دراسة حول صيغة االيجار المنتهي بالتملك
وفق أنظمة التمويل بالمملكة العربية
السعودية
د .سلطان محمد العيدان – كلية الحقوق  -جامعة دار العلوم

مقدمة:
عقد االيجار المنتهي بالتملك يتمتع بأهمية كبيرة كأحد أدوات التمويل اإلسالمي في مجال التجارة
واالستثمار في مختلف الدول ،خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة و
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية استجابة لمتطلبـات نموها وتوسعها  ،فهي صيغة فاعلة في البنوك
اإلسالمية كونها تمكن البنك و عمالئه من تحقيق مزايا و فوائد تتناسب و أهداف كل منهما ،في ظل ما
يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا االنتاج والتسـويق ،وارتفاع تكلفة الحصول على
األصول الرأسمالية وحقوق المعرفة ،مما يشكل عقبة فـي وجـه المشاريع التي ال تتوافر لديها الموارد
المالية الكافية للحصول على المعدات االنتاجية الالزمـة ،ومن هنا يبرز دور عقد االيجار المنتهي
بالتملك في التغلب على هذه العقبات ،إذ يم ّكن المشاريع من الحصول على المعدات الالزمة عن طريق
استئجارها من الممول الذي يقوم بشرائها من المورد خصيصا لهذا الهدف ووفقاً لشروط ومواصفات
المستأجر والذي يقوم باالنتفاع بها مقابل أجـرة محددة يدفعها للمؤجر خالل مدة العقد التي تكون
مرتبطة بالعمر االفتراضي لهذه المعدات أو االصول ،وفي نهاية العقد للمستأجر الحق في ثالثة
خيارات وهي ،إما رد المعدات وإنهاء العقد ،أو شراء المعدات بسعر رمزي ،أو تجديـد العقد.
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تركز الورقة على دراسة صيغة االيجار المنتهي بالتملك كأحد أدوات التمويل المعمول
بها في المملكة العربية السعودية بما يتفق مع األنظمة السارية وقواعد الشريعة

اإلسالمية.
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ستتناول الدراسة ما يلي:
•
•

•
•
•
•
•
•

تعريف التمويل
األنظمة التي تحكم التمويل بالمملكة
العربية السعودية
صيغ التمويل االسالمي
الجهة المختصة بالفصل في المخالفات
والمنازعات التمويلية
تعريف االيجار المنتهي بالتملك
مشروعية عقد االيجار
أطراف عقد االيجار المنتهي بالتملك
أركان عقد االيجار المنتهي بالتملك
(اإلجارة)

•
•
•
•
•
•
•
•

خصائص عقد االيجار المنتهي بالتملك
أنواع عقد االيجار المنتهي بالتملك
انتهاء عقد االيجار المنتهي بالتملك
مزايا عقد االيجار المنتهي بالتملك
عيوب عقد االيجار المنتهي بالتملك
النتائج
المناقشة
التوصيات
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أهمية عقد التمويل
 .1أحد أدوات التمويل الفاعلة خاصة مع تزايد حاجة
المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة
ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .2تحقق للممول وعمالئه مزايا وفوائد تتناسب
وأهداف كل منهما.
 .3ارتفاع تكاليف الحصول على األصول الرأسمالية
وحقوق المعرفة ،مما يشكل عقبة في وجه
المشاريع التي ال تتوافر لديها الموارد المالية
الكافية ،هنا يأتي دور عقد اإليجار المنتهي
بالتمليك كأحد حلول التمويل والتمكين.

تعريف عقد التمويل :
يعرفًالتمويلًبمفهومهًالبسيطًبأنهًحصولًاألفرادً
أوًالشركاتًعلىًاألموالًمنًمصادرًالتمويلً
المرخصةًلسدًاحتياجاتهمًمنًالسيولةًالنقدية.
قدًيكونًالمستفيدونًمنًالتمويلً،أفراداًأوًشركاتً

أوًحكوماتً،أوًمنظماتًأوًمؤسساتًغيرًربحيه.
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األنظمة التي تحكم التمويل في المملكة العربية السعودية
 .1نظامًمراقبةًشركاتًالتمويلً
 .2نظامًالتمويلًالعقاريً

