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 ةــمقدم

جتعلززقالصززإلسعقىالعلززأالتلزز لالقشلزز االتلويززإل االقتاو يلبزز القتزز ال زز   ال عزز العلززأالس زز اليرتكززاالقتصادززإلسالقي زز   ال
خمالزززلالقتدزززبوالقتاو يلب  إىلزززإلا الإسالساالقلي  ززز القيإلتبززز القي ززز  ب القألز ززز القيإلتبززز القتعإليبززز  يإلالتزززقال ززز ال لززز االتاو زززاال ال

تسزززعأالإسالق اكزززإلعال ياالزززإلتالإ ززز  ب التلززز عال او يزززاالقييزززإلعي الق زززا وإلعي الماززز ال ريلززز ال الزززلالعززز ال زززإلال ززز ال ع ززز سال ال
القتديإلع القيإلتب القتاللب ي  م  المثالاإلتسؤقاالقيطرمحال  :

الق اكزإلعال ياالزإلتال  يلز التلوياالزإلتالقيعوز اال زإلال ب ال الاجزإلا إلال  القت معالقتذيالتل عال زقالقلي  ز القيإلتبز القي ز 
ال القتصادإلسالقتاللب ي؟

التب:إل طسع ع التإلجإل  الع ال ذقالقتسؤقاالصسو ال ذهالقي قخل الإسال

 قي   ب  قيإلتب  قلي     ف  ع :قألما قيطلب
 قي   ب  قيإلتب  تل ي    قتاو يلب  قألسمقت :قت إلين قيطلب

 قي   ب  ك كقتد :قيطلبالقت إلتث
القيطلبالقترق  :التط عالقتطلبالعلأالقتدك كالقي   ب ال القأل  ققالقتعإليب .
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 ملخص

تدزززوبتالمتطزززز يرالمتطيبززز العولبززززإلتالمسسمقتال إلتبززز ال سززززا     متل لال لزززز االقلي  ززز القيإلتبزززز القي ززز  ب التعزززز ال
يياالززإلتالقي يزز سالا سززب  االلازز ال ززذت الخ َّصزز الم ي عزز التلويززك تالقتصادززإلسي المقيإلتبزز  متاليلادززرالسمع ززإلالعلززأالق

 مإشزيإل  قيإلتبز  قييزإل ا شزا مقت اكزإلع قي ز ق  إس متلز السعزأالقي ز عال إسالحمزإلمتتالتط يز السسمقتالمساكزإلعالص لز ال
   شزإلئع   ددزإل مت زا قتلبوز   اسزإلمي  ماثئز  ز العيزإلعسالعز القتز ال قي   ب  قتدك كم  الس تال ياالإلتقال قشإلجإلت
ال مهت فقتيزرعب  ابتضز ق   قتتااقع    قي   ب  قتاو يا صبو ما  شرعبإل تد ع  يإل إل إلعيق ا والنيإلط سم  لكب 

ميا صززلال تعزز الم ززبل التإل زز ق المقتاط يرالألهنإل قئاالتلوياالززإلتالقيإلتبزز القتاللب يزز تزز ااالقتيزز الإسقلي  زز القيإلتبزز القي زز  ب ال
التيلسززززتالإس:صززززك كالقيضإلع   صززززك ك الم زززز حتلبزززز التلزززز القي وزززز العلززززأالتزززز قارالحمفززززاقتالقي زززز ق  المقتكزززز قسعالقيؤ لزززز ال

قيغإلع   صززززززززززززك كالالقييإلع   صززززززززززززك كالقيجإلعس صززززززززززززك كالقيرقص  صززززززززززززك كالقتس لت صززززززززززززك كالقت اديإل  صززززززززززززك ك
القياقعع  صك كالقيسإلصإلس.ال

القتدك كمتعرفال العلأالقيسا ىالقتعإليال ذه ال ياق ترتكاالعلأالسصاال إلسيالتقالمج سال لبل الالتك هنإل  عمقجإل
ألز  القيإلتب العلبالقالب إلقيصيإلاالعلالتاقي تل ال ماللكب ال لبلب التلوو اال القييرم علأالقألعض الم  ال إلاليع المج سال 

ص عتالتدرحيإلتالقي   ب  مالالقتدك كالخإلص القي    التاو ياابقت ماالقتغر ب الالق او المص  2008ال ي قتعإليب ال
ماالعر ب المغر ب العل تالن مقتالم ؤمترقتال الس مالقي    قتاو ياالالت  العلأ  المزعقءالمحمإلاظ ال ي كال ر اي الغر ب ال

ال  الاقييإلصي السمت  الس رب ال إلتبااي التع ال  الد ال متعارب القي   ب س القيا  س مأتيتاللدك ك القتعر ب  القي إلعقت القت إلنب  القيرتي   م 
ال التكس  ي ال سا ى العلأ ال ريطإلنبإل ال ع  القت إلنب  القيرتي  الياسقسالتطلبق مالابسعمالعغال  الت عجيبإلىالال القتدك ك ال ذه علأالعلأ

القيسا ىالقتعإلي .
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résumé  
 Finance Islamique ingénierie désigne la conception, le développement et laالالالالالالالالالالالال
mise en œuvre des processus et des outils de financement novateurs, et de fournir 
des solutions créatives et innovantes aux problèmes de la vie économique et 
financière, non seulement dans de nouveaux produits, mais s'étend aussi bien à des 
tentatives d'adapter les outils et les idées sont vieux, et ont appelé à l'Islam à la 
créativité et l'innovation pour résoudre les problèmes financiers et la satisfaction 
des besoins, parmi les produits les plus importants, les sukuk, qui est un document 
de valeur égale et représentent des actions ordinaires de la propriété ou activité 
d'investissement est autorisée et légitime, délivré en conformité avec les modes de 
financement islamiques avec un engagement contrôle légitimité, et vise Finance 
Islamique d'ingénierie pour fournir des solutions de rechange pour les produits 
financiers traditionnels, parce que c'est une façon pour la créativité et le 
développement, et la réalisation de cette tâche dépend de la disponibilité des 
incitations créativité, et un personnel qualifié, qui est divisé en: instruments 
spéculatifs, les instruments concernés, Ijara, Mourabaha, des instruments de paix, 
instruments istisna'a, instruments Almgarch, instruments agricoles, instruments 
Almsacapال. 
 Ceci est connu sous le nom des instruments sont en grande demande auالالالالالالالالالالالال
niveau mondial; étant basé sur le matériau d'origine a une présence réelle sur le 
terrain, ce qui signifie l'existence d'une véritable appropriation du financier dans le 
projet, et a accru la demande pour eux après la crise financière mondiale en 2008, 
a mis l'accent sur les pays occidentaux, la finance islamique, en particulier 
islamique Sukuk , publié des déclarations des ministres et des gouverneurs des 
banques centrales de l'Ouest se félicite de la finance islamique, et organisé des 
séminaires et des conférences dans les pays arabes et occidentaux à être discutées, 
et la Malaisie est le plus grand exportateur d'obligations islamiques, et en second 
lieu aux Emirats Arabes Unis, et de venir à Ksomboorg à la deuxième place après 
la Grande-Bretagne au niveau d'Aruba, et de la demande augmentant 
progressivement sur ces instruments au niveau mondial. 
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 اإلسالمية املالية اهلندسة مفهوم :األول املطلب
 اإلسالمية املالية اهلندسة تعريف :األول الفرع

