�سترداده )بالت�سفية (  

من ح�سة الم�سرف فيها من ح�ساب التمويل بالم�ساركات �يتم العتراف بما نتج من ربٍح اأ� خ�سارٍة عن الفرق 

بين القيمة الدفترية �ما تم اإ�سترداده )بالت�سفية ( فى قائمة الدخل

اإذا انتهت الم�ساركة اأ� �سفيت �لم يتم ت�سليم ح�سة الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة بعد التحا�سب التام  د. 

1423هـ  الأ�ل  04ربيع  بتاريخ  الإ�سالمية  المالية  للموؤ�س�سات  �المراجعة  المحا�سبة  هيئة  عن   )13( �رقمه  المعيار  هذا  �سدر    .1

الموافق16مايو2002م.
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فاإنه يتم اإثبات ح�سة الم�سرف دينًا على ال�سريك0

4-  اإثبات ن�شيب الم�شرف فى اأرباح الم�شاركة اأو خ�شائرها :-

اأ.  اإثبات ن�سيب الم�سرف فى اأرباح الم�ساركة اأ� خ�سائر عمليات التمويل بالم�ساركة التى تن�ساأ �تنتهى خالل 

الفترة المالية يتم بعد الت�سفية0

الثابتة التى ت�ستمر لأكثر من فترة مالية يثبت فى دفاتر الم�سرف ن�سيبه فى الأرباح عند  ب.  فى حالة الم�ساركة 

اأ� على جزٍء منها بين الم�سرف �ال�سريك فى الفترة المالية التى حدثت فيها ،  تحققها بالتحا�سب التام عليها 

�ذلك فى حد�د الأرباح التى توزع ، اأما ن�سيب الم�سرف فى الخ�سائر لفترة مالية فيتم اإثباتها فى دفاتر الم�سرف 

فى تلك الفترة  � ذلك فى حد�د الخ�سائر التى يخف�س بها ن�سيب الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة0

ينطبق ما جاء فى البند 4/ب على الم�ساركة المتناق�سة التى ت�ستمر لأكثر من فترة مالية بعد الأخذ فى  ج. 

الإعتبار لتناق�س ح�سة الم�سرف فى راأ�س مال الم�ساركة �اأرباحه اأ� خ�سائره0

اأ�  اإلى الم�سرف ن�سيبه من الأرباح بعد الت�سفية  اإذا لم ي�سلم ال�سريك  مع مراعاة البند -3 / )د ( ،  د. 

التحا�سب التام ، فانه يتم اإثبات مبلغ الأرباح دينًا على ال�سريك0

فى حالة �قوع خ�سائر فى الم�ساركة ب�سبب تعدى ال�سريك اأ� تق�سيره ، فاإنه يتم تحميل ال�سريك ن�سيب  هـ. 

الم�سرف من تلك الخ�سائر �يتم اإثباتها دينًا عليه0

مع مراعاة البندين 3/ )د ( � 4/ )د(  فاإن حقوق الم�سرف التى لم يت�سلمها من ال�سريك اأ� غيره بعد   .�

لها  �ُيكون   ، الم�ساركة  اإظهارها فى ح�ساب ذمم  �يتم   ، الغير  اأ� على  ال�سريك  تعتبر دينًا على  الت�سفية 

مخ�س�سًا �فقًا لمن�سور بنك ال�سودان  المركزى رقم  2001/4  بتاريخ 2001/4/15م0

5- متطلبات الإف�شـاح :-

كون مخ�س�سًا  قد  الم�سرف  كان  اإذا  للفترة عما  المالية  القوائم  الإي�ساحات حول  فى  الإف�ساح  يجب  اأ.  

�حجم  طبيعة  تو�سيح  مع  الفترة  تلك  خالل  بالم�ساركة  التمويل  عمليات  فى  ح�سته  قيمة  لإنخفا�س 

المخ�س�س0

يجب مراعاة متطلبات الإف�ساح الواردة فى من�سور الرقابة الوقائية رقم 2002/1 ال�سادر بتاريخ 9 فبراير2002م  ب. 