 .3نظامًاإليجارًالتمويلي

الجهة القضائية المختصة :
لجنةًالفصلًفيًالمنازعاتًوالمخالفاتًالتمويلية.
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صيغ التمويل االسالمي
التمويل اإلسالمي هو:
" تقديم ثروة عينية كانت أم نقدية من أصحاب الفائض المالي إلـى أصحاب العجز المالي يديرونها ويتصرفون
فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية "
تشمل صيغ التمويل اإلسالمي المستخدمة في المصارف معظم صيغ التمويل اإلسالمي المعروفة .حيث توزع
المصارف مواردها بين االستخدامات المختلفة بحسب المخاطر المتصلة بكل صيغة من الصيغ وبحسب
السياسات المقررة من بنك المركزي،
ومن الصيغ المستخدمة في

التمويل:
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الصيغ المستخدمة في التمويل
 -٥المساقاة:

 -١المضاربة:

هي صيغة من صيغ االستثمار الزراعي تقوم على استغالل
األشجار المتنوعة بحيث يشترك فيها صاحب األشجار بثروته
مع صاحب العمل بجهده.

تعرف المضاربة على أنها " :عقد على شركة بمال
من أحد الجانبين وعمل من اآلخر " .

 -٦السلم:

 -٢المرابحة:
عرفها الفقهاء بعدة تعاريف ،إال أنها تدور حول مفهوم واحد
هو "البيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم".

 -٣المشاركة:
هي " عقد بين شخصين أو أكثر على االشتراك في رأس المال والربح أو
شيء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر ولكل واحد أن يتصرف تصرف
المالك" وال يشترط المساواة في حصص األموال بين الشركاء ،أو
المساواة في العمل أو في المسؤوليات ونسب األرباح أما الخسارة فهي
فقط بنسب حصص كل شريك في رأس المال.

السلم على أنه" بيع شيء موصوف في الذمة
بثمن معجل " ،وهو بيع آجل بعاجل.

الصيغ
الصيغ
المستخدمة
المستخدمة
في التمويل
التمويل
في

 -٧االستصناع:
عقد على مبيع في الذمة يطلب عمله ،مثاله كشركة
تتفق مع مصنع سيارات ليصنع لها عددا من
السيارات بأوصاف محددة

َّ
 -٨التورق :
ُّ
َّ
التورق هو تملك أصول بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال لغير
ُ
من اشت َريت منه.

 -٤المزارعة:
هي " عقد على الزرع ببعض الخارج منه " وذلك بأن
يتعاقد مالك األرض مع اخر ليزرعها أو يعمل عليها
ويقومان باقتسام الزرع.

 -٩اإلجارة:
هي ":عقد منفعة مباحة معلومة وخالل مدة معلومة من عين معلومة
أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم" SLC PAGE: 8

اإلجارة
االجارة:
يعرفًااليجارًبأنهًعقدًعلىًمنفعةًمباحةًمعلومةًخاللًمدةًمعلومةًمنًعينًمعينةًًأوًموصوفةًبالذمةًأوًعملً
معلومًبعوضًمعلوم.
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مشروعية عقد اإلجارة
عقد اإلجارة عقد مشروع بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية و االجماع،
• أدلة مشروعية عقد اإلجارة من القرآن:
ت ًلَنَا) سورة
سقَي ًَ
وك ِليَجً ِزيَ ًَ
ع ًَ
قوله تعالى( :قَالَتً ِإنً أ َ ِبي يَد ُ
ك أَج ًَر َما َ
القصص اآلية (.)25
ت اسًت َأ ِجرًهُ ِإنً خَي ًَر َمنً اسًتَأ َجر ًَ
ت
وقوله تعالى (قَالَتً ِإح َدا ُه َما يَا أَبَ ًِ
ن َعلَى أَنً
ك ِإح َدى ابنَتَيً هَاًت َي ًِ
ل ِإ ِنّي أ ُ ِري ًُد أَنً ًأ ُن ِك َح ًَ
ين .قَا ًَ
القَ ِويً األ َ ِم ًُ
ِك َو َما ًأ ُ ِري ًُد أَنً أ َ ُ
شقً
ت َعشرا فَ ِمنً ِعند ًَ
تَأ ُج َر ِني ث َ َما ِنيَ ًةَ ِح َججً فَإِنً أَت َممً ًَ
ّللاُ ِمنً الصا ِل ِحينًَ ).سورة القصص اآليات
ست َ ِج ُدنِي ِإنً شَا ًَء ً
َعلَي ًَ
ك َ
()26 -27
يقول القرطبي في تفسيره لقوله تعالي( :قَالَتً ِإحً َدا ُه َما يَا أَبَ ًِ
ت
ين) اآلية دليل على أن
ت القَ ِويً األ َ ِم ًُ
استَأ ِجرًهُ ِإنً خَي ًَر َمنً استَأ َجر ًَ
اإلجارة كانت عندهم مشروعة و معلومة و كذلك كانت في كل ملة
وهي من ضرورة الخليقة