 شل ا مقتدبإلغ   إلتب ال ياكرس  مآتبإلت ألسمقت مقتايفبذ  مقتاط ير  "القتادوبت  عو  إلىالالقيإلتب  ابلي    يلد 
 ميعرا إلالقتيعضالأبهنإل:"تدوبتالمتط يرالمتطيب العولبإلتالمسسمقتال إلتب ال سا     متل لال1قتاو يا" ييإل ا إ  قعب 

ص الم ي ع التلويك تالقتصادإلسي المقيإلتب  متاليلادرالسمع إلالعلأالقيياالإلتالقي ي سالا سب  االلا الال ل االخ َّال
ال2 ذت الإسالحمإلمتتالتط ي السسمقتالمساكإلعالص ل الخل   الس  قفال ييآتالقألعوإلا"

التكا مقتايفبذ مقتاط ير قتادوبت عولبإلت تاضو  قت  قألنيط  اجو ع " :  ا قي   ب  قيإلتب  ي   قلس َّإلال
الإ إلع   ذت  م ا قتاو يا ييإل ا إ  قعب   ل ا صبإلغ  إس إىلإلا  قيياكرس  قيإلتب  مقتعولبإلت قألسمقت   

  ."قي     قتير  ت جب إلت
ساال لب وإلالال  القلي   القيإلتب القتاللب ي ال القي   ب  قيإلتب  لي   ق  الخ االقتاعإلعيلالقتسإل ل الياينيالتيإلالساال 
 قت اكإلعالتق متيفرسالقلي   القيإلتب القي   ب الخبإلصب الساالتك اال ذهالسج ي  ممت يلب ال إلتب  سسمقت ق اكإلع عيإلعسالع 

   ب الس  رال  القتيظتال إىلإلا الإسالساال  قااالقتنضيإلطالابتيظتالقيقي   ب  قتيريع       ا قال  ي سقي ل امقش
غاالقي   ب   سيبالمج سالشع عالعوب الت ىالقيسلونيالحي ال  القتتافإلفالعلأالقأل كإلعالقتدرحي  خب فالقألخرىال

ال3قت الياتالقتتافإلفالعلأالقتل قئحالمقألنظو المبالرسالمج سالقتر ح.
م ذقالياضو القخلرمجالالاإليياالإلتالقي   ب المتاإلزالابيد قصب القتيرعب  ألهنإلالتك اال  قال التلير الص عالقي كإلا

المتاإلزالسيضإلالابتكفإلءسالقتصادإلسي القت التع الحتلب ال لإلص القياعإل لنيالأبصاال   القخل فالقتفل  الص عالقيساطإل   وإل
ال4. مقتاعإلص يص عال  القتاكإلتبلالقيجرقئب ال

 ةـاإلسالمي ةـاملالي ةـدسـاهلن ورـأة وتطـنش :اينـالث رعـالف
 إس متل السعأالقي  عال قتيرعب  الابأل كإلع قي   ب  قتيريع    عظ  يذ قي   ب  قيإلتب  قلي    ظ رت

 الإلا جيبب  اور االإلءه علأالخبرب عج   اعواال الق  5قشإلجإلت مإشيإل  قيإلتب  قييإل ا شا مقت اكإلع قي  ق 
  ذق     قتدإلال تيأخذ إان هللا ع  ا اي مهللا ت الإلا ؟  كذق خبرب متر س ا م لت علبق هللا صلأ هللا ع  ا تق

 ق ا  مث قيو الابت عق ت     تفعا تال))ال :م لت علبق هللا صلأ هللا ع  ا الإلا ابت     مقتدإلعني ابتدإلعني 
 سما قتصادإلسي القشإلجإلت تليب  ل ا ع  قتي ث ألمهب  إشإلعس 6ذت ((   ا قيباقا   مصإلا . جيبيإل ابت عق ت
  افدبا جإلءتالمإمنإل قشل ا   ذه  افدبا أتت مل قي   ب  قتيريع  سا قي  ظ تك  .قتيرعب  ابأل كإلع إخ ا

  كوإل سم ندإلالعإلعض  إل إت قشا قيعإل  ت   قألصا أبا قتل ا    ياف  م ذق .قيإلتب  قيعإل  ت    حيا ت  إل
 مس ل  قيوي   السقئرس  الرت قتعك   علأ مإمنإل قت اكإلع  سقئرس حتالر مل قي   ب  اإلتيريع  معلبق اإل اثالشرعبإل
ال.7مقتاال ي  قت اكإلع   قتييري تلال    اإل   قييرم  سقئرس

 قتيبيإلين قشس     حمو  قي إلع  ق سجإلب  إل مي ج ال القتاإلعيخالقي    ال إلالاب ال عىنالتطيب القلي   القيإلتب 
 ص عال مسال ي  قشرتيق مسان -    ع-قتعلإلع  ذق قشرت:آلخر شخص إذقالصإلا :قتاإلتب  تل إلت  خمرج ع   ئا  ني



6 
 

 قتيرط خبإلع    ق ع تع  ييرتاي سا قيخرج :قي إلع الإلا .قتيرقء   ال لب  يق ييرتيق ست قشرتقه إا مخي  ابق 
 - صإل يق عغب إا سعسي  :قتيبيإلين تإل إلع البا .قييب  معس اسخالقتعل  ييرته مل اإا صإل يق  علأ يعرىلق مث تق 
 مس ل  قيوي    سقئرس  الرت قتعك   مإمنإل قت اكإلع  رسسقئ   سالحتالر قخلبإلع تق يك ا سا   -قتيرقء  لب   
ال8.مقتاال ي القت اكإلع   قتييري تلال    اإل   قييرم  سقئرس

 اإلسالمية املالية للهندسة التمويلية األدوات :الثاين املطلب
ال :املشاركة :األول الفرع

