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:  مقدمة

التجارةلمجافياإلسالميالتمويلأدواتكأحدكبيرةبأهميةيتمتعبالتملكالمنتهيااليجارعقد

ورونةمأكثرتمويليةمصادرإلىالمشروعاتحاجةتزايدمعخاصةالدول،مختلففيواالستثمار

البنوكفيلةفاعصيغةفهي،وتوسعهانموهالمتطلبـاتاستجابةاإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقة

ماظليفمنهما،كلأهدافوتتناسبفوائدومزاياتحقيقمنعمالئهوالبنكتمكنكونهااإلسالمية

علىصولالحتكلفةوارتفاعوالتسـويق،االنتاجتكنولوجيافيسريعةتطوراتمنالعالميشهده

المواردديهالتتوافرالالتيالمشاريعوجـهفـيعقبةيشكلمماالمعرفة،وحقوقالرأسماليةاألصول

نتهيالمااليجارعقددوريبرزهناومنالالزمـة،االنتاجيةالمعداتعلىللحصولالكافيةالمالية

طريقعنمةالالزالمعداتعلىالحصولمنالمشاريعيمّكنإذالعقبات،هذهعلىالتغلبفيبالتملك

فاتومواصلشروطووفقا ًالهدفلهذاخصيصاالموردمنبشرائهايقومالذيالممولمناستئجارها

تكونالتيالعقدمدةخاللللمؤجريدفعهامحددةأجـرةمقابلبهاباالنتفاعيقوموالذيالمستأجر

ثالثةفيالحقللمستأجرالعقدنهايةوفياالصول،أوالمعداتلهذهاالفتراضيبالعمرمرتبطة

.العقدتجديـدأورمزي،بسعرالمعداتشراءأوالعقد،وإنهاءالمعداتردإماوهي،خيارات
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لمعمول تركز الورقة على دراسة صيغة االيجار المنتهي بالتملك كأحد أدوات التمويل ا

ريعة بها في المملكة العربية السعودية بما يتفق مع األنظمة السارية وقواعد الش

.اإلسالمية
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:يليماالدراسةستتناول

التمويلتعريف•

ةبالمملكالتمويلتحكمالتياألنظمة•

السعوديةالعربية

االسالميالتمويلصيغ•

فاتالمخالفيبالفصلالمختصةالجهة•

التمويليةوالمنازعات

بالتملكالمنتهيااليجارتعريف•

االيجارعقدمشروعية•

بالتملكالمنتهيااليجارعقدأطراف•

بالتملكالمنتهيااليجارعقدأركان•

(اإلجارة)

ملكبالتالمنتهيااليجارعقدخصائص•

بالتملكالمنتهيااليجارعقدأنواع•

بالتملكالمنتهيااليجارعقدانتهاء•

بالتملكالمنتهيااليجارعقدمزايا•

بالتملكالمنتهيااليجارعقدعيوب•

النتائج•

المناقشة•

التوصيات•
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أهمية عقد التمويل

جةحاتزايدمعخاصةالفاعلةالتمويلأدواتأحد1.

مرونةأكثرتمويليةمصادرإلىالمشروعات

.اإلسالميةالشريعةأحكاممعومتوافقة

تتناسبوفوائدمزاياوعمالئهللممولتحقق2.

.منهماكلوأهداف

ماليةالرأساألصولعلىالحصولتكاليفارتفاع3.

وجهفيعقبةيشكلمماالمعرفة،وحقوق

يةالمالالمواردلديهاتتوافرالالتيالمشاريع

المنتهياإليجارعقددوريأتيهناالكافية،

.والتمكينالتمويلحلولكأحدبالتمليك

:عقد التمويل تعريف 

ادًيعرفًالتمويلًبمفهومهًالبسيطًبأنهًحصولًاألفر

أوًالشركاتًعلىًاألموالًمنًمصادرًالتمويلً

.المرخصةًلسدًاحتياجاتهمًمنًالسيولةًالنقدية

قدًيكونًالمستفيدونًمنًالتمويل،ًأفراداًأوًشركاتً

. أوًحكومات،ًأوًمنظماتًأوًمؤسساتًغيرًربحيه
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األنظمة التي تحكم التمويل في المملكة العربية السعودية 

نظامًمراقبةًشركاتًالتمويل1ً.

نظامًالتمويلًالعقاري2ً.

نظامًاإليجارًالتمويلي3.

