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 قائمـة المصادر والمراجـع
 أوال: المصادر

 .القرآن الكريـم      
 األحاديث النبوية.      

 ثانيًا: المراجـع
  المراجـع باللغـة العربيـة 

 :الكتـب 
 . 2005. مكة ادلكرمة: دار ابن اجلوزي،  فقو المعامالت الحديثةبراىيم، أبو سليمان عبد الوىاب ، ا .1
، اجمللد الثالث، اجلزء الرابع والعشرين، باب 1981لقاىرة: دار ادلعارف،. السان العربابن منظور،  .2

 السني.
.  اإلسكندرية : دار الفكر اجلامعي ، سياسات التسعير في التشريع اإلسالمي ،يسري زلمدأبو العال،  .3

2008.  
لطبعة األوىل، عمان: دار ادلعتز للنشر والتوزيع، ا. األسواق المالية والنقدية، رمسية أمحد، أبو موسى .4

2005. 
. اإلسكندرية: الدار قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، الرمحن يسري أمحد، عبد .5

 م.2001اجلامعية، 
: دار . اإلسكندريةاألحكام الشرعيةالت البورصة بين النظم الوضعية و معام، زلمد لطفي أمحد أمحد، .6

  2009الفكر اجلامعي، 
.جدة: رلموعة أسواق األوراق المالية وآثارىا اإليجابية في االقتصاد اإلسالميد، أمحد، زلي الدين أمح .7

  1995دلة الربكة، 
األدوات االستثمارية اإلسالمية ودورىا في تنشيط التداول بالبورصات  ــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، .8

 .. لبنان: احتاد ادلصارف العربيةعربيةال
. األردن: دار النفائس، سندات المقارضة وأحكامها في الفقو اإلسالميعمر مصطفى جرب إمساعيل،   .9

 .2006الطبعة األوىل، 
.الرياض: دار  أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة، مبارك بن سليمان بن زلمد آل سليمان، .10

 م.2005/ىـ1426 التوزيع، اجلزء األول،كنوز اشبيليا للنشر و 
 المملكة العربية في األسواق المالية المعاصرة.أحكام التعامل ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 م.2005ىـ/1426 ،الثاين لنشر،اجلزءل السعودية: كنوز اشبيليا
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. جدة: ادلعهد اإلسالمي للبحوث اإلسالمية، تطبيقاتها الحديثةالمضاربة الشرعية و ، حسنيأمني،  .12
  3،ط 2000

 ..-دراسة تحليلية نقدية-بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي، ربواري، شعبان زلمد إسالمال .13
 .2002، وىلالطبعة األ ،مصر: دار الفكر ادلعاصر

دراسة فقهية -مبدأ حرية تداول األسهم في شركات المساىمة، عبد األول عابدين زلمد بسيوين، .14
 .2008اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، مقارنة.

، 3. عمان: دار النفائس، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالميبشري، زلمد عثمان،  .15
1999.  

الكويت:  .في الرؤية الشرعيةارسة العملية و المشتقات المالية في المم، د احلميد زلمودعب بعلي، .16
 .1991الديوان األمريي، 

، -قانونية مقارنة بالشريعة اإلسالميةدراسة –صكوك اإلجارة اإلسالمية ، مباركزلمد بصمان،  .17
 .2011األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

 .لكتب. بريوت: دار اقواعد األحكام في مصالح األنامالم، العز: بن عبد الس .18
  عمان: دار الكندي، دون سنة نشر. األسواق المالية.بن ىاين، حسني ،  .19
  1996دون ذكر بلد النشر، زىراء الشرق،. أسواق النقد والمال األسس النظرية والعمليةبنا، زلمد ،  .20
أسهم الشركات التي  -سهم المتتلطة في مياان الشريعةاألمتيمي،  أبو عبد اإللو صاحل العصيمي ،  .21

 ه 1426دون ذكر دار النشر، . ادلملكة العربية السعودية: أنشأت لغرض مباح وتتعامل بالمحرم أحيانا
: . عماناإلدارة المالية في اإلسالم-األسواق المالية في ضوء مبادئ اإلسالمجارحي، معبد علي ،  .22

 . 1989ة اإلسالمية، اجلزء األول، ر اجملمع ادللكي لبحوث احلضا
 .2002اجلزائر: دار ىومة للنشر، اجلزء األول،  البورصة.جبار ، زلفوظ،  .23
 .2،2002اجلزائر: دار ىومة للنشر اجلزء .األوراق المالية-سلسلة التعريف بالبورصة  ـــــــــــــــــــــــ ، ،ــــــــــــــــــ  .24
األردن: دار صفاء، الطبعة  -. عمانسواق المالية والنقديةدراسات في األمجل،مجال جويدان،  .25