• أدلة مشروعية اإلجارة من السنة:
قوله عليه الصالة والسالم (أعطوا األجير أجره
قبل أن يجف عرقه) واألمر بإعطاء األجر دليل
على صحة اإليجار.
قوله صلى هللا عليه وسلم (من استأجر أجيرا
فليعلمه أجره)
• اإلجماع:
أجمعت األمة في زمن الصحابة على جواز
اإليجار لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى
األعيان المحسوسة فلما جاز عقد البيع على
األعيان ،وجب أن يجوز عقد اإلجارة على المنافع.
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أركان عقد اإلجارة
• العاقدان:
وهماً(المؤجرًصاحبًالعين) والمستأجرً(منًلهً
الرغبةًفيًاستئجارًتلكًالعين).
• الصيغة:
(المكونةًمنًاإليجابًالصادرًمنًأحدًالعاقدينًوالقبولً
الصادرًمنًالعاقدًاآلخر.
• المعقود عليه (محل عقد اإلجارة):
وهيًمنفعةًالشيءًالمرادًاستئجاره
• األجرة:
هيًالعوضًالذيًيعطىًمقابلًالمنفعة.

أنواع اإليجار
فيًالبنوكًاإلسالميةًتطبقًهذاًاألسلوبًالتمويليًعلىً
نوعينًأساسيينًهماًالتأجيرًالتشغيليًوالتأجيرًالتمويليً:

أوال :التأجير التـشغيلي
ثانيا :التأجير التمويلي

وينقسمًالتـأجيرًالتمويليًالىًقسمينًهما:
• التأجيرًبشرطًالبيعًأوًااليجارًالمنتهيًبالتملك

• التأجيرًالمباشرًأوًالعادي
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االيجار المنتهي بالتملك
عرفهًبعضًالفقهاءًالمعاصرينًبعدةًتعريفاتًمنهاًماًيلي:
• عقدًبينًطرفينًيؤجرًفيهًأحدهماًآلخرًسلعةًمعينهًمقابلًأجرةًمعينهًيدفعهاًالمستأجرًعلىًأقساطًحاللً
مدةًمحددةً،تتنقلًبعدهاًملكيةًالسلعةًللمستأجرًعندًسدادهًآلخرًقسطًبعقدًجديد.
• تمليكًالمنفعةًثمًتمليكًالعينًنفسهاًفيًآخرًالمدةً
• أنًيتفقًالطرفانًعلىًاجارةًالشيءًلمدةًمعينهًبأجرهًمعلومةًقدًتزيدًعلىًأجرةًالمثلًعلىًأنًتنتهيًبتمليكً
العينًالمؤجرةًللمستأجرًولعلًهذاًالتعريفًهوًاألقرب.
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االيجار المنتهي بالتملك
أطراف عقد االيجار المنتهي بالتملك:
مما سبق نالحظ أن عقد التأجير التمويلي عقد مستحدث يتضمن أكثر من عقد وهي :
• المؤجر :هو مالك األصل
• المستأجر :طالب المنفعه
• العين المؤجرة :األصل محل العقد
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االيجار التمويلي
خصائص عقد التأجير التمويلي:
أهم هذه الخصائص:
 .1عقد رضائي
 .2عقد تمويلي
 .3عقد ربحي
 .4عقد ملزم