تجال  القتعواال ال  سال عبي .ا  التعرفالقتيركالأبهنإل"عل ال نيالشريكنيالاأ  رال العسسال إلاال يرتكالمعصقالقتيإل
ال ال القتتااقع القألعوإلا(سم القتعوا)شر   القأل  قا(سم القتعب )شر   السم القتيل ي القيإلا العسس التل ل ال  القتشرتقك تلاض 
قتذ  )شر  القت ج ه(م القتعواالمقيسقعسالمقتادرف م المثرسالقتايغبا.  قءالس إلن العصإلىالسعالخسإلعس.  القت اورقعال  سال

  بثال10شر  القتعيإلاال القتفلقالقي  عال  السنسبالقتير إلتالألعوإلاالقيدإلعفالقي   ب  متعاربال9  يل العإلسس."
 سم ج ي   يرم  إنيإلء    افإلمت  سم  اسإلمي ال يسب قيإلا عسس"   تلوسإلمه  مقتعوبا قي     قيدرف اف ي

 سم قتعلإلع سم يرم قي ي ع إل قت  قألعابح   قييإلع  المتات  يل ا  سصا سم علإلع متل  سم صإلئت  يرم  تط ير
 "قيإلا عسس   قييإلع   تيدبب مالإل قخلسإلئر   قييإلع  التات  بيوإل قييإلع    قتفإلصب  تيرمط مالإل قألصا
ال إلاليل :ال:سشكإللإل م  الس ت قييإلع إلت سن ق  متاع س

ال :الدائمة املشاركةوال :أ
ينيإلءال يرم الج ي السمالقيسإلمه المتاتال نيالقيدرفالمغاهال ال لالقيإلاال قألجا   يا قتاو يا صبو    م  

 التط يرال يرم ال  ج س ملال ال االشري ال داقال دف السقئو  مأيخذالعصقالإسال نيالقنا إلءالقتير   معإلسسال إلاليرتكال
ال11قيدرفال ري القتعواالمقيسقعسالتلعوباال  القت افإلظالص القترصإل  .

ال:املتناقصة املشاركة اثنيا :
شر  ال ؤصا التل عالعلأالس إل إلالقتايإلزاالقتا عجي التلودرفالع الالتعاربالقتي ياالقألنسبالت صرتقضال فإلئ س م  

ال لب  ال دف  القتير   اللال القتعوبا القتس قس الييا   الت عجيبإل معي  إل المثي إل ال لإل اال  قس  متعاربالس ل بالانج ال داق
 12تاو ياالقييإلعي القتديإلعب المقتاعقعب مقتعلإلعي ...قخل

ال :ابلشراء لآلمر املراحبةالفرع الثاين:
القيرقص ال ب  المثي إلاليع  التس قس القتكإل  القيإلا اللل  الت القيدرف ألنق الإس ال لع  الشرقء القترقغبال  اليال ع  "سا

نل قى مألاالقتيإلئ التالييع إلالتقالإسالسجا إ إلالتع عال اقمتاقالتليب  القيؤجل  سمالتع عال عرااقالابييرتي سمالشإلجاقالإسالقيإلاال
ال ال ؤجا ال  و  العوبلق الإس المييبع إل النل ي ال  و  القيدرف ال ر لاني: ر ل القتيل ي ابيرتي إل العلأ الذت  سعلأ ميات

ال عضالقيدإلعفال ال  التلطراني)قيدرف مقتعوبا( ال لا   القي قع س القيرقص .م ذه الإ رقع ال ر ل  القيرقص  مث العلأ قي قع س
ال13قي     مغاال لا  التلعوباال ال عضالقيدإلعفالقألخرى."
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رقئ إلال ر حال ضو عالإسالسصسإلطال  قسالميعراقالقتيعضالأبنق:" ب القتسلع القييرتقسالم بإلزهتإل مثال بع إلالي الس رال ي
قت و ال يإلءالعلأالمع ال لاعالتلرقغبالابتيرقءال لي االقتيرقءال  و ال ؤجاالسمال لس  م  ال ب ال يرم ال يرطالستالياخذال

الال14جسرقالتل ص االإسالقتراب أبااليك االقتعل الص عايىالتال لبل  سمالياتال  السماال بإلزسالقييب ."
ال :اإلجارة:الفرع الثالث
 قتي ء     لد سس  يفع  قيساأجر متلب  يات قيجإلعس م  قتعني سما يفع قي علأ قيعإلمىل  م  
 م  التيواالإجإلعالقييإلا ال  قءالقييل ت ال ا  التيلاال لكب القييفع التال لكب القتعني عل عال يلوالا لإل  حم سس ي س قيؤجر

 15:سعالقت إل ا  سمالإجإلعسالقألعوإلا م  الن عإلا
ال :التشغيلية اإلجارة -س

 . سياليل عالقيدرفالإبجإلعهتإلالمثالتع سالإتب التبؤجر إلالآلخرابتاولب  مع  يسيل إل ت قت  قيجإلعس م  
ال :ابلتمليك املنتهية اإلجارة -ب

   حي س ع اي غا سم ع اي   و  قتيب   ري الع  مقيجإلعس قلي   ري  ع  ابتاولب  قييا ب  قيجإلعس متيوا
القيدإلعفالقيجإلعس سصسإلط ابص اليعإلسا   و  قيجإلعس عل    س قنا إلء صيا قتيب   ري  ع  سم قتعل   متساخ   إل

 قي   ب ال الاجإلاالقتعلإلعقتالمسج اسالقشإل  بالمقآلتت.
ال :االستصناع الفرع الرابع:
ال   قتاعإلص    ق ط   إل   مت ي   عني  يرم   او يا قي   ب  قيدإلعف   قت اديإل  يات
 يل ع مث م    عني اتعيخ م  حم سس م  قصفإلت حم س مبيلو  إل   قييرم  تسلبوق علأ (قتديع   إلتب )قيسادي
 قيدرف ي اعق  إل  ني قتفرق مل ا قحمل سس  قي قصفإلت  سب قييرم  تايفبذ س  ر سم  لإلما    ابتاعإلص  قيدرف

 م  اليييقالعل القتسلتال الساال اال ي وإلال ب القيدرف إس يؤما قتذي قتر ح قيسادي   سإلب علأ يساللق  إل م
  16ع معالسجباالتل إلج .تيبئال 

ال :م  ل  الس   الفرع اخلامس:
 تاوكني قيسي   ابتيرقء قتاو يا مب جي إل يات قتاو يا صبو    مصبغ  قت ا وإلع عل س    عل  م  

 قتيإلئ  ياع   قت  قييإلع  قتسلع     اإلآلجا  عإلجا  آجا  ب  ا   قت زع  قتاو يا علأ قشد ا    قتيإلئ 
ال القييرتي ي اعق قتذي قت و     مقتعإلجا  حم س سجا  ع   اسلبو إل القتس ق ال سعر القت و  الحت ي  الجي ز  مت