  .1999،األوىل
 .1997. عمان: دار ادلستقبل للنشر والتوزيع، مبادئ االستثمارحردان، طاىر حيدر ،  .26
.اإلسكندرية: -تحليل وتقويم-تجربة ماليايا في تطبيق االقتصاد اإلسالميصري، نبيو ررج أمني ، احل .27

 .2009دار الفكر اجلامعي، 
 .2005. مصر: الدار اجلامعية،دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية، طارق عبد العال محاد، .28
، األردن: الوراق للنشر والتوزيع المعامالت المالية في اإلسالم.االستثمار و  ،زلمود زلمد محودة، .29

2009 . 
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التوزيع، ر اجلامعية لنشر و : الدااإلسكندرية االستثمار في األوراق المالية.، زلمد صالح حناوي، .30
2002/2003 . 

 .2005. مصر: الدار اجلامعية للنشر، أسواق المال وتمويل المشروعات، عبد الغفارحنفي ، .31
ـــــ  .32  . 2003، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، بورصة األوراق المالية،  ـــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ .33  .2000. مصر:دار ادلعررة اجلامعية،إدارة البنوك وتطبيقاتها عبد السالم أبو قحف،و  ــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ   .34  .2003ة، مصر: دار اجلامعة اجلديد أسواق المال.، رمسية وقرياقص،ـــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، األردن : دار النفائس لنشر   تحويل بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي، زلمد وجيو حنيين، .35

 ، 2010والتوزيع، 
 .2006. الرياض: الطبعة الثانية، المال واالستثمار في األسواق المالية، رهد حومياين، .36
 .1996ار إيًتاك للنشر، . القاىرة: دساعة 42كيف تتعلم البورصة في ، زلسن أمحد خضريي، .37
 .2006. عمان: جداد للكتاب العادلي، األسواق المالية والنقديةخلف، رليح حسن،  .38
 .ادلملكة العربية السعودية:األسهم والسندات وأحكامها في الفقو اإلسالمي، أمحد بن زلمد خليل، .39

 ىـ.1426دار إبن اجلوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،
اجملمع ادللكي  .عمان:اإلدارة المالية في اإلسالم -الشركات في ضوء اإلسالم، عبد العزيز خياط، .40

 .1989 لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل بيت، اجلزء األول،
. بريوت: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة بحوث في االقتصاد اإلسالمي داغي، علي زلي الدين القرة،  .41

 .2009الثالثة، 
 أحكام السوق في اإلسالم وأثرىا في االقتصاد اإلسالمي.وسف بن أمحد ، دريوش، أمحد بن يال .42

 .1989الرياض: دار عامل الكتب للنشر والتوزيع الطبعة األوىل، 
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتمجة، مصر: نحو سوق مالية إسالمية.، أشرف زلمد دوابة، .43

 .2006/1427الطبعة األوىل، 
. دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالميةــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــ .44

 .2006/1427مصر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتمجة، الطبعة األوىل، 
. مصر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتمجة، دراسات في التمويل اإلسالميــــ ، ـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .45

  .م2007الطبعة األوىل، 
 .1999. األردن: دار ادلسرية للطباعة والنشر، االستثمار في األوراق المالية، خالد وىيب راوي، .46
ــــ ، ـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .47  .1999. األردن: دار ادلسرية للنشر والتوزيع، إدارة المتاطر المالية ـــــ
. السعودية: نشر جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة سوق المال، عبد اهلل بن زلمد رزين،ال .48

 .1427األوىل، 
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مصر: دار الفكر  صادية.أسواق األوراق المالية ودورىا في التنمية االقت، مسري عبد احلميد رضوان، .49
 .1996اإلسالمي، 

. أحكام الشريعة اإلسالميةراسة مقارنة بين النظم الوضعية و المشتقات المالية، د ـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، .50
 . 2005مصر: دار النشر للجامعات، 

األردن: دار وائل للنشر . النقود والبنوك، اقتصاديات رراعي، غالب عوض وبلعريب عبد احلفيظ .51
 .2002والتوزيع، 

  2002. دمشق: دار الفكر، المعامالت المالية المعاصرةزحيلي، وىبة ، ال .52
 . عمان: دار وائل للنشر، دون سنة نشر.األسواق الماليةزرري،  عبد النارع وغازي توريق ررح، ال .53
 .2000دار الوراء للطباعة والنشر،  . مصر:بورصة األوراق المالية، زلمود أمني زويل، .54
. األردن: دار النفائس ضوابطو في الفقو اإلسالمياالستثمار أحكامو و ، مصطفى قطبسانو،  .55

2000  
. لبنان: ادلؤسسة احلديثة للكتاب، اإلسالميةالمصارف واألسواق المالية التقليدية و سفر، أمحد،  .56