 .5عقد شخصي(الثقة بين طرفي العقد)
 .6عقد احتمالي
 .7عقد معاوضة

خطوات عقد التأجير التمويلي:
 .1وعدًمنًالمستأجرًباستئجارًالعينًالمرادًشراؤهاًمنًقبلً
المؤجرًبناءًعلىًطلبًالمستأجرًوًوفقًمواصفاته .شراءً
المؤجرًللعينًالمرادًاستئجارهاًمنًالمورد.
 .2يوقعًالمؤجرًمعًالمستأجرًعقدًاإلجارةًبعدًأنًيمتلكً
المؤجرًالعينً(محلًالعقد) .
 .3دمجًهذهًالمعامالتًمعًبعضهاً(اجتماعًعقودًفيًعقدً
واحد).
 .4قدًيشترطًفيًبعضًصورًعقدًالتأجيرًالتمويليًأنًينتهيً
عقدًاإلجارًبالتملكً،عليهًيتضمنًعقدًبيعًآخر.
عليهًفأنًعقدًالتأجيرًالتمويليًعقدًمستحدثًيتضمن أكثرًمنً
عقدًوهيً( وعدً– عقدًايجارً– عقدًبيعً) .
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أنواع عقد التأجير التمويلي
أوال  :من حيث المحل الذي يرد عليه العقد :
نجد أن العقد ينقسم إلى نوعين:
 .1عقد التأجير التمويلي للعقارات :وذلك إذا انصب عقد اإليجار التمويلي على عقار ,كاألراضي.
 .2عقد التأجير التمويلي للمنقوالت :وذلك عندما يرد العقد على أموال منقولة مثل :اآلليات ,والمعدات الالزمة
للمشروع ما.

ثانيا :أنواع عقد التأجير التمويلي من حيث مآل حق الملكية:
يمكن أن نقسم عقد التأجير التمويلي إلى قسمين رئيسيين:
 .1التأجير التملكي أو اإلجارة المنتهية بالتمليك
 .2اإليجارًالتمويليًغيرًمنتهيًبالتمليكً

ثالثا :أنواع عقد التأجير التمويلي بالنظر إلى إبرام العقد
التأجيرًالتمويليًالمباشر
التأجيرًالتمويليًغيرًالمباشر
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مزايا عقد التأجير المنتهي بالتمليك
أوال :بالنسبة للمؤجر:
 .1يستثمرًالمالكًاألصلًدونًأنًيتنازلًعنًملكيتهً،وإنماًيتمًنقلًالمنفعةًفقط.
 .2عوائدًجيدةًللمالكًنتيجةًللتدفقاتًالنقديةًالمستمرةًللمالك.
 .3مماًتقللًمنًحدةًتأثيرًالتقلباتًاالقتصاديةًعلىًالمؤجر.

ثانيا :بالنسبة للمستأجر:
.1

.2
.3
.4
.5

توفيرًتمويلًكاملًبنسبةً %100لألعيانًالمؤجرةًومنًثمًعدمًاستغراقًالمصادرًالتمويليةًللشركةًفيًاألعيانً
الثابتة.
سرعةًالحصولًعلىًاألصولًالمطلوبةًوبأسعارًاليومً،بخالفًاالعتمادًعلىًزيادةًرأسًالمالًلتمويلًالشراءً،أوً
االعتمادًعلىًاالقتراضًمنًالبنوكًبفائدةًلشراءًاألصولًالمطلوبة.
تناسبًمدةًالتأجيرًمعًالعمرًاإلنتاجيًلألصلًالمؤجر.
فيًكثيرًمنًاألحيانًالتأجيرًالتمويليًيتضمنًتكلفةًأقلًمقارنةًبمصادرًوأساليبًالتمويلًاألخرىً،األمرًالذيً
يمكنًأنًيخفضًمنًتكلفةًنشاطًالمستأجرًوزيادةًأرباحه.
يمكنًالمستأجرًمنًحيازةًاألصولًالرأسماليةًالالزمةًلنشاطهًدونًالحاجةًالىًتجميدًجزءًكبيرًمنًأموالهً
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تابع  -مزايا عقد التأجير المنتهي بالتمليك
ثالثا :بالنسبة لالقتصاد القومي:

 .1يساعدًأسلوبًالتمويلًهذاًعلىًاقتناءًمعداتًحديثةً
 .2إنشاءًالمزيدًمنًالمشروعاتًاإلنتاجيةًفيًالبالدًواالسهامًفيًتوفيرًفرصًعملًومعالجةًالبطالة
 .3زيادةًالمنافسةًبينًمصادرًالتمويلًالمختلفةًمماًيؤديًالىًتخفيضًتكلفةًالتمويلًالتيًتتحملهاًالمشاريع
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عيوب عقد التأجير المنتهي بالتمليك
• خسارته في بعض الحاالت للمدة المتبقية من العمر االقتصادي للعين المؤجرة.
لتفادي هذه االفتراضية وهي ان ال يرغب المستأجر بشراء األصول محل التأجير وال يتم إعادة تأجيرها لآلخرين فيمكن
المؤجر تفادي هذا العيب بفرض أقساط محسوب فيها المدة المتبقية للعين المؤجرة.
•

يتحمل المستأجر كافة االلتزامات العقدية ومنها تلك التي كانت على عاتق المؤجر كالصيانة الدورية والمستمرة
وضمان العيوب الخفية.

•

عادة ما يرتبط عقد التأجير التمويلي بقرض من أحد البنوك من أجل توفير المال للمؤجر ليشتري المأجور وبالتالي
فإن فوائد هذا القرض ستحتسب على المستأجر من ضمن مصاريف وتكاليف عقد التأجير التمويلي  ،بل وقد يضاف
إليها احتساب المدة المتبقية من عمر العين المؤجرة عند تقدير قيمة األقساط.

• صعوبة القيام بإجراء أي نوع من أنواع التحسينات على األصل المستأجر دون أخذ موافقة المؤجر.
• زيادة تكلفة االستئجار في األجل الطويل على قيمة التملك والشراء.
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انتهاء عقد التأجير المنتهي بالتمليك
وذلكًوفقًطريقينً:
أوالً :بانتهاءًالعقدًقبلًحلولًأجلهً.
ثانياً :انتهاءًالعقدًبحلولًأجله

أوال :انتهاءًالعقدًقبلًحلولًأجلهً
االنهاء االختياري
يتفقًالطرفانًعلىًانهاءًالعقدًقبلًانقضاءًمدتهًبأحدًالصورًالتالية:
 .1تملكًالمستأجرًلألصلًإذاًعجلًسدادًدفعاتهًاإليجاريه( .سدادًمبكر)
 .2ردًالعينًالمؤجرةًإلىًمالكها.
 .3تعديلًشروطًالعقدًوأحكامهًباتفاقًطرفيهً،علىًأنًيتمًانهاءًالعقدًوابرامًعقدًجديدًبالشروطًالمتفقًعليها.
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تابع  -انتهاء عقد التأجير المنتهي بالتمليك
• االنهاء االجباري :
ويكونًذلكًبأحدًأمرينً
 .1الهالكًالكليًلألصلًمحلًعقدًالتأجيرً،وكذلكًالهالكًالجزئيًالذيًيمنعًمنًاالنتفاعًمتىًماًطالتًمدتهً
وتضررًالمستأجرً،ويلحقًبالهالكًالكليًتعذرًاستيفاءًالمنفعةًكحدوثًأضرارًشاملةًبآالتًالمشروعًبحيثًالً
يرجىًاستكمالًالمشروعًنظراًلحاجتهًلمصروفاتًكبيرةًلجبرًالضرر.
 .2اخاللًاحدًالطرفينًبشروطًالعقدًفيحقًللطرفًاالخرًالفسخً،كأنًيمتنعًالمستأجرًعنًدفعًاألجرةً،أوًأنًيخلً
بالتزاماتهًالتعاقديةًكأنًيمتنعًعنًالقيامًبالصيانةًالدوريةًاألساسيةًوالالزمةًعليهًللعينًمحل التأجير.
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تابع  -انتهاء عقد التأجير المنتهي بالتمليك
ثانيا :انتهاءًعقدًالتأجيرًبحلولًأجله
ينتهيًالحالًالىًاحدًالصورًالتالية:
.1
.2
.3
.4

انتهاءًعقدًالتأجيرًالتمويلي
ردًالعينًالىًالمؤجر
تجديدًعقدًالتأجيرًالتمويلي
انتهاءًالعمرًاالفتراضيًلألصلًالمؤجر.
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النتائج:
 .1نستنتج أن عقد التأجير التمويلي يتميز بخصائص ينفرد بها عن باقي العقود ومن أهمها الخيارات الثالثة التي