)ال�سفافية �الإف�ساح المالى( مقر�ًء مع معيار المحا�سبة المالية رقم )1( ب�ساأن معيار العر�س �الإف�ساح العام 

فى القوائم المالية للم�سارف �الموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية0
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 عنوان البنك والمركز الرئي�شى:

�سارع ال�سيد / عبدالرحمن - الخرطوم -  ال�سودان 0 

 تلفون :  83779078  – 83774728 – 83771735

فاك�س : 83784282 – 83773585 - 83766470   

�س ب : 10036 – الخرطوم الرمز البريدى:  11111

 www0shib0sd: الموقع على النترنت

0 info@shib0sd: البريد الإلكتر�نى

 الفروع العاملة:

1. البرج : تلفون : 83795721 فاك�س :83795720.

2. الخرطوم : تلفون : 83783043 فاك�س :83785098.

3. ال�سوق العربى : تلفون : 83783921 فاك�س :83783925.

4. المنطقة ال�سناعية الخرطوم : تلفون : 83472837 فاك�س :83472849.

5. ال�سجانة : تلفون : 83487958 فاك�س :83460714

6. ال�سوق المحلى الخرطوم : تلفون : 83420183 فاك�س :83420182.

7. الكالكلة : تلفون : 83722002  فاك�س :83722002.

8. اأم درمان : تلفون : 83553330 فاك�س :83554606.

9.  ال�سوق ال�سعبى اأم درمان : تلفون : 83454156 فاك�س :0159337051

�سوق ليبيا : تلفون : 87730515 فاك�س : 87730514.  .10

ال�سناعات بحرى: تلفون : 85330582 فاك�س :85331141.  .11

بورت�سودان : تلفون :826042-0311 فاك�س : 0311-826046  .12

�د مدنى : تلفون :840445-0511 فاك�س : 0511-840445  .13

كو�ستى : تلفون :824645-0571 فاك�س : 0571-824850  .14

الق�سارف : تلفون :843481-0441 فاك�س : 0441-843479  .15

دنقال : تلفون :823839-0241 فاك�س : 0241-822292  .16

الحفير : تلفون :83730149  فاك�س : 83730148.  .17

الأبي�س : تلفون:843910-843930/0611-0611فاك�س: 843920-0611- الكبانية843940  -0611  .18

�سوق )6( الحاج يو�سف : تلفون : 0120819296 فاك�س :0155117213  .19

جامعة افريقيا العالمية: تلفون : 83731048 /83731049 / 83731050 فاك�س :083731051  .20

ال�شركة التابعة:

ال�سركة العالمية الحديثة لال�ستثمار المحد�دة:

 0)1( رقم  – ال�سقة  الثانى  عمارة الحديد �ال�سلب – الطابق 

تلفون : 83776768 -  83775778   فاك�س :83776026 .

�س ب : 011235

 www0micisd0com: الموقع اللكتر�نى
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المرا�شلون الأجانب:

العالم العربى:

1. بنك بير�ت- بير�ت – لبنان0

2.   البنك الأهلى التجارى جدة – المملكة العربية ال�سعودية0

3.   الم�سرف العربى للتجارة �ال�ستثمار – اأبو ظبى – المارات العربية المتحدة0

ال�سعودية0 العربية  المملكة   - 4. �سركة الراجحى لل�سرافة �ال�ستثمار – الريا�س 

5.  بنك في�سل الإ�سالمى الم�سرى – القاهرة – م�سر0

6. م�سرف قطر الإ�سالمى – الد�حة – قطر0

7. بنك اأبوظبى الوطنى- اأبو ظبى –  المارات العربية المتحدة0

8. ال�سركة العربية لال�ستثمار – المنامة – البحرين 0

– البحرين0 9. الموؤ�س�سة العربية لال�ستثمار – المنامة 

بنك الم�سرق – دبى - المارات العربية المتحدة0  .10

بنك البحرين الإ�سالمى – البحرين 0  .11

0 بنك �سباأ الإ�سالمى – اليمن   .12

البنك اللبنانى الفرن�سى-  بير�ت0  .13

موؤ�س�سة ار�سال لل�سرافة – اأبوظبى0  .14

التنمية الد�لية لل�سرافة – دبى0  .15

بنك النيلين – اأبو ظبى0  .16

اأوروبـا:

1- بنك البركة التركى – ا�ستانبول – تركيا0

2- البنك التجارى العربى البريطانى – لندن - بريطانيا0