2009  
األوراق المالية المحلية والعالمية والتنمية  إدارة األزمات في بورصات، عماد صاحل سالم، .57

 .2002. أبو ظيب: شركة أبو ظيب للنشر، المتواصلة
التوزيع، عمان: دار ادلستقبل للنشر و  .المعامالت المالية في اإلسالم، مصطفى حسني سليمان، .58

1990  
 .2003زيع، . مصر: عامل الكتب للنشر والتو بورصات األوراق المالية، صالح الدين حسن سيسي،ال .59
، مصر: مكتبة الضوابط الشرعية للتعامل في سوق األوراق المالية، عطية شحاتة، حسني ورياض، .60

 . 2001التقوى، 
. ، المحاسبة المالية لشركات األموال في القطاع التاص وقطاع األعمال العامشحاتو، أمحد بسيوىن .61

 .1999مصر: الدار اجلامعية للنشر، 
. األردن: اآلثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية من منظور إسالمي، زكريا سالمة عيسى شطناوي، .62

 .  2007دار النفائس لنشر و التوزيع، 
، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع، أساسيات االستثمار العيني والمالي، ناظم زلمد نوري، شمريال .63

1999. 
ة للتقدم العلمي، الطبعة األوىل، . الكويت: مؤسسمجلس إدارة الشركة المساىمة ،شمري،  طعمةال .64

1985. 
 . اجلزائر: دار األطلس للنشر، دون سنة نشر.البورصة وبورصة الجاائرمشعون مشعون،  .65



 قائمــة المراجع والمصادر
 

- 143 - 

. مصر: الدار اقتصاديات البنوك واألسواق المالية، عبد ادلنعم شناوي، إمساعيل أمحد ومبارك،ال .66
 .2005اجلامعية، 

 االجتهاد وتطبيقاتو المعاصرة في مجال األسواق المالية.، يزلمد األمني ولد عايل الغالو  شنقيطي،ال .67
 م.2008ه 1429بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

. اإلسكندرية: اإلسالميات األثمان في السوق الرأسمالي و محدد، جالل جويدة عبد القصاص، .68
 .2006مؤسسة شباب اجلامعة ،

 . القاىرة: نشر جامعة القاىرة، دون سنة نشر.بورصة األوراق المالية، عبد اللطيف، أمحد سعد  .69
 .1996. عمان: دار النفائس، المعامالت المالية المعاصرةعثمان شبري،  .70
 .. اجلزائر: دار احملمدية العامة، بدون ذكر سنة النشراقتصاد المؤسسة، ناصر دادى عدون، .71
 الدار اجلامعية للنشر، .في البنوك التجاريةاالستثمار والتمويل محد صالح، زلاسبة  عطية، .72

 .2003-2002مصر،
: دار الصميعي، . ادلملكة العربية السعوديةالضرائبلية و بورصة األوراق الما، عبد الرزاق عفيفي، .73

2001.  
  . 2003مصر: دار النهضة العربية،  شركة إدارة محافظ األوراق المالية.علي، طاحون نصر ،  .74
، األردن: دار حامد النقود والمصارف واألسواق المالية، نزار سيد وسعد الدين،علي، عبد ادلنعم ال .75

 .2004للنشر والتوزيع، 
. لبنان: دار ابن االجتهاد وتطبيقاتو المعاصرة في األسواق المالية، عايلد الغالوي، زلمد أمني ول .76

 . 1، ط 2008حزم، 
 .2005. مصر: دار اجلامعة اجلديدة، مويلاقتصاديات النقود والت، زينب فويل، أسامة وعوض اهلل،ال .77
. مصر: دار النشر للجامعات، الطبعة سوق األوراق المالية في مياان الفقو اإلسالمي، عطية رياض، .78

 .1998األوىل، 
. ادلملكة التمويل والمصرفية اإلسالمية في جنوب شرق آسيا تطورىا ومستقبلها، أجنلو ،ريناردوس .79

 .2008لمي وادلطابع جلامعة ادللك سعود، العربية السعودية: النشر الع
. لبنان: إحتاد ادلصارف دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المالالقاضي، زلمود،  .80

 .2005العربية، 
، لبنان: دار البشائر اإلسالمية لنشر  بحوث في االقتصاد اإلسالمي، علي زلي الدين علي قرة، .81

 .2009والتوزيع، 
. بريوت: مؤسسة الرسالة ناشرون، الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، لكرًنعبد ا قندوز، .82

 م.2008ه/1429الطبعة األوىل، 
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التوزيع، . دمشق: منار للنشر و محاضرات في االقتصاد اإلسالمي واألسواق المالية، صاحل كامل،  .83
2003. 
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جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية  -آراق وحتديات –اخلامس عشر، أسواق األوراق ادلالية والبورصات 
 .2006ماي  17-15عة والقانون، يومي:الشري