:الجهة القضائية المختصة 

. لجنةًالفصلًفيًالمنازعاتًوالمخالفاتًالتمويلية
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صيغ التمويل االسالمي 

:هواإلسالميالتمويل

يتصرفونويديرونهاالماليالعجزأصحابإلـىالماليالفائضأصحابمننقديةأمكانتعينيةثروةتقديم"

"الشرعيةاألحكامتبيحهعائدلقاءفيها

توزعثحي.المعروفةاإلسالميالتمويلصيغمعظمالمصارففيالمستخدمةاإلسالميالتمويلصيغتشمل

بوبحسالصيغمنصيغةبكلالمتصلةالمخاطربحسبالمختلفةاالستخداماتبينمواردهاالمصارف

،المركزيبنكمنالمقررةالسياسات

:التمويلفيالمستخدمةالصيغومن
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الصيغ المستخدمة في التمويل

:المساقاة-٥

:السلم-٦

:االستصناع-٧

لاستغالعلىتقومالزراعياالستثمارصيغمنصيغةهي

ثروتهباألشجارصاحبفيهايشتركبحيثالمتنوعةاألشجار

.بجهدهالعملصاحبمع

ةالذمفيموصوفشيءبيع"أنهعلىالسلم

.بعاجلآجلبيعوهو،"معجلبثمن

كةكشرمثالهعمله،يطلبالذمةفيمبيععلىعقد

منعددالهاليصنعسياراتمصنعمعتتفق

محددةبأوصافالسيارات

:  المضاربة-١

:المرابحة-٢

:المشاركة-٣

احدومفهومحولتدورأنهاإالتعاريف،بعدةالفقهاءعرفها

."معلومربحزيادةمعاألولالثمنبمثلالبيع"هو

بمالشركةعلىعقد":أنهاعلىالمضاربةتعرف

."اآلخرمنوعملالجانبينأحدمن

أوحوالربالمالرأسفياالشتراكعلىأكثرأوشخصينبينعقد"هي

رفتصيتصرفأنواحدولكلفأكثرمالكينبينماليةقيمةلهشيء

أوالشركاء،بيناألموالحصصفيالمساواةيشترطوال"المالك

هيفالخسارةأمااألرباحونسبالمسؤولياتفيأوالعملفيالمساواة

.المالرأسفيشريككلحصصبنسبفقط

الصيغ 

المستخدمة 

في التمويل

الصيغ 

المستخدمة 

في التمويل

بأنوذلك"منهالخارجببعضالزرععلىعقد"هي

عليهايعملأوليزرعهااخرمعاألرضمالكيتعاقد

.الزرعباقتسامويقومان

ورق:المزارعة-٤
َّ
كهو الت

ُّ
لغير حالمنبثبيعهاثممؤجلبثمنأصول تمل

رَيتمن
ُ
.منهاشت

ورق-٨
َّ
:الت

معلومةعينمنمعلومةمدةوخاللمعلومةمباحةمنفعةعقد":هي

"معلومبعوضعملأو الذمةفيموصوفةأو 

: اإلجارة-٩
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اإلجارة

: االجارة

منًعينًمعينةًًأوًموصوفةًبالذمةًأوًعملًخاللًمدةًمعلومةًعلىًمنفعةًمباحةًمعلومةًبأنهًعقدًيعرفًااليجارً

. معلومًبعوضًمعلوم
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عقد اإلجارةمشروعية 

:القرآنمناإلجارةعقدمشروعيةأدلة•

ُعوكًَأَبِيإِنً قَالَتً ):تعالىقوله رًَِزيَكًَِليَجً يَد  سورة(نَالًََسقَي تًََماأَج 

.(25)اآليةالقصص

َداُهَماقَالَتً )تعالىوقوله تًَأَبَتًِيَاإِح  هًُاس  تًَاسً َمنً َخي رًَإِنً أ ِجر  تَأ َجر 

َِمينًُال قَِويً  ًُأَنً أُِريدًُإِنِّيقَالًَ.األ  َدىنِكَحكًَأ أَنً َعلَىي نًَِهاتًَاب نَتَيً إِح 

اتًَأَت َممً فَإِنً ِحَجج ًثََمانِيَةًَتَأ ُجَرنِي ر  أَُشقً أَنً ِريدًُأًَُوَماِعن ِدكًَفَِمنً َعش 

