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 إنجاح الصيغ اإلسالمية في التمويل األصغر:

 مع اإلشارة إلي تجربة بنك األسرة )السودان(
 

 1عصام محمد علي الليثي 
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 Islamicيعتبررر اليريرررر مررا العلمررران فالمنارررريا فرري مجرررا  التمويرررل اإلسررالمي 

Finance  أن التمويل األصغر ما أفضل السبل لتحقيق الغايرا  األساسرية للتمويرل اإلسرالمي

 Wealth and Opportunityالمتمرلررررة فرررري إيررررادة توويررررع الررررررفة  فال ررررر  

Redistribution  ال سيما أنه يلبي احتياجا  الشرراح  ال قيررة مرا السريان الرميا رر   رار ،

يعمرل يلرى إدراج ر   رما المسرت يديا كما أنه الرسمية  نطاق الحصو  يلى الخدما  المالية

 Financialمررا رررما القطررام ال رراي فالحيرروم تحقيقررا لمررا يعررر  بمبرردأ الشررمولية الماليررة 

Inclusiveness. 

 

في مجا  التمويل األصرغر أن  Practitionerفي المقابل، يرم كرير ما الممارسيا 

ي مجررا  التمويررل األصررغر،  صوصررا التمويررل اإلسررالمي حقررق نجاحررا  متوا ررعة جرردا فرر

. فيلقرون Conventional Microfinanceالتمويرل األصرغر التقليردم  بالمقارنة مرع نايرر 

باللوي في رما الجانب يلى الصريغ اإلسرالمية فري التمويرل األصرغر بايتبرار أن را تمررل جرورر 

ي. ف ؤالن يررفن اال تال  فالخال  بيا التمويل األصغر التقليدم فالتمويل األصغر اإلسالم

أن بعرره رررم  الصرريغ تواجرره العديررد مررا المشرريال  الترري تحررو  دفن إميانيررة تطبيق ررا يلررى 

اآل رر ينطروم يلررى تيراليي ياليررة تقلرل مرا جرردف  اسرتخدام ا فرري   افبعضرر ،أر رية الواعرع

توصيل  دما  التمويل األصغر لل ئا  المست دفة. فيليه، فإن ال د  ما رم  الورعة البحرية 

 نار في إميانية اإلجابة يلى التساؤال  التالية:رو ال
 

 رل تصل  الصيغ اإلسالمية لتوصيل  دما  التمويل األصغر؟ -

 ما ري مقوما  نجاح صيغ التمويل األصغر اإلسالمية؟ -

                                                           
*
 أكاديمية السودان للعلوي المصرفية فالمالية.  -أستاذ مشارك بقس  االعتصاد  
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مررا ررري الضررمانا  الترري يلررلي توفررررا لتوصرريل  رردما  تمويررل أصررغر إسررالمية  -

 بصورة مستدامة؟

 

تجرار  بنرك   حردإررم  التسراؤال  المررارة مرا  رال  اسرتعرا   استت  اإلجابرة ير

فرري مجررا  توصرريل  رردما  التمويررل األصررغر لشررريحة ال قررران   ررااألسرررة )السررودان( فتحليل

المختل رة،  اصرة شرريحة الخرريجيا. فسررييون تناري  ررما البحرح يلرى النحرو التررالي:  اففئات ر

ضون يلرى أفجره الشربه فأفجره اال رتال  يخصص القس  األف  منه للمقدمة التي يسلط في ا ال

بيا التمويل األصغر اإلسالمي فالتمويل األصغر التقليدم. أما القس  الراني ما البحح فسرو  

يخصص للتعر  يلرى مقاصرد الصريغ اإلسرالمية ف يرارا  اسرتخدام ا فري التمويرل األصرغر 

ير  فتحليل تجربة بنرك في حيا يت  في القس  الرالح ما البحح  ،فاالنتقادا  الواردة يلي ا

 بينما سي رد القس  الرابع للخالصة فمناعشة نتاحج البحح. ،األسرة
 

Success of Islamic Modes in Microfinance: 

The Experience of the Family Bank (Sudan) 

 

Essam Mohamed Ali Laithi 
 

Abstract 
 

Many scholars and theorists in the field of Islamic Finance consider Microfinance 

as the best method to achieve the core goals of Islamic finance to realizing 

redistribution of wealth and opportunities. Microfinance meets the needs of poorer 

segments of the population who are outside the scope of access to official financial 

services. It also works to include these segments among the beneficiaries of this 

important and vital sector to achieve what is known as the principle of Financial 

Inclusiveness. 