، آلية التسعير بين الضوابط الشرعية والوضعية في المعامالت التجارية زيدان، زلمد ومانع، راطمة، .140
 –مداخلة مقدمة للملتقى الدويل: االقتصاد اإلسالمي: الواقع ورىانات ادلستقبل، ادلنعقد جبامعة غرداية 

 م.2011 ريفري 24 – 23اجلزائر خالل الفًتة: 
في إصدار الصكوك والشروط الواجب توافرىا في مصدريها: رؤية في سانو، قطب مصطفى،  .141

 –حبث مقدم للمؤمتر العلمي اخلامس عشر: أسواق األوراق ادلالية والبورصات  منهجية صياغة الشروط،
 .2006ماي  17-15جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي:  -آراق وحتديات

التصكيك في سحيباين، زلمد بن إبراىيم والعمراين، عبد اهلل بن زلمد ومرية، حامد بن حسن.  .142
: عرض مقدم لندوة األسواق ادلالية األسواق المالية: حالة صكوك اإلجارة )نظرة فقهية واقتصادية(

 .م2008 -ىـ1431مجادى الثانية  1الثانية، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 
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سوق إسالمية لألوراق المالية في ضوء قرارات المجامع الفقهية الشامسي، جاسم علي سامل،  .143
الرابع عشر حول ادلؤسسات ادلالية  حبث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي، اإلسالمية بين األمل والواقع

 كلية الشريعة والقانون،  ة،، جامعة اإلمارات العربية ادلتحد-معامل الواقع وآراق ادلستقبل-اإلسالمية
2005. 

، حبث مقدم للمؤمتر العلمي صكوك االستثمار الشرعيةوليد خالد الشاجيي، عبد اهلل يوسف احلجي،  .144
جامعة اإلمارات العربية  -آراق وحتديات –السنوي اخلامس عشر، أسواق األوراق ادلالية والبورصات 

 .2006 ماي 17-15ادلتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي:
قضايا معاصرة في الاكاة، زكاة الديون التجارية واألسهم المملوكة الشبيلي، يوسف بن عبداهلل،  .145

، حبوث ندوة الربكة احلادية والثالثون لالقتصاد اإلسالمي، يومي األربعاء واخلميس للشركات القابضة
 .م2010 أوت 19-18ادلوارق جدة،  الطبعة األوىل ىـ،  1431رمضان  07-08

، ورقة عمل دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنموية، لي زلمدالرمحن عرتح  احل،ص  .146
 .2008مقدمة دلنتدى الصريرة  اإلسالمية ، بريوت، احتاد ادلصارف العربية، جويلية، 

الضوابط والمعايير الحاكمة للشركات المتتلطة في ضوء طنيجي، إبراىيم علي أمحد الشال،  .147
حبث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي  -دراسة تطبيقية على سوقي أبو ظيب وديب ادلاليني -الميةالشريعة اإلس

جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية  -آراق وحتديات –اخلامس عشر، أسواق األوراق ادلالية والبورصات
 .2006ماي  17- 15الشريعة والقانون، يومي:

، حبث -التتريج الفقهي والتصوير الفني-ربة اإلسالميةصكوك المضاقتيبة عبد الرمحن،  العاين، .148
جامعة  -آراق وحتديات –مقدم للمؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر، أسواق األوراق ادلالية والبورصات 

 .2006ماي  17-15اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي:
مار والوساطة في تطوير السوق المالية خيارات دور شركات االستثعبودي، أمحد بن عبد العزيز،  .149

(، برعاية اذليئة اإلسالمية العادلية لالقتصاد والتمويل، رابطة العامل 29، 2، ندوة)التنافس والتعاون
 .م2008-11-24اإلسالمي، جامعة اإلمام زلمد بن سعود، مركز خدمة اجملتمع، 

، حبث مقدم للمؤمتر -ئصها وأنواعهاخصا-صكوك االستثمار الشرعيةعلي، نادية أمني زلمد،  .150
، جامعة -معامل الواقع وآراق ادلستقبل-العلمي السنوي الرابع عشر حول ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

 .2005اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية الشريعة والقانون، 
، اإلسالميالمحافظ المالية االستثمارية، أحكامها وضوابطها في الفقو ،  أمحد معجب العتييب، .151

 .2005رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، 
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ىيئـة . قسم سوق رأس ادلال اإلسالمي، تطور سوق رأس المال اإلسالميغادمن، زلمد نور الدين،  .152
، مركز ادللك رهد للمؤمترات، الفندق ISRAاألوراق ادلالية ادلاليزية، األكادميية العادلية للبحوث الشرعية 