ًَُشاءًَإِنً َستَِجُدنِيَعلَي كًَ اِلِحينًَالِمنً ّللا  اآلياتالقصصسورة(.ص 

(27-26)

أَبَتًِيَاَداُهَماإِحً قَالَتً ):تعاليلقولهتفسيرهفيالقرطبييقول

هًُ تَأ ِجر  تًََمنً َخي رًَإِنً اس  تَأ َجر  َِمينًُال قَِويً اس  أنلىعدليلاآلية(األ 

ملةكلفيكانتكذلكومعلومةومشروعةعندهمكانتاإلجارة

الخليقةضرورةمنوهي

:السنةمناإلجارةمشروعيةأدلة•

أجرهاألجيرأعطوا)والسالمالصالةعليهقوله

دليلاألجربإعطاءواألمر(عرقهيجفأنقبل

.اإليجارصحةعلى

أجيرااستأجرمن)وسلمعليههللاصلىقوله

(أجرهفليعلمه

:اإلجماع•

جوازعلىالصحابةزمنفياألمةأجمعت

إلىكالحاجةالمنافعإلىالناسلحاجةاإليجار

علىالبيععقدجازفلماالمحسوسةاألعيان

.عالمنافعلىاإلجارةعقديجوزأنوجباألعيان،

االجماع،والنبويةوالسنةالكريمالقرآنمنبأدلةمشروععقداإلجارةعقد
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اإلجارةأركان عقد 

:العاقدان•

منًلهً)والمستأجرً( المؤجرًصاحبًالعين)وهماً

(.الرغبةًفيًاستئجارًتلكًالعين

: الصيغة•

ولًالمكونةًمنًاإليجابًالصادرًمنًأحدًالعاقدينًوالقب)

. الصادرًمنًالعاقدًاآلخر

(:محل عقد اإلجارة)عليه المعقود •

استئجارهوهيًمنفعةًالشيءًالمرادً

:األجرة•

.هيًالعوضًالذيًيعطىًمقابلًالمنفعة

أنواع اإليجار

لىًفيًالبنوكًاإلسالميةًتطبقًهذاًاألسلوبًالتمويليًع

:لتمويليًالتأجيرًالتشغيليًوالتأجيرًاهماًنوعينًأساسيينً

التأجير التـشغيلي: أوال

التأجير التمويلي: ثانيا

:وينقسمًالتـأجيرًالتمويليًالىًقسمينًهما

تملكبشرطًالبيعًأوًااليجارًالمنتهيًبالالتأجيرً•

التأجيرًالمباشرًأوًالعادي•
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: بعضًالفقهاءًالمعاصرينًبعدةًتعريفاتًمنهاًماًيليعرفهً

اطًحاللًعقدًبينًطرفينًيؤجرًفيهًأحدهماًآلخرًسلعةًمعينهًمقابلًأجرةًمعينهًيدفعهاًالمستأجرًعلىًأقس•

. مدةًمحددة،ًتتنقلًبعدهاًملكيةًالسلعةًللمستأجرًعندًسدادهًآلخرًقسطًبعقدًجديد

تمليكًالمنفعةًثمًتمليكًالعينًنفسهاًفيًآخرًالمدةً•

بتمليكًتهيًتنأنًيتفقًالطرفانًعلىًاجارةًالشيءًلمدةًمعينهًبأجرهًمعلومةًقدًتزيدًعلىًأجرةًالمثلًعلىًأنً•

.  العينًالمؤجرةًللمستأجرًولعلًهذاًالتعريفًهوًاألقرب

بالتملكااليجار المنتهي 
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:بالتملكالمنتهيااليجارعقدأطراف

:وهيعقدمنأكثريتضمنمستحدثعقدالتمويليالتأجيرعقدأننالحظسبقمما

األصلمالكهو:المؤجر•

المنفعهطالب:المستأجر•

العقدمحلاألصل:المؤجرةالعين•

بالتملكااليجار المنتهي 
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:  خطوات عقد التأجير التمويلي

لًشراؤهاًمنًقبالمرادًالمستأجرًباستئجارًالعينًمنًوعد1ً.

راءًش.  المؤجرًبناءًعلىًطلبًالمستأجرًوًوفقًمواصفاته

.استئجارهاًمنًالموردالمرادًالمؤجرًللعينً

يوقعًالمؤجرًمعًالمستأجرًعقدًاإلجارةًبعدًأنًيمتلك2ً.