ال17.قيساليا مجي زالحت سي هال سعرال  قال عبي المص القتاعإلص 
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 اإلسالمية الصكوك :املطلب الثالث
 اإلسالمية الصكوك تعريف :الفرع األول
 نيإلط سم  لكب    شإلئع   ددإل مت ا قتلبو   اسإلمي  ماثئ ":إلهنس علأ قي   ب  قتدك كتعرفال

ال18."قتيرعب  ابتض ق   قتتااقع    قي   ب  قتاو يا صبو ما  شرعبإل تد ع  يإل إل ق ا وإلعي
 اإلسالمية الصكوك خصائص :الفرع الثاين

 19  الس تالخدإلئصالقتدك كالقي   ب ال  :
 .  ل ق    قمت ل ابوإل  إلتك إل    ي يإلت قتلبو   اسإلمي   فئإلت  إلتك إل اب ت تد ع ماثئ  -
  د ع إل علأ سييإل مت ا مت ت اا إل  ياعني خ  إلت سم  يإلا  سم سص ا  لكب    شإلئع   د  مت ا -

الك.قتدك ال شإل ل 
ال.علب إل مقتعإلئ  مت قملإل إص قع إل مآتب   راب إل  ني شرعب   ض ق   شرع   عل  تد ع -
 قت  مقخل  إلت مقييإلا  ص اتأل تا ما قتيرعب  مقتض ق   قتيرمط علأ  يإلء قتدك ك ت قما يات -

 .مت ل إل
  إل ل   قت ا وإلع خمإل ر  ا وا صإل يق يلاع قي     قت ا وإلعي قتد  -
   م   تع يق سم تلداه  ي ت  إلت    إت قخلسإلعس يا وا ت قتيري  سم قت  با سم قيضإلعب -
ال.قتد  شإل ا قيإلا عسس يضو  ت قت ص  نف 

القي  المهت ف القيإلتب  القلي    الالإس ب  القتاللب ي   التلوياالإلتالقيإلتب  القتي قئا التإل  ق الالألهنإلت اا الم بل  تع 
ال  و ال مقتاط ير ال  الحتواالعلأالعإلتل إل القيؤ ل  المقتك قسع العلأالت قارالحمفاقتالقي  ق   ميا صلالحتلب التل القي و 

  إلال عولبإلتالقتي ثالقت اكإلع.الم ذت التا صلالعلأال  ىالتف تالقيؤ س القيإلتب القي   ب التإل  ق  المسعج الق اوإل
ممتاإلزالقلي   القيإلتب القي   ب السيضإلىالأبهنإلالتعواالعلأالجتيبالتللب ال يإلعالقيي عنيالابيفإل بتالقتيرعب ىلرمعسالإ مالمقتاط ير

قتتااقعالابييإلع  ال القتر حالال م  حم سقتالتر تال   حالقلي   القيإلتب القي   ب الت ج مال. ياالإلتالقيدراب القتاللب ي 
قىلحالتاليلياالقتاأمياال ىتالتالياتالقتتافإلفال  تقال الحمإلمت الإىلفإلءالصيغ الإ   ب العلأالقيياالإلتالسمالقخلسإلعسال يصالمال

ستاليعإلسالسا القي قعسالقيعيأسالع ال ري القألمعققالمقألسمقتالقيإلتب القت السص عتالعلأالس إلسالقتاخل الال م ذت قتاللب ي 
القتفإلئ سال  القتر  ي الإسال ؤ سإلتالمشر إلتالتاعإل اال يظإلع قتاي سال الع عالج قزال مال االتعإل  هتإلالالع الشرطالقتفإلئ س

ال يرمع ال السي  القي   ب  التألسمقتالقيإلتب  القتيل ي  القي قعس ال سيلإلىالق ا وإلع العلب إل الع قئ ال افلإل قتيع ال مسيضإلىالإلتالت ع
 20.تجاوإلع الصبثالياتالق ا وإلعالقي قعسالقتاو يلب التألمعققال ال يرمعإلتال  عالقيدل  القتعإل  التلوالاو القي    ق

ج سالتيإل قال نيالقتدك كالقي   ب المقتسي قتالقتاللب ي ال  ال بثالساال لاإلمهإلالتعاربقاالسسقسالابترغتال  المالمال
القتيل ي  القتسبإل   السسمقت ال   السهنوإل القتسب ت  سي ال21تا اا السنق القي   ب ال إت القتدك ك ال ني الج  ري  الارمق ت ج 

ال22مقتسي قتالتاو االابوإلاليل :
الد الشإلئع ال  المجب ال  ج سقتالقييرم .قتسي قتالمت االسييإلال الذ  القي ي   بيوإلالقتدك كالمت اال ال-
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ال نيالصإل بالقتد المقيد عال  الع ص الال- القتع ص  ال  قيي   بيوإل ال نيالصإل بالقتسي المقي ي ال  الع ص  قتع ص 
ال يإلع  .

التلسي قتالاإلئ سالاث ا   بيوإلالتدك كالندببال القألعابحالإذقالحتلل .ال-
ال23يل : وإلالت ج الارمقالسيضإلال نيالقتدك كالقي   ب القأل  ت متالخصالابوإلال

يعاربالقتس تالسسقسال يإلع  السقئو ال القتير    ال نيالتاليعاربالقتد ال ذت الابتضرمعس ال اليك اال يإلع  ال يا ب الال-
الابتاولب  سمالإجإلعسال يا ب الابتاولب ..

شإل ل القأل  تالقش ال الإسقعسالقتير  الع ال ري القناخإلبالمم لب تال الاجل القيسقعس  بيوإلالتحي الذت الألص إلبالال-
القتدك ك ع قالقش ال القترصإل  .