 .2008توبر اك25القاري بالرياض، 
ؤمتر ، حبث مقدم للمحكم المساىمة في الشركات المتتلفة ،غامدي، أمحد بن ناصر بن سعيد .153

جامعة اإلمارات  -آراق وحتديات –أسواق األوراق ادلالية والبورصات  العلمي السنوي اخلامس عشر،
 .2006ماي  17- 15العربية ادلتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي:

حبث مقدم للمؤمتر العلمي اخلامس  -دراسة قانونية شرعية-البورصة واألسهم، معبد السال ريغو، .154
جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية الشريعة  -آراق وحتديات-عشر، سوق األوراق ادلالية والبورصات

 .2006ماي  17-15والقانون، يومي 
، منتجات المالية اإلسالميةالهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة ال ،قروف، زلمد كرًن .155

ريفري 23/24مداخلة مقدمة للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىانات ادلستقبل، 
 . 11/12كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ادلركز اجلامعي غرداية، ص  2011

في دعم التنمية في الدول اإلسالمية  تجربة البنك اإلسالمي للتنمية، بشري عمر زلمد ،رضل اهلل .156
منتدى الفكر اإلسالمي، رلمع الفقو  والتحديات المستقبلية التي تجابو الصناعة المصرفية اإلسالمية،

 .م2006أرريل  11ه/ 1427ربيع األول  13اإلسالمي، جدة، ادلملكة العربية السعودية، 
ا في إنشاء وتطوير السوق المالية اإلسالمية الهندسة المالية اإلسالمية: دورىقندوز، عبد الكرًن،  .157

أسواق األوراق  حبث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر،، وإمدادىا باألدوات المالية الشرعية
-15جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي: -آراق وحتديات –ادلالية والبورصات 

 .2006ماي  17
، ورقة عمل االحتفاظ باألسهم المحرمة إلى حين ارتفاعها ،زلمد السيد عبد الرزاق، الطبطباين، .158

  .ه1428مقدمة للندوة الثامنة عشر لقضايا الزكاة ادلعاصرة وادلنعقدة بالكويت، 
، ندوة سوق رأس ادلال اإلسالمي، ادلعهد ىيئة األوراق المالية المالياية مقدمةىاشم، قمر الدين،  .159

 .2000نورمرب  9زيد العابدين، كواالترجنانو،  ترجنانو، ماليزيا،الديين السلطان 
، حبث مقدم للملتقى الدويل حول تحديات السوق المالي اإلسالميلعمارة مجال ورايس حدة،  .160

سياسات التمويل وأثرىا على االقتصاديات وادلؤسسات، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، بسكرة ، 
 .2006رب نورم22و21اجلزائر، يومي

دم ، حبث مق، األحكام الفقهية المترتبة على تحريم سندات القرضمدين، سامل بن محزة بن أمني .161
جامعة  -آراق وحتديات –أسواق األوراق ادلالية والبورصات  عشر،للمؤمتر العلمي السنوي اخلامس 

 .2006ماي  17-15اإلمارات العربية ادلتحدة، كلية الشريعة والقانون، يومي:
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 الت والدورياتالمج 
، ادلملكة العربية السعودية، رللة نحو نموذج إسالمي لسوق األسهمتاج الدين، سيف الدين إبراىيم ،  .162

 م.1985-ىـ1405، العدد األول، 3أحباث االقتصاد اإلسالمي، اجمللد 
، ، رللة رلمع الفقو اإلسالمي، العدد التاسعاالستثمار في األسهم، القرة، علي زلي الدين داغي .163

2007. 
أثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول األسهم والصكوك ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  ـــــــــــــــــــــ .164

 .2003ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة،  والوحدات االستثمارية،
، رللة إلدارة المتاطر التجارية نحو مشتقات مالية إسالمية ،عبد الرحيم عبد احلميد ساعايت،ال .165

 .1999، 11امعة ادللك عبد العزيز، العدد ج الدراسات االقتصادية،جدة،
، رللة المضاربة والقمار في األسواق المالية المعاصرة: تحليل اقتصادي وشرعيـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .166

 .2007، العدد األول، 20االقتصاد اإلسالمي، اجمللد  جامعة ادللك عبد العزيز:
. الرياض:  رللة جامعة ادللك عبد الوساطة المالية في االقتصاد اإلسالميالسويلم سامي إبراىيم ،  .167

 .1998العزيز، العدد السابع ، 
، ادلعهد اإلدارة المؤسسية في المؤسسات المالية اإلسالمية، زلمد عمر وأمحد، حبيب، شابرا .168

