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مصادر التمليك العقاري في اإلسالم : 
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المنحة أو الهبة : 
    
        
                  
                       
                  
                       
                  


اإلرث :
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الوقف : الوقف في اإلسالم 

       


 


مفهوم الوقف لغة وإصطالحًا 

   


    

 



        


        
       


بيع المرابحة 
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بيع المرابحة لآلمر بالشراء : 







 
  


     

       


المشاركة المتناقصة بالتمليك : 
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البنك  أنشئ  حيث  الماضي  القرن  منذ  السودان  في  كبير  بإهتمام  العقاري  التمويل  حظي  لقد 
العقاري الذي ومازال يقوم بدور كبير في التمويل العقاري وساهم في إنشاء الوحدات السكنية 

وتمليكها لمحدودي الدخل . 
التنوع في مجال اإلستثمار بدأت البنوك التجارية  واآلن وبفضل سياسة بنك السودان الرامية إلى 

الدخول في مجال التمويل العقاري وبنك فيصل اإلسالمي السوداني أحد هذه البنوك.

التمويل العقاري بين النظرة اإلسالمية والواقع
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التمويل العقاري وسياسة بنك السودان :  
      
      


        
Required Reserve Ratio 
      


       

      
Open Market Operation
        
 Discount Rate 


    


       
        



التمويل العقاري واألزمة المالية الحالية : 
  
       

        




    
        
        
       



    
Titivation   Securitization
     
      
    
Special     

 purpose Enterprise SPE




        



تصنيف عمليات التوريق : 

     
      

     
    
     


      

      
     



      
       

   
      



      