( .   محلًالعقد)المؤجرًالعينً

اجتماعًعقودًفيًعقدً)دمجًهذهًالمعامالتًمعًبعضها3ً.

(.واحد

نًينتهيًقدًيشترطًفيًبعضًصورًعقدًالتأجيرًالتمويليًأ4.

.عقدًاإلجارًبالتملك،ًعليهًيتضمنًعقدًبيعًآخر

أكثرًمنًعليهًفأنًعقدًالتأجيرًالتمويليًعقدًمستحدثًيتضمن

.(  بيعًعقدً–عقدًايجارً–وعدً) عقدًوهيً

االيجار التمويلي 

:التمويليالتأجيرعقدخصائص

:الخصائصهذهأهم

رضائيعقد1.

تمويليعقد2.

ربحيعقد3.

ملزمعقد4.

(عقدالطرفيبينالثقة)شخصيعقد5.

احتماليعقد6.

معاوضةعقد7.
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أنواع عقد التأجير التمويلي 

:العقدعليهيردالذيالمحلحيثمن:أوال

:نوعينإلىينقسمالعقدأننجد

.كاألراضي,عقارعلىالتمويلياإليجارعقدانصبإذاوذلك:للعقاراتالتمويليالتأجيرعقد1.

الالزمةوالمعدات,اآلليات:مثلمنقولةأموالعلىالعقديردعندماوذلك:للمنقوالتالتمويليالتأجيرعقد2.

.ماللمشروع

:الملكيةحقمآلحيثمنالتمويليالتأجيرعقدأنواع:ثانيا

:رئيسيينقسمينإلىالتمويليالتأجيرعقدنقسمأنيمكن

بالتمليكالمنتهيةاإلجارةأوالتملكيالتأجير1.

بالتمليكًاإليجارًالتمويليًغيرًمنتهي2ً.

العقدأنواع عقد التأجير التمويلي بالنظر إلى إبرام : ثالثا  

المباشرالتأجيرًالتمويليً

المباشرالتأجيرًالتمويليًغيرً
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مزايا عقد التأجير المنتهي بالتمليك  

: بالنسبة للمؤجر: أوال
.يستثمرًالمالكًاألصلًدونًأنًيتنازلًعنًملكيته،ًوإنماًيتمًنقلًالمنفعةًفقط1.

.عوائدًجيدةًللمالكًنتيجةًللتدفقاتًالنقديةًالمستمرةًللمالك2.

. مماًتقللًمنًحدةًتأثيرًالتقلباتًاالقتصاديةًعلىًالمؤجر3.

: بالنسبة للمستأجر: ثانيا
انًلألعيانًالمؤجرةًومنًثمًعدمًاستغراقًالمصادرًالتمويليةًللشركةًفيًاألعي% 100توفيرًتمويلًكاملًبنسبة1ً.

.الثابتة

راء،ًأوًسرعةًالحصولًعلىًاألصولًالمطلوبةًوبأسعارًاليوم،ًبخالفًاالعتمادًعلىًزيادةًرأسًالمالًلتمويلًالش2.

.  االعتمادًعلىًاالقتراضًمنًالبنوكًبفائدةًلشراءًاألصولًالمطلوبة

.تناسبًمدةًالتأجيرًمعًالعمرًاإلنتاجيًلألصلًالمؤجر3.

ى،ًاألمرًالذيًفيًكثيرًمنًاألحيانًالتأجيرًالتمويليًيتضمنًتكلفةًأقلًمقارنةًبمصادرًوأساليبًالتمويلًاألخر4.

.  أنًيخفضًمنًتكلفةًنشاطًالمستأجرًوزيادةًأرباحهيمكنً

المستأجرًمنًحيازةًاألصولًالرأسماليةًالالزمةًلنشاطهًدونًالحاجةًالىًتجميدًجزءًكبيرًمنًأموالهًيمكنً.   5
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مزايا عقد التأجير المنتهي بالتمليك  -تابع 

:بالنسبة لالقتصاد القومي: ثالثا

يساعدًأسلوبًالتمويلًهذاًعلىًاقتناءًمعداتًحديثة1ً.

إنشاءًالمزيدًمنًالمشروعاتًاإلنتاجيةًفيًالبالدًواالسهامًفيًتوفيرًفرصًعملًومعالجةًالبطالة2.