(، الطبعة األوىل، 6، ورقة مناسبات)-عضو رلموعة البنك اإلسالمي للتنمية-سالمي للبحوث والتدريباإل
 م.2006ه/1427

 الضوابط الشرعية للتوريق والتداول لألسهم والحصص والصكوك،عبد الغفار، زلمد الشريف،   .169
ة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دراسة مقدمة دلنظمة ادلؤمتر اإلسالمي، رلمع الفقو اإلسالمي الدويل، الدور 

 .2007دولة اإلمارات العربية ادلتحدة، 
. أدوات سوق النقد اإلسالمية: مدخل الهندسة المالية اإلسالمية، رتح الرمحان علي زلمد صاحل، .170

 .2002بنك السودان، اخلرطوم، ديسمرب 26رللة ادلصريف، العدد
لة دراسات االقتصادية ، العدد السادس، . جدة: رلنحو سوق مالية إسالميةزلمد علي،   قري، .171

 1990(، 2اجلزء)
جدة:  .المعامالت التي تجري فيهاتقبليات أنواعها و المساألسهم واالختيارات و ـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .172

 .1991رللة اجملمع، العدد السابع، 
. ادلملكة العربية السعودية، رللة جامعة ادللك عبد ة اإلسالميةالهندسة الماليقندوز، عبد الكرًن،  .173

 م.2008ه/1428، 2،العدد20العزيز: االقتصاد اإلسالمي، اجمللد 



 قائمــة المراجع والمصادر
 

- 134 - 

دراسة مقدمة  الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها،زلمد رؤاد أمحد، زليسن،  .174
لدويل، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات دلنظمة ادلؤمتر اإلسالمي، رلمع الفقو اإلسالمي ا

 .2007، العربية ادلتحدة
، التحديات التي تواجو العمل المصرفي اإلسالمي، خان، طارق اهللأمحد، أوصاف و إقبال و  منور،   .175

 م.2001ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، الطبعة الثانية، 
، برنامج الدراسات ادلاليزية، مركز الدراسات اآلسيوية، كلية االقتصاد اياألطلس الماليمنويف، كمال ،  .176

 .2006والعلوم السياسية، جامعة القاىرة، 
، مركز الدراسات اآلسيوية، كلية االقتصاد والعلوم السياسات العامة في مالياياميتكيس، ىدى،  .177

 .2008السياسية، جامعة القاىرة، 
، برنامج الدراسات -النموذج المالياي للتنمية -في ماليايا ، إستراتيجية التصنيعبازم عثمان .178

 .2005ادلاليزية، مركز الدراسات اآلسيوية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاىرة، 
 .2004رللة رلمع الفقو اإلسالمي: الدورة اخلامسة عشر، مسقط، عمان،  .179
 م، 1988 -ه1408، جدة، الثالث، اجلزء رللة رلمع الفقو اإلسالمي: الدورة الرابعة .180

 
 : التقارير والمعاييـر 
اجمللس العام للبنوك وادلؤسسات ادلالية  BDO JORDAN  -المالية اإلسالمية االستشارات .181

اإلسالمية تقرير حول اذليئات الشرعية يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بالتعاون مع حتليل الواقع وآراق 
 ادلستقبل

. تقرير التنمية البشرية الصادر عن ي مجال التنمية البشرية ومقومات نجاحهاالتجربة المالياية ف .182
 .2008، مركز الدراسات اإلقليمية، 2001الربنامج اإلمنائي لألمم ادلتحدة لعام 

قرار  ،التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 477الجاء األول ص  42قرار مجلس المجمع الفقهي  .183
 ه التابع لرابطة العامل اإلسالمي.1415-08-20رابعة يف الدورة ال ،مجلس المجمع الفقهي

، ىيئة األوراق الصادرة عن اللجنة االستشارية الشرعية لهيئة األوراق المالية المالياية القرارات .184
 .2002، الطبعة األوىل، مارس ادلالية ادلاليزية

 63، قرار رقميقرارات وتوصيات مجمع الفقو اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالم .185
(1/7) 
المعايير االشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة  .186

 .2007. البحرين:للمؤسسات المالية اإلسالمية
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، دائرة اإلرتاء عقود التيارات المالية المعاصرة بين المجياين والمانعينزلمود رهدف مهيدات،  .187
 العام األردنية.

الضوابط الشرعية لتداول أسهم الشركات سبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ىيئة احملا .188
، ادللتقى الفقهي األول ذليئة احملاسبة وادلراجعة ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود

 م.2002جوان  27للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، األردن، 
 

 محاضرات: 
، مذكرة تدريسية، جدة جامعة ادللك سواق المالية من منظور إسالمياألآل رواز، مبارك بن سليمان،  .189

 . 2010عبد العزيز، 
. السنة الرابعة مالية نقود وبنوك، جامعة محاضرات غير منشورة في األسواق الماليةحدة رايس،  .190

 .2009، 2008زلمد خيضر بسكرة، 
 
 غة األجنبيةالمراجع بالل: 

 
 Conference and Seminar Papers: 

191. Alhabashi Datuk Dr. Syed Othman, Devlopement of Capital 
Market Under Islamic Principles, confference on Managing & 
Iplementing Interest-Free Banking/Islamic Financial System, 
Concorde Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, January 25-26 1994. 