يتمتع بها المستأجر في نهاية المدة والتي تعتبر إحدى ضوابط تحديد طبيعة هذا العقد ،فنجد أنه ال يحق للمؤجر
أن يحتفظ لنفسه بحق بيع العين المؤجرة أو استردادها أو تجديد العقد بينما نجد ان هذا الحق ممنوحاً للمستأجر

ولكن يحق له استخدامه إذا أوفى بكافة التزاماته المترتبة على هذا العقد.
 .2يتضح لنا أن عقد التأجير التمويلي يرد على األعيان بنوعيها :العقارات والمنقوالت.
 .3عقد التأجير التمويلي هو عقد يجمع بين عدة عقود هي (وعد  -إجارة -بيع).

SLC PAGE: 22

المناقشة:
يرى بعض المختصين عدم مشروعية عقد التأجير المنتهي بالتمليك لما كان التأجير التملكي أو اإلجارة المنتهية
بالتمليك هو عقد يجمع بين عدة عقود هي (الوعد  -اإلجارة -البيع ، ).حيث أن هناك غرر و جهالة قد تصيب
المشتري حيث ان شرط المدة في عقد اإلجارة ال يضمن حالة العين المراد بيعها بعد انتهاء العقد ،كما إن اشتراط
التأقيت في اإلجارة وهو مبطل للبيع  ،و أيضاً اإلجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دون البيع.
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ومما سبق وتفاديا للغرر والجهالة التي قد تصيب أطراف العالقة التعاقدية بموجب عقد إجارة منتهية بالتملك
وللخروج من هذا الخالف الفقهي والمتمثل في دمج عقدين أو عدد من العقود في عقد واحد ،يوصى بإبرام عقود
منفصلة وفق الخطوات التالية:
 .1وعد باإلجارة بين (المؤجر والمستأجر – المشتري الحقاً).
 .2ابرام عقد إيجاره مع المستأجر حال تملك المؤجر للعين محل التعاقد.
 .3ووعد بالبيع بين ( المؤجر و المستأجر )
 .4أخيرا عقد البيع في نهاية المدة بعد وفاء المستأجر بالتزاماته ،ويتم توقيعه بعد انتهاء عقد االيجار.
إيجاد صيغة تأجير تمويلي عامه كصيغة عقد موحدة يحدد فيها األطر العامة للنظام والالئحة تحت إشراف المرجعية
النظامية ( ساما ) تكون فيها لغة العقد واضحه للمتعاقد البسيط محددا فيها الحقوق والواجبات واألثار المترتبة للعقد
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المراجع:
د .عبدًالستارًأبوًغدةً،المصرفيةًاإلسالميًخصائصهاًوآلياتهاً،وتطويرهاً،المؤتمرًاألولًللمصارفًوالمؤسساتً
الماليةًاإلسالميةً،سوريةً.2006،
عبدًهللاًنقدًهللاًأحميديً،عقدًاإلجارةًفيًالفقهًوالقانونً،سلسلةًمطبوعاتًبنًالتضامنًاإلسالميً– إدارةًالفتوىً
والبحوثً،الطبعةًالثانيةً،السودانً 1431،ه.
عقونًفتيحةً،صيغًالتمويلًفيًالبنوكًاإلسالميةًودورهاًفيًتمويلًاالستثمارًدراسةًحالةًبنكًالبركةً
الجزائريً،رسالةًماجستيرً،جامعةًمحمدًخيضرًـًبسكرةًـًالجزائرً2009،م.
نوارًالبروقًفيًأنواعًالفروقًً،أحمدًبنًإدريسً(القرافي)ً،عالمًالكتبًً،د.ن  ،أربعةًأجزاءً ،د.ت
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األوراق العلمية:
د .أحمدًمجذوبًأحمد  -وزيرًدولةًبوزارةً
الماليةً،تطبيقًالصيغًاإلسالميةًفيًالنظامً
المصرفيًوأثرهًعليًالسياساتًالنقديةً،د .ن ً،
السودانًً،د.ت.
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شكراًلحضوركمًً،،أتمنىًأنًيكونًالعرضًقدًنالًاستحسانكمً
د .سلطانًمحمدًالعيدانً
أستاذًمساعد
كليةًالحقوقً– جامعةًدارًالعلومً
@S_Alaydan
Lawyer.Sultan1@gmail.com
0567888817
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