 

In contrast, many practitioners in the field of microfinance claim that Islamic 

finance has achieved very modest success in the Islamic microfinance, especially in 

comparison with the Conventional Microfinance. The reason in this aspect is the 

Islamic Modes of microfinance as it represents the essence of the difference and 

disagreement between conventional microfinance and Islamic Microfinance. 

 

Practitioners believe that some of these Modes have obstacles that hinder the 

possibility to actually be applied on the floor, others involve high costs which 

reduce the feasibility of their use in the delivery of microfinance services to the 

target groups.  
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Accordingly, the objective of this paper is to consider the possibility of answering 

the following questions: 
 - Are the Islamic Modes suitable to deliver microfinance services ? 

- What are the elements of success of Islamic microfinance Modes ? 
- What are the safeguards that are needed to deliver Islamic microfinance services 
in a sustainable manner ? 

 

All these raised questions would be answered through review and analysis of the 

experience of the Family Bank (Sudan) in delivery of microfinance services to the 

poor and its different segments, especially the segment of graduates.  

 

This paper will be divided as follows: Section (1) is an introduction which sheds 

light on the similarities and differences between Islamic microfinance and 

conventional microfinance; Section (2) will be devoted to identify objectives of 

Islamic Modes, alternatives used in Microfinance and criticism; Section (3) 

displays and analyzes the experience of Family Bank; and Section (4) will consist 

of conclusion and resolutions. 
 

 إدارة المخاطر في الصيرفة اإلسالمية في ظل معايير باو 
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 مة مش د  العمليا  المصرفية فالمالية في السنوا  األ يرة العديد ما التغيرا  ال

 اصة تلك المتعلقة بسياسا  التحرير المالي كانت السبب الرحيسي في حدفث األوما  

 ت افما رنا برو   رفرة تطوير اآلليا  المتعلقة بتسيير المخاطر فإدار .المالية فالبنيية

 في كل المؤسسا  البنيية فالمالية فحتى اإلسالمية.
 

 ال  السنوا  الما ية نجاحــاً كبيراً فنمواً الخدما  المالية االسالمية  حققت

الرغ  ما يلى ا ليالمالي، ياً في أفساط القطام المصــرفي فمتميلاً، فسجلت حضوراً عو

شأن ا في ذالك شأن الصناية المصرفية التقليدية في -  اإنفنمو الصناية المصرفية اإلسالمية 
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تعاني العديد ما المشيال  فالتحديا  المتعلقة بالمخاطر التي تتخلل صيغ  -العال  اإلسالمي

السترمار التمويل فالعمليا  المصرفية اإلسالمية فكي ية إدارت ا، فبوجه  ا  مخاطر ا

فبالتالي ف ي مديوة لالرتماي أكرر بنااي إدارة فكي ية تطبيق مقترحا  لجنة باو  الدفلية، 

 المخاطر فالعمل يلى تطويررا.
 

فاعع المصرفية اإلسالمية في ظل فما رنا تندر  رد  الورعة البحرية في دراسة  

با تبار  ارتمت رم  الدراسة كما .ميانية تطبيق ا للمعايير الجديدةإ المعايير االحتراوية فمد 

 .فبيت التمويل اليويتيالمصرفية  دارة المخاطر في مجموية البركةإأدان 
 

 دارة المخاطر، ات اعيا  باو ، األدان فالي انة.إسالمية، البنوك اإلالكلمات المفتاحية: 
 

Risk Management in Islamic Banking under Basel Standards 
 

Tehrawi Asmaa & Ben Habib Abdul Razzaq 
 

(Published in Dirasat Iqtisadiah Islmiah Vol. 19 No.1) 
 

Abstract 
 

Banking and financial transactions have experienced in recent years a number of 

significant changes, especially those related to financial liberalization policies 

which were the main factor in financial and banking crises. Hence, the need arose 

to develop mechanisms for risk management in all banking and financial 

institutions including Islamic institutions. 
 

Islamic financial services achieved over the past years a great success and 

significant growth, and registered a strong presence in banking and financial 

sector. Despite this growth, Islamic banking industry suffers, like traditional 

banking in the Muslim world, from many obstacles and challenges related to risks 

encountered in financial products and transactions management, particularly 

investment risks and how to implement the international proposals of Basel. 

Therefore, Islamic financial Industry is required to be more interested in 

developing risk management system. 
 

The paper studied the status of Islamic banking in the light of prudential standards 

and the possibility of their application. The paper also examined the performance 

of risk management in Al Baraka Banking Group and Kuwait Finance House. 
 

Keywords: Islamic banking, risk management, Basel, performance and efficiency. 