192. Wong Wing Seong ,The Malaysian Capital Market-Over 
view and Selected Issues-,Second Meeting Of the Expert Group 
on the Challenges of the Asian Economy and Financial 
Markets,March 6,2001. 

193. G.Savalinga, Investment Management In Malaysia, Berita 
Publishing Sdn.Bhd, Kuala Lumpur,Second Reprint,1994 

194. Hamed Rasool, Sukuk (Islamic Bond), Training Workshop 
On Sukuk, Avari, Lahore, 27th August 2008 

195. Ahmad hizzad baharuddin, Malaysia’s experiences in the 
development of islamic finance, pratical seminar : advantages of 
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islamic banking and insurances business model in rusia, moscow 4 
december 2009 

196. Ranjit Ajit Singh,Fundamentals of the Malavsian Capital 
Market,The Investor Conference 2005 in Conjunction with the 
30th Annual Meeting Islamic Development Bank, June 
2005,Securities Commission of Malaysia. 

197. Mohamed akram laaldin, shariah approved securities 
screening process in Malaysia, the 15th annual scientific meeting 
the capital market-bursa-, U.A.E university, 15-17/2006 

198. Abdul Halim Ismail, The capital market Masterplan : A 
Roadmap for sustainable Growth and Development, a paper 
presented at Islamic Capital week, 2002 

199. Asyraf wajdi dusuki, Shari ‘ah issues in short Selling as 
implemented in the islamic capital market in Malaysia, the 
15th annual scientific meeting the capital market-bursa-, U.A.E 
university, 15-17/2006 

200. Akhtarzaite abdul aziz.Capital market in Islamic framework: 
Malaysian experience the 15th annual scientific meeting the 
capital market-bursa-, U.A.E university, 15-17/2006 

201. Bakarudin Ishak, Islamic Banking and finance:Malaysia’s 
Experience and Achievements, 13 june 2006, Victoria 
University of wellington, BANK NEGARA MALAYSIA, central 
bank of Malaysia 

 
 Journals and Articles: 

202. Nathif J. Adam, Establishing Singapore As An Islamic 
Financial Hub Sukuk Masterclass, The Evaluation Of Sukuk, 
Sharjah Islamic Bank, 2006. 



 قائمــة المراجع والمصادر
 

- 133 - 

203. Sibghatullah Ahsan, Sukuk and its Legal and Regulatory 
Framework In Pakistan, 27th August 2008 

204. Wan rizaidy wan M saufi. Regulating the Islamic capital 
market. Bursa Malaysia. 2010 

205. Asyraf wajdi dusuki and Abdelazeem Abozaid, Fiqh issues in 
short Selling as implemented in the islamic capital market in 
Malaysia, JKAU: Islamic Econ, Vol:21, No: 2, pp: 63-78 (2008 
A,D/ 1429 A,H 

206. Wan rizaidy wan M saufi. Regulating the Islamic capital 
market. Bursa Malaysia. 2010, 

207. zeti akhtar aziz, islamic banking and finance progress and 
prospects, collected speeches : 2000-2005, (kuala lampur : Bank 
Negara Malaysia), 2005 

208. Saiful azhar rozly, critical issues on islamic banking and finance 
market, kuala lampur : dinamas, 2005  
 
 Pamphlets :   

209. Malaysian Equities, Module 6 :Stock Market and Securities 
Law. 

210. Resolutions of the Securities Commission Syariah Advisory 
Council, Securities Commission of Malaysia, second print, 
October 2003.. 

211. Resolutions of the Securities Commission Syariah 
Advisory Council, Securities Commission of Malaysia, second 
print, October 2005,  

212. Securities commission of Malaysia, Annual report  
213. Advisory Council, Securities Commission of Malaysia, second 

print, October 2003, pp 2-3. 
214. Securities Industry Development Centre-SIDC:2008 



 قائمــة المراجع والمصادر
 

- 133 - 

 
 THESES: 

215. Ali Arsalan Tariq, Managing Financial Risks Of Sukuk 
Structures, A  issertation submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Masters of Science at 
Loughborough University, UK, September 2004 
 Reports: 

216. Capital market masterplan, securities commission,2001, 
recommendation no 65 

217. Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by 
the securities commission : 2006-2007-2008-2009-2010-2011. 