 اإلسالمية الصكوك أنواع :الفرع الثالث
 .24مغا إل مقييإلع   مقيضإلع   مقت اديإل  مقتسلت قيجإلعس صك ك إس قي   ب  قتدك ك لك التلسبت

ال :املضاربة صكوكال-1
 ااو ا قيضإلع   سس إل علأ قتعوا إبسقعس قيد عس قتير   صبإلع س إلس علأ ت  ااإلب تعرض  إلتب  سمعقق" م  

ال25 "قيإلا عسس سص إلب قتدك ك  إلتك  مياو ا  (قيسا ور)قيضإلع   عإل ا
ال :املشاركة صكوكال-2

 سم صإلئت   يرم  تط يرالسم  يرم  نيإلءإ    دبلا إل ت اخ قع إص قع إل يات قتلبو   اسإلمي  ماثئ    
 قتدك ك مت قع  دد ت    مسال  قتدك ك شول   لكإل قتييإلط   ج سقت سم قييرم  ميديح نيإلط مت يا
 .إلهتيسقعال غا ت سم قتير إلء س    اعبني
ال :السلم صكوك -3

 إس قتاسلبت   ؤجل القتذ       ص ا   لع   إلا   و  قتعوبا    قيدرف ييرتي أبا قتدبغ   ذه تسوح
 مذت  مقيناإلج   مقتديإلع القتاعقع  قتييإلط  او يا ياعل  سمه إل قتاو يا   خمالف  ق اخ ق إلت متق حم س   ع 
 .قتديإلع  سم تلاعقع  قت ز   قتيل ي  قتسب ت   ا اا

ال :املزارعة صكوك -4
ال.قتيإلتج قحملد ا  ال د  شإل لب إل ميديح زعقع   يرم  مت يا  غرض تد ع قتلبو   اسإلمي  ماثئ    

ال :املساقاة صكوك -5
  د  علأ إل سص إلالميا دا مععإليا إل قي ورس قألشالإلع  ل  إص قع إل    قتغرض يك ا قت  تل  م  

ال.قت وإلع   
ال :املغارسة صكوك -6

    قتغرس  ذق ياطليقالمابوإل سشالإلع غرس    دبلا إل ت اخ قع إص قع إل يات قتلبو   اسإلمي  ماثئ  م  
 .مقتغرس قألعضال   د  قتدك ك شول  ميديح قيغإلع    عل  س إلس علأ فلإلتمن سعوإلا
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ال :االستصناع صكوك ال-7
 قيدي   ميديح  لع  التديب    اب إل قت ااإلب  دبل  ت اخ قع إص قع إل يات قتلبو   اسإلمي  ماثئ    

 ت قشإلتاني   مقييب  ي إل مث أتجبا جي ز سنق إت قتسلت  صك ك   ا قت اديإل  مصك ك كقتدك ال شول  ممل  إل
 قتد  إص قع  إلت    قتا قما سم تليب  صإل ل  غا قتدك ك  ذه تعارب تذت  ابتسلت  قتيإلئ  سمالقتدإلن  ذ     ياقا
 .قييرتي سم قتيإلئ  قتطرانيالس   صيا   
ال :املراحبة صكوكال-8

 شول  ممل    قيرقص ال لع  يحمتد قيرقص    لع  شرقء تاو يا إص قع إل يات قتلبو   اسإلمي  ماثئ    
 تلد  يديح معي  إل قتد  ال د ع ذ     سييإل يياج قتذي قيرقص    ي س علأ قتدك ك  ذه متل ع قتدك ك 

 .أب  إللإل تلضأالقت ي ا ألا صبواق     صبو  سصا سم أبعلأ ت قمتق جي ز ا  قت ي ا  كت
ال :اإلجارة صكوك -9

ال26إلىالشإلئع ال ال يإلا السمالخ  إلتالعنيال عبي  سم  ص ا ال القتذ  ."  :"ماثئ ال اسإلمي القتلبو  مت اال دد
 املطلب الرابع: تطور الطلب على الصكوك اإلسالمية يف األسواق العاملية.

خربقءالم دراب االإاالإص قعالقتدك كالتاقي ال يكاال ل  ظالعلأال سا ىالقتعإلملالخ االقتسي قتالقتللبل الالييا
القت اللذق الع ي س ال باقت الظ رت السا ال ع  الخ االقيإلىلب  القتاللب ي  الابتسي قت ال لإلعن  القي     القتاو يا ال   ي  

االقتك ي المصإلاالعوإلسالقييب القترئب القتايفبذيالمعض الاجل القيسقعسال الشر  ال ب القتاو ي قألز  القيإلتب القتعإليب ال ي قت
ال2015مال2014قت ا وإلعي القتاإل ع التيب القتاو ياالقتك ي الإاالمن الإص قعقتالقتدك كالعلأال سا ىالقتعإلملالعإل  ال

ال22محن الال2014 لبإلعالسمتعالعإلعالال12ذت الإسالمج سال سا لإلتالتل عالمبيلوالال مسعج %ال ي اي12ت اليلاالع ال
 الم  ال إلال ب اإلجالإسال"إعإلسسالمت يا"العلأالج إلتال ك  ب ال القييطل ال  السمه إلال ك   السيبال2015 لبإلعقالعإلعال

قتطلبالعلأالقتدك كال نيالقيسا وري ال ال  سالقخللبجالمسماالجي بالمال قتدك كال  الخ االسسمقتال إلتب ال  السمه إل
القتي ر ال شرقالآ بإلالجتإلمزالقتعرضالتع سال ي قتالخل العلأالقألصا التالريرالسص عهال ب القتاو ياالقتك ي ال ذق م يلإل

%ال لإلعن ال عإلعال8 لبإلعالسمتعالابخنفإلضال يسي الال119.7 لوالال2013عإلعالاإاالإمجإليلال التالإص قعقتالقتدك كالت
مت ص التلريرالت  س االعميرتزالساالتساأنلالإص قعقتالقتدك كال  لغ الابقالقيص قعقتال سا ىالصبإل بإلقتذيالال2012

.المتا ز القتدك كالعلأال2018 لبإلعقالعإلعالال237 لبإلعالسمتع المإسالال130تاداالإسالال2014قعتفإلع إلال ريعإلالعإلعال
صإلعقتالقتعإلملالتلرييإل التكي إلالترت اال ال يطل القخللبجالم إلتباايالمتر بإلالم ريطإلنبإل المتاليلادرالإص قعالقتدك كالالسماال ال ا

ال27علأالقت ماالقي   ب ال بثالمشاالقتدنيالمسيإلنبإلالمع سقال  السماالسمعماب.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/449B744D-9C08-48B3-8E3E-1F0FC7F21901.htm
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الالمتسعأ القتيريع الالتعل ت  سوي عغ ال   ال ي قتال ا قال  التي ثال ب  القيسا وري  ال   قجاوإلعإلتال نيالع س
العلأقي   القتطلبالقتعإلي  الزايسس المذت ال   القي   ب   ب  الصك  إلالال قتدك ك التد ع السمعم ب  السمت  الاثين تاك ا

ال200إ   ب العلأال سا ىال بإلسيال ع ال ريطإلنبإلالقت ال ر  ال ي قتال ا قال ال  القتيريع القي   ب ال لغ الصبوا إلال
 لبإلعالال21 لبإلعالسمتعال ذقالقتعإلعالابيلإلعن ال  الال27تب   بثال  القيا ص الساالياتال ب الصك كالص قيلال لب االجيب الإ رتال

