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جوانب الضعف في البنوك اإلسالمية و كيفية تحصينھا في مواجھة
األزمات
د /سليمان ناصر
باحث في المصرفية اإلسالمية
الحلقة) (1
مقدمة:
ألقت األزمة المالية العالمية األخيرة لسنة  2008بظاللھا على جميع القطاعات االقتصادية بما فيھا قطاع المصارف،
مل الجزء األكبر من تلك التداعيات .وبما أن ا لبنوك اإلسالمية تعتبر أيضاً
ولكونه جزءاً ھاماً من القطاع المالي فقد تح ّ
ضمن ذلك القطاع ،فقد كانت معرّضة أيضاً لتأثيرات ھذه األزمة العالمية ،إال ّ أن األرقام أثبتت بأنھا أقل تأثراً بھا مقارنة
بالبنوك التقليدية ،وذلك البتعاد البنوك اإلسالمية عن التعامل في المسبّبات الرئيسية لتلك األزمة ،سواء منھا سعر
الفائدة خاصة منه المتغير )الربا( ،أو المضاربات والمقامرات في األسواق المالية العالمية ،أو بيع الديون )التوريق( ،وذلك
نظراً لكون ھذه الممارسات من المحظورات الشرعية في المعامالت المالية اإلسالمية.
تتمحور مشكلة ھذا البحث في كيفية جعل البنوك اإلسالمية أقوى مما ھي عليه اآلن في سبيل تحمل أكبر لألزمات،
وذلك على ضوء دراسة جوانب الضعف األساسية التي تعاني منھا ھذه البنوك ،وبالتالي العمل على تقويتھا ،لذلك فإن
البحث يحاول اإلجابة على التساؤل اآلتي:
"كيف يمكن تحصين البنوك اإلسالمية لتكون لھا قدرة أكبر على مواجھة األزمات مستقب الً ،خاصة بع د أن
أثبتت قوتھا في مواجھة األزمة المالية العالمية األخيرة ؟"
سنحاول معالجة ھذا الموضوع من خالل المحاور الرئيسية التالية:
 األزمة المالية العالمية