218. . The malaysian islamic Capital market, quick facts and 
glossary, kuala lampur : securities commission,2004 

219. Capital market masterplan executive summary, securities 
commission,2001 

 
 Websites: 

220. http://www.aleqt.com/2011/05/08/article_535749.html   
221. http://www.aaoifi.com موقع ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية،     
222. http://www.klse.com.my/website/bm/about_us/the_organisation

history.html Bursa Malaysia Berhad 
أمحد زلمد زلمود نصار، األسواق ادلالية اإلسالمية: مبادئها وأدواهتا،  .223

http://www.kantakji.com/figh/files/market/135.com 
 2011 ماي 08دلوارق ىـ. ا 1432/06/5ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية األحد  1 -ل تقرير أصو  .224

حد األ 6418العدد  2011 ماي 08ىـ. ادلوارق  1432/06/5حد األ 6418العدد 
 2011 ماي 08ىـ. ادلوارق  1432/06/5

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3
834  

http://www.kantakji.com/figh/files/market/135.com
http://www.kantakji.com/figh/files/market/135.com
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3834ت
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3834ت


 قائمــة المراجع والمصادر
 

- 133 - 

-http://www.darululoomد.زلمود زلمد بابللي، والية احلسبة يف اإلسالم،   .225
deoband.com/arabic/magazine/1182076366/fix4sub3file.htm. 

. رللة العرب -ظاىرة جديدة يف النظام العادلي -زلمد عبد الشفيع عيسى، الدول الصغرية ادلتفوقة .226
على 12/11/2007الدولية للشركة السعودية لألحباث والنشر: إدارة النشر االلكًتوين، تاريخ الزيارة: 

-http://www.alادلوقع االلكًتوين 
malaysia.com/printnews.asp?DB=MainNews ID=1504 

 http://www.iifm.netموقع السوق ادلايل اإلسالمي الدويل    .227
 www.iifim.netموقع السوق ادلالية اإلسالمية العادلية:  .228
    http://www.cibafi.orgموقع اجمللس العام للبنوك وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية:  .229
 http://www.ifsb.org1موقع رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية،   .230
 4002-4007مية )الصكوك( ما بين صناعة السندات اإلسالناصر الالحم،  .231

www.kantakji.com 
نارذ اذلرش، اجمللس العام للبنوك وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، واقع إصدارات األدوات االستثمارية  .232

من حيث  2010/ 19/11وحىت  19/11/2009طويلة األجل )الصكوك اإلسالمية( للفًتة من
-ودول اإلصدار والبنوك ادلصدرة يف آسيا ودول اخلليج العريبأحجام وأعداد اإلصدارات واجلهات ادلصدرة 

 –دراسة إحصائية 
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=15739&Cat=0 

 www . shubily.com .والسنداتاالستثمار في األسهم يوسف بن عبد اهلل الشبيلي،  .233
  www.austriaday. Atاإلسالمية.  التجربة المالياية.. نموذج للمصرفيةزيد عيادات،  .234
 

235. http/www.sc.com.my/eng/html/resources/discussion/Role_MOF
.pdf  

236. http://asianbondsonline.adb.org/malaysia/market.infrastructure/m
arket overviewph 

237. http://asianbondsonline.adb.org/malaysia/marketinfrastructure/m
arket overview.php  

238. http://staf.uum.edu.my/alib/wb3053/icm.pdf 
239. http://www.Bnm.gov.my 
240. http://www.bursamalaysia.com.    

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1182076366/fix4sub3file.htm
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1182076366/fix4sub3file.htm
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1182076366/fix4sub3file.htm
http://www.al-malaysia.com/printnews.asp?DB=Main
http://www.al-malaysia.com/printnews.asp?DB=Main
http://www.al-malaysia.com/printnews.asp?DB=Main
http://www.iifm.net/
http://www.iifim.net/
http://www.cibafi.org/
http://www.ifsb.org/
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=15739&Cat=0
http://www.austriaday/
http://staf.uum.edu.my/alib/wb3053/icm.pdf
http://www.bnm.gov.my/
http://www.bursamalaysia.com.my/


 قائمــة المراجع والمصادر
 

- 133 - 

241. http://www.klse.com 
242. http://www.mdex.com.my  
243. http://www.min.com.my/bm/html/penerbitan.html 
244. http://www.sc.com.my  
245. http://wwwbnmgovmy/files/publication/msb/2006/5/ 
246. www.kantakji.com Mohamad Akram Laldin, The Guidelines 

in the Issuance of Islamic Securities in Malaysia,  
 

http://www.klse.com/
http://www.min.com.my/bm/html/penerbitan.html
http://www.sc.com.my/
http://wwwbnmgovmy/files/publication/msb/2006/5/