 28.سمتعالقتعإلعالقيإلىل 
م يلإلالتيظإلعالقتدك ك الاإاالقي  القيد عسالتا سالمج القأل  قاال  القيو تنيالسارقسقالم ؤ سإلت المتؤ  الشر  ال

لإلالسمال سايفأالسمالحمط ال  رابءالسمالغا إلال  القييإلعي  الم بط التل عالإبنيإلءال يرم الحم سالص اليك االعلإلعقالسمال ري
 م إلال  النسي ال  القتر حاللؤتءالقألارقسمتا سال ذهالقتير  الإسقعتقالمحتدباالقأل  قاال يقالمعسالعؤمسالقأل  قاال ع الذت ال

سهنإلالترتكاالعلأالسصاال إلسيالتقالمج سال لبل العلأالقألعض الم  ال إلاليع المج سال لكب القي   ب ال  القتدك كاللباال
مقت ال إلاالتلسي قتالسمعالال2008علبالقألز  القيإلتب القتعإليب العإلعالالب إلقيصيإلاالعلال ميااقي ب التلوو اال القييرم  لبل

القتدك ك الخ ا ال   القتاو يا السمهب  الإس القتغر ب  القت ما السنظإلع التفا  ال بث الأتجبال إل  ص عتالقي   ب  مالال 
العل تالن مقتالم ؤمترقتال السماالالال قي   تدرحيإلتال  المزعقءالمحمإلاظ ال ي كال ر اي الغر ب المتا حالقتاو ياال  وإل

ال29قتاو ياالقي    .الييإلصي عر ب المغر ب ال

م زززززز القيا صزززززز الساالحيدززززززاالصطززززززإل القتدززززززيإلسي القي زززززز  ب ال السمعمابالعلززززززأالسعززززززتالإىلززززززإل ال زززززز الخزززززز االقتسززززززع ال
قيسزززززززاورالتللزززززززإلعسالتل فزززززززإلظالعلزززززززأالقتاوززززززز ي تال ززززززز ال يطلززززززز القيسزززززززؤمتب القتجاوإلعبززززززز المقألخ صبززززززز  الم الظزززززززاال زززززززذقال

وزززززززاالجزززززززذبالصإلعززززززز سالسم زززززز ال ززززززز القتعوززززززز ءاليززززززز يريالقتدززززززيإلسي القي ززززززز  ب ال ززززززز السقخزززززززاالسمعماب الم ززززززز القتجتززززززإله الحيا
 .قتيلززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز قاالقي ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  ب الخزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززإلعجالقتلزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززإلعسالقألمعم بززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 

 وزززززإلالصزززززع تال ززززز قالقتدزززززك كالسيضزززززإلالإسالسقئزززززرسالقتضززززز ءال القآلمنززززز القألخزززززاسالنابالززززز التلخطززززز القتززززز الجزززززرىالقيعززززز اال
 ززززز سالمت  سزززززوي عغ القتززززز التاسزززززإل  التاكززززز االسماالعي زززززإلاليصززززز قعالصزززززك كال ززززز الصيزززززاال بئزززززإلتال زززززبإلسي ال القيولكززززز القيا

 . دزززززززززززززززززززززززززززززز عالتلدززززززززززززززززززززززززززززززك كالقتسززززززززززززززززززززززززززززززبإلسي ال القتعززززززززززززززززززززززززززززززإلملال زززززززززززززززززززززززززززززز الخززززززززززززززززززززززززززززززإلعجالقتيلزززززززززززززززززززززززززززززز قاالقي زززززززززززززززززززززززززززززز  ب 
مصززززز التصزززززأالإعززززز اال زززززذهالقتيلززززز قاالعززززز الإصززززز قعقتالصزززززك كالتر بيزززززإل النظزززززرقالتاواززززز القشك  ززززز ال القتيلززززز ي الابتادزززززيبلال

قتيلززززز قاال الت  زززززب ال الميا صززززز السااليسزززززإلع الإصززززز قعالقتدزززززك كالقتسزززززبإلسي ال ززززز ال زززززذهال(AAA) قتئاوزززززإلينالقيوازززززإلز
نطززززززإلقال الززززززتالقتفززززززرجلالقت ززززززا وإلعي الذقتالقيزززززز سسالقتعإلتبزززززز التلوسززززززا وري القيسززززززلونيال المجبزززززز السحنززززززإلءالقتعززززززإلملال يززززززكاال
عززززززإلعالمتلوؤ سززززززإلتالقيإلتبزززززز القي زززززز  ب العلززززززأالمجززززززقالقخلدزززززز جل.الم زززززز القيززززززرجحالساالتعوززززززاال ززززززذهالقيصزززززز قعقتالعلززززززأال

إلاال ززززززززنيال دزززززززز عيالقتسززززززززي قتالزايسسالقتزززززززز ع ال زززززززز االق ززززززززاخ قعالقتدززززززززك كال آتبزززززززز العولبزززززززز ال  يلزززززززز التززززززززاايسسالعسسالقيزززززززز

http://www.alborsanews.com/2013/07/19/%d9%87%d9%88%d9%86%d8%ac-%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%ac%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
http://www.alborsanews.com/2013/07/19/%d9%87%d9%88%d9%86%d8%ac-%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%ac%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
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قتسزززززبإلسي المقتيزززززر إلتال السمعمابالم الس زززززإل  السخزززززرىال ززززز القتعزززززإلمل.المتعززززز ال دززززز السمعمابال ززززز ال ززززز قالقتدزززززك كالقتعإليبززززز ال
 ال ززززززالاالاجوزززززز  القتدززززززك كالقتلإلئوزززززز ال2014صززززززغاسالجزززززز قال القت صزززززز القتززززززرق   الم وززززززإلال الهنإليزززززز القتر زززززز القألماال زززززز ال

 .قيإلئزززززززززز الالزززززززززز ال زززززززززز القيمجززززززززززإليلالقتعززززززززززإلي  الال0.13 لبزززززززززز االسمتع الم زززززززززز ال ززززززززززإلالل ززززززززززاالنسززززززززززي الال345.2 السمعمابال
متعزززززز السمعمابالىلززززززو المج ززززززإلتالقيسعقجالقي وزززززز التلدززززززك كالقتعإليبزززززز اليدزززززز عيالقتدززززززك كال زززززز الآ ززززززبإلالمقخللززززززبج.المصزززززز ال
متكيزززززززز ال  عصززززززززإلتالسمعم بزززززززز ال ؤ سزززززززز الجبزززززززز قال  ززززززززاال  عصزززززززز التيزززززززز االم  عصزززززززز الآيرتيزززززززز قالم  عصزززززززز الت  سززززززززوي عغال زززززززز ال

جال التلززززززززز القأل ززززززززز ققالتاسزززززززززتالابتكفزززززززززإلءسالقجازززززززززذقبال دززززززززز عيالقألسمقتالقي ززززززززز  ب  النظزززززززززرقالألاالعولبزززززززززإلتالقيسعقال
ال30مقتيفإلاب المجإلذ ب اللبكاالقتسب ت الس يإلءالقتا قما.