ملهاًالمشاريعزيادةًالمنافسةًبينًمصادرًالتمويلًالمختلفةًمماًيؤديًالىًتخفيضًتكلفةًالتمويلًالتيًتتح3.
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عيوب عقد التأجير المنتهي بالتمليك  

.المؤجرةللعيناالقتصاديالعمرمنالمتبقيةللمدةالحاالتبعضفيخسارته•

فيمكننلآلخريتأجيرهاإعادةيتموالالتأجيرمحلاألصولبشراءالمستأجريرغبالانوهياالفتراضيةهذهلتفادي

.المؤجرةللعينالمتبقيةالمدةفيهامحسوبأقساطبفرضالعيبهذاتفاديالمؤجر

مستمرةوالالدوريةكالصيانةالمؤجرعاتقعلىكانتالتيتلكومنهاالعقديةااللتزاماتكافةالمستأجريتحمل•

.الخفيةالعيوبوضمان

وبالتاليورالمأجليشتريللمؤجرالمالتوفيرأجلمنالبنوكأحدمنبقرضالتمويليالتأجيرعقديرتبطماعادة•

يضافوقدلب،التمويليالتأجيرعقدوتكاليفمصاريفضمنمنالمستأجرعلىستحتسبالقرضهذافوائدفإن

.األقساطقيمةتقديرعندالمؤجرةالعينعمرمنالمتبقيةالمدةاحتسابإليها

.المؤجرموافقةأخذدونالمستأجراألصلعلىالتحسيناتأنواعمننوعأيبإجراءالقيامصعوبة•

.والشراءالتملكقيمةعلىالطويلاألجلفياالستئجارتكلفةزيادة•



SLC PAGE: 19

انتهاء عقد التأجير المنتهي بالتمليك  

:وذلكًوفقًطريقينً

. بانتهاءًالعقدًقبلًحلولًأجلهً: أوالً

انتهاءًالعقدًبحلولًأجله:ثانياً

انتهاءًالعقدًقبلًحلولًأجلهً: أوال

االنهاء االختياري 

:يتفقًالطرفانًعلىًانهاءًالعقدًقبلًانقضاءًمدتهًبأحدًالصورًالتالية

(سدادًمبكر. )اإليجاريهتملكًالمستأجرًلألصلًإذاًعجلًسدادًدفعاته1ً.

.ردًالعينًالمؤجرةًإلىًمالكها2.

.  تفقًعليهاتعديلًشروطًالعقدًوأحكامهًباتفاقًطرفيه،ًعلىًأنًيتمًانهاءًالعقدًوابرامًعقدًجديدًبالشروطًالم3.
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انتهاء عقد التأجير المنتهي بالتمليك  -تابع 

:  االنهاء االجباري •

ويكونًذلكًبأحدًأمرينً

دتهًالهالكًالكليًلألصلًمحلًعقدًالتأجير،ًوكذلكًالهالكًالجزئيًالذيًيمنعًمنًاالنتفاعًمتىًماًطالتًم1.

روعًبحيثًالًوتضررًالمستأجر،ًويلحقًبالهالكًالكليًتعذرًاستيفاءًالمنفعةًكحدوثًأضرارًشاملةًبآالتًالمش

.يرجىًاستكمالًالمشروعًنظراًلحاجتهًلمصروفاتًكبيرةًلجبرًالضرر

ة،ًأوًأنًيخلًاخاللًاحدًالطرفينًبشروطًالعقدًفيحقًللطرفًاالخرًالفسخ،ًكأنًيمتنعًالمستأجرًعنًدفعًاألجر2.

.التأجيربالتزاماتهًالتعاقديةًكأنًيمتنعًعنًالقيامًبالصيانةًالدوريةًاألساسيةًوالالزمةًعليهًللعينًمحل
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انتهاء عقد التأجير المنتهي بالتمليك  -تابع 

انتهاءًعقدًالتأجيرًبحلولًأجله:ثانيا

:ينتهيًالحالًالىًاحدًالصورًالتالية

انتهاءًعقدًالتأجيرًالتمويلي1.

ردًالعينًالىًالمؤجر2.

تجديدًعقدًالتأجيرًالتمويلي3.

. انتهاءًالعمرًاالفتراضيًلألصلًالمؤجر4.
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:النتائج

التيالثالثةاتالخيارأهمهاومنالعقودباقيعنبهاينفردبخصائصيتميزالتمويليالتأجيرعقدأننستنتج1.