متاو زززززززززززززززززززاالقتعليزززززززززززززززززززإلتالقأل إل زززززززززززززززززززب ال القتعولبززززززززززززززززززز القتايظبوبززززززززززززززززززز المقتايزززززززززززززززززززريعب التلاو يزززززززززززززززززززاالقي ززززززززززززززززززز   ال
مقترصإل زززززززززززز الماززززززززززززرضالقتضززززززززززززرقئبال السمعماب.الم ال ززززززززززززذقالقتدزززززززززززز س التييززززززززززززأالصززززززززززززع   الس إل ززززززززززززب النابالزززززززززززز الت ززززززززززززاخ قعال

 ب التزززززززززززززيعضالقأل زززززززززززززإلتببالغزززززززززززززاالقيأت اززززززززززززز .العلزززززززززززززأال زززززززززززززيباالقي زززززززززززززإلا اللكززززززززززززز الساالقيؤ سزززززززززززززإلتالقيإلتبززززززززززززز القي ززززززززززززز 
تيززززززززززززززإلعكالقتييزززززززززززززز كالقي زززززززززززززز  ب الىلززززززززززززززو ال ززززززززززززززبإلقالعولبإلهتززززززززززززززإلال الإسقعسالقألصزززززززززززززز ا القتزززززززززززززز التالجتززززززززززززززريالممإلع ززززززززززززززا إلال
 دززززززززز عسالتللب يززززززززز ال ززززززززز الصيزززززززززاالقتييززززززززز كالقتاالإلعيززززززززز .المتعززززززززز الصزززززززززبإلغ الس زززززززززرالقشوإليززززززززز القتايظبوبززززززززز المقترصإل بززززززززز القييإل زززززززززي ال

شب يززززززززز القتززززززززز التاطلزززززززززبال طبطزززززززززإلال زززززززززلبوإلال ززززززززز الجإلنزززززززززبالقلبئزززززززززإلتالقترصإل بززززززززز التألنيزززززززززط القيإلتبززززززززز ال ززززززززز القتعولبزززززززززإلتالق
قألمعم بزززززززززز .الس ززززززززززإلالابوززززززززززإلالياعلزززززززززز الابتضززززززززززرقئب الاززززززززززإاالقيعززززززززززإل  تالقيإلتبزززززززززز القي زززززززززز  ب العززززززززززإلسسال ززززززززززإلالجيززززززززززريالإ رق  ززززززززززإلال
 . ززززززززز الخززززززززز االتيفبزززززززززذال  زززززززززاال ززززززززز القتعلززززززززز س المابتازززززززززإليلالصززززززززز التيطززززززززز يالعلزززززززززأال  زززززززززاال ززززززززز العولبزززززززززإلتالنلزززززززززاالقيلكبززززززززز 

يلكبزززززززززززز المقتزسمقجالقتضززززززززززززرييب ال زززززززززززز ال ززززززززززززنيالس زززززززززززز عالسخززززززززززززرى الاوزززززززززززز المتااليززززززززززززبالقييززززززززززززإل االقتيإلجتزززززززززززز ال زززززززززززز النلززززززززززززاالق
قتضزززززززززززرمعيالساالجيزززززززززززريالإصزززززززززززرقعالمتطيبززززززززززز النظزززززززززززإلعالىلزززززززززززرييبالخزززززززززززإلجلالتالززززززززززز القيعزززززززززززإل  ت الاعلزززززززززززأال زززززززززززيباالقي زززززززززززإلا ال
 زززززززززززززز الخززززززززززززززز االقتلبزززززززززززززززإلعالإبجزززززززززززززززرقءقتالقشبززززززززززززززإلسالقتضزززززززززززززززرييب ال  زززززززززززززززاالتلززززززززززززززز القتزززززززززززززز السصرهتزززززززززززززززإلالقيولكززززززززززززززز القيا ززززززززززززززز سال

عالقتيززززززززززززريع القي زززززززززززز  ب القتزززززززززززز التيززززززززززززيقالمت  سززززززززززززوي عغالمارنسززززززززززززإلالمآيرتيزززززززززززز قالتلوعززززززززززززإل  تالقيا قالزززززززززززز ال زززززززززززز الس كززززززززززززإل
 . ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ال بزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززثالقيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  رالقتعولبزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززإلتالقتاللب يززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 

م ززززززززززز ال زززززززززززنيالقتا ززززززززززز ايتالقيلو  ززززززززززز القألخزززززززززززرىالس زززززززززززإلعالقتاو يزززززززززززاالقي ززززززززززز   ال السمعمابالىلزززززززززززرمعسالت  زززززززززززب النطزززززززززززإلقال
عزززززززززززززرمضالقخلززززززززززززز  إلتالقيدزززززززززززززراب المقلبإل زززززززززززززاالقت زززززززززززززا وإلعي القيياكزززززززززززززرسالقيدزززززززززززززوو الخدبدزززززززززززززإلالتليزززززززززززززر إلتالتاليبززززززززززززز ال

ال31.قخل  إلتالقيا قال ال  القتيريع القي   ب قتطلبالقيااقي العلأالقيياالإلتالمال
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مابتيسي التلالاقئرالاإاالغبإلبالقي إلعالقتايريع المقتلإلن ينالقتذيالييظتالقتعواالابتدك كالقي   ب ال القياقئرال
المقيسا وري  القي خري  الس إلع المحت ايىال ياق العإلئلإلى الص قننيالاليع  ال  ىل  القي رق  القيير  الاعلأ المث ال  قء م   ال   علأ

ال32قتعواالابيياالإلتالقي   ب ال القيدإلعفالقي   ب السمال القيدإلعفالقتاللب ي .متيظبوإلتالتاسالب ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

 ةـاخلامت

 

تللأال ياالإلتالقلي   القيإلتب القي   ب القتب عال القتعإلملالعمقجإلىال ياقى  سيبالقنفاإلحالقصادإلسالقت ماالقتغر ب العلأال
ذقالاإلتاعإل االابتدك كالقي   ب اليا   الق اخ ق ق مياسقسالقتصادإلسالقي   ب ال خإلص ال ع القألز  القيإلتب القتعإليب  مل