للمؤجريحقالهأنفنجدالعقد،هذاطبيعةتحديدضوابطإحدىتعتبروالتيالمدةنهايةفيالمستأجربهايتمتع

للمستأجرحا ًممنوالحقهذااننجدبينماالعقدتجديدأواستردادهاأوالمؤجرةالعينبيعبحقلنفسهيحتفظأن

.العقدهذاعلىالمترتبةالتزاماتهبكافةأوفىإذااستخدامهلهيحقولكن

.والمنقوالتالعقارات:بنوعيهااألعيانعلىيردالتمويليالتأجيرعقدأنلنايتضح2.

(.بيع-إجارة-وعد)هيعقودعدةبينيجمععقدهوالتمويليالتأجيرعقد3.
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:المناقشة

المنتهيةجارةاإلأوالتملكيالتأجيركانلمابالتمليكالمنتهيالتأجيرعقدمشروعيةعدمالمختصينبعضيرى

بتصيقدجهالةوغررهناكأنحيث،(.البيع-اإلجارة-الوعد)هيعقودعدةبينيجمععقدهوبالتمليك

اشتراطإنكماالعقد،انتهاءبعدبيعهاالمرادالعينحالةيضمنالاإلجارةعقدفيالمدةشرطانحيثالمشتري

.البيعدونالقبضبعدبالتلفتنفسخاإلجارةأيضا ًو،للبيعمبطلوهواإلجارةفيالتأقيت
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التملكبمنتهيةإجارةعقدبموجبالتعاقديةالعالقةأطرافتصيبقدالتيوالجهالةللغرروتفادياسبقومما

قودعبإبراميوصىواحد،عقدفيالعقودمنعددأوعقديندمجفيوالمتمثلالفقهيالخالفهذامنوللخروج

:التاليةالخطواتوفقمنفصلة

.(الحقا ًالمشتري–والمستأجرالمؤجر)بينباإلجارةوعد1.

.التعاقدمحلللعينالمؤجرتملكحالالمستأجرمعإيجارهعقدابرام2.

(المستأجروالمؤجر)بينبالبيعووعد3.

.يجاراالعقدانتهاءبعدتوقيعهويتمبالتزاماته،المستأجروفاءبعدالمدةنهايةفيالبيععقدأخيرا4.

المرجعيةإشرافتحتوالالئحةللنظامالعامةاألطرفيهايحددموحدةعقدكصيغةعامهتمويليتأجيرصيغةإيجاد

للعقدالمترتبةواألثاروالواجباتالحقوقفيهامحدداالبسيطللمتعاقدواضحهالعقدلغةفيهاتكون(ساما)النظامية



SLC PAGE: 25

:المراجع

المؤسساتًعبدًالستارًأبوًغدة،ًالمصرفيةًاإلسالميًخصائصهاًوآلياتها،ًوتطويرها،ًالمؤتمرًاألولًللمصارفًو. د

.2006الماليةًاإلسالمية،ًسوريةً،

دارةًالفتوىًإ–،ًعقدًاإلجارةًفيًالفقهًوالقانون،ًسلسلةًمطبوعاتًبنًالتضامنًاإلسالميًأحميديعبدًهللاًنقدًهللاً

.  ه1431والبحوث،ًالطبعةًالثانية،ًالسودانً،

ركةًعقونًفتيحة،ًصيغًالتمويلًفيًالبنوكًاإلسالميةًودورهاًفيًتمويلًاالستثمارًدراسةًحالةًبنكًالب

.م2009الجزائري،ًرسالةًماجستير،ًجامعةًمحمدًخيضرًـًبسكرةًـًالجزائرً،

ت.دأربعةًأجزاءً،،ن.د،ًعالمًالكتبً،ً(القرافي)أحمدًبنًإدريسًنوارًالبروقًفيًأنواعًالفروقً،ً

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=784&idto=785&bk_no=37&ID=250
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:األوراق العلمية

وزيرًدولةًبوزارةً-أحمدًمجذوبًأحمد .د

مًالمالية،ًتطبيقًالصيغًاإلسالميةًفيًالنظا

،ًن. المصرفيًوأثرهًعليًالسياساتًالنقدية،ًد

.ت.السودانً،ًد

http://www.meshkat.net/new/list.php?catid=5&authid=332
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شكراًلحضوركمً،،ًأتمنىًأنًيكونًالعرضًقدًنالًاستحسانكمً

سلطانًمحمدًالعيدانً. د

أستاذًمساعد

جامعةًدارًالعلومً–كليةًالحقوقً
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