قتطلبالعلب إلال  ال رفالقيسا وري  متيلأالقت ماالقتعر ب الحتاإلجال اي ال  القتنفاإلحالمقتاس باالقتلإلن ين مخإلص القياقئرال
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الإص  التياظر الع القيأ  ا اا ج العؤمسالس  قاال ياس الاب إلققت التالتاقاال عب س الت  ا وإلع ال ياالإلتالإ   ب  ال اعلأع
ال.الالقيير القياقئريالسااليل عال اع ياالقتل قننيال  السجاالإسخإلاالقيياالإلتالقي   ب الىلو السقئرسالقتاعإل ا

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

 شـــــاهلوام

                                                
 .قت ميل قيسقعي  قتعل ع  لب  ؤمترمقتجاوإلعب    قيسقعي  قتعل ع قتك ي ال لب  جإل ع  قي   ب   قيإلتب  قلي    صي مز  عي قتكرلال-1

 .02 جل  "قي     قتصادإلس  يظ ع    قتعإليب  قتصادإلسي  قألز   "قترق   قجتإل إلتالعإليب 
  عكإلزالن قا   مسالقلي   القيإلتب ال التفعباالق رتقتبالبإلتالقتاغطب ال  القيخإل رالقيإلتب ال الظاالقألز  القيإلتب  جإل ع الالال-ال2

 .23 جلال2011 طبل 
 قيدراب  قترقج   شر   قتي  ث   ر ا قي      قيي ج   نظرقت:قيإلتب  قلي    قتديإلع  قتس يلت  إ رق بت     إل  :ييظر - 3

 .11 جل   2004 ساريا قتك ي   تلا عيب  قيي عس  ب  . يل   نسخ  ت  ا وإلع 
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4
 .17جل   قيرج النفسق قتس يلت  إ رق بت     إل  ال- 

ال.20ج النفسق جلعي القتكرلالصي مز القيرالال-ال5
العمقهالقتيخإلعيالم سلت.ال-ال6
ال  ادرف.10جل   قيرج النفسق قتس يلت  إ رق بت     إل  -ال7
8
 .21عي القتكرلالصي مز القيرج النفسق جلييظر: - 

 .68ع 2007 ز/1428 الس ي : بئ القي   ع القتعر ب  1م ي القتا بل  القيدإلعفالقي   ب  الطال-ال9
ال.29م ي القتا بل  قيرج النفسق جلالال-ال10
 .29م ي القتا بل  قيرج النفسق الجلالال-ال11
ال.30 29م ي القتا بل  قيرج النفسق الجلالال-ال12
ع جلال1996 ز/1416  امت: ؤ س القتر إلت  1عاب الي ن القيدري  ب القيرقص التآل رالابتيرقءال القيدإلعفالقي   ب  طال-13

 .ال14 13
 .59م ي القتا بل  قيرج النفسق الجلالال-ال14
ال.67 66 الجلالييظر:م ي القتا بل  قيرج النفسقال-ال15
 .63ييظر:م ي القتا بل  قيرج النفسق الجلالال-ال16
ال.57ييظر:م ي القتا بل  قيرج النفسق الجلالال-ال17
الجتر   قيإلتب  قتس ق تط ير   مسمع إل قي   ب  ن قاال  العوإلعس قتدك كال-ال18  - قت متب  قي   ب  قيإلتب  قتس ق قي   ب  

ال.354 جل09/20 اجل القتيإل ث ع سال-قتي ري 

ال.354 جلعوإلعس قيرج النفسقالن قاال  ال-19

 متالقتادفحالhttp://www.aleqt.com/2011/04/01/article_522902.htmlال-ال20
ال.02/09/2014اتعيخ:

 المقيدراب  قجملل القتاإل  العش قتع سي الييظر:خ ت الارياالقتي ابين قتدك كالقي   ب القتفرجلالمقتا  ايت اجل القت عق إلتالقيإلتبال-ال21
ال.29ع جلال2011قت إلتثالمقترق   قتسي القتاإل ع العيرس سيسوربال

ع ال2009 ز/1430  امت:الشر  القتييإلئرالقي   ب  2ييظر:عل الحم القت ي القتلرهالسقغ  ص ثال الالقالقتيي كالقي   ب  طال-ال22
ال.329جلال

- إلتبااي- القتايوب القتصادإلسي  ع إلت الس ا عقه قيإل ع القي   ب القتعإليب الييظر:زايسالج االقت  إلغ قتدك كالقي   ب المسمع إلال-ال23
ال.66 جل2010 

ال50ييظر:خماإلعال  نلإلب سمعالقلي   القيإلتب القي   ب ال التط يرال ياالإلتالقيإلتب القي   ب   ذ رسال إل رت جإل ع المعصل  جلالال-ال24
الم إلال ع  إل.

 قتطيإلع   سقع1  ط"قتي عص  – قيإلتب  قألمعقق   ق   تلاعإل ا عب قتيرال قتض ق   "  ابإلض عطب    ش إلت   سني  سنيال-ال25
ال.355 جلن قاال  العوإلعس قيرج النفسقال نل الع :72جل   2001  قتلإل رس  قي   ب  مقتيير

http://www.aleqt.com/2011/04/01/article_522902.html
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ال.ال326عل الحم القت ي القتلرهالسقغ  قيرج النفسق جلالال-ال26
27 - http://www.aljazeera.net/news/ebusinessنلززززززز ىالعززززززز :الال02/09/2014يخ:متالتدزززززززفحالقي صززززززز ال ازززززززإلعالال 

 .30،المرجع نفسه،صييظر:خ ت الارياالقتي ابينال   ادرفعميرتز

 02/09/2014متالقتادفحال اإلعيخ: ادرف  الhttp://www.alborsanews.comال-ال28
 نلزززززز ىالعزززززز :الال02/09/2014متالتدززززززفحالقي صزززززز ال اززززززإلعيخ:الhttp://www.aljazeera.net/news/ebusinessال-ال29

ال.  ادرفعميرتز

ال.02/09/2014متالتدفحالقي ص ال اإلعيخ:ال ادرف  http://www.aawsat.com/home/article/99246ال-ال30
ال.02/09/2014متالتدفحالقي ص ال اإلعيخ: ادرف  http://www.aawsat.com/home/article/99246-ال31

ييظر: لبوإلاالانصر ع بع ال  الزي  قتدك كالقي   ب ال أسقسالتاو ياالقتايوب القتصادإلسي الم  ىالإ كإلنب القت افإلسسال ي إل صثالال-ال32
 .16 يي ع جل

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness
http://www.alborsanews.com/2014/08/10/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1/
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness
http://www.aawsat.com/home/article/99246
http://www.aawsat.com/home/article/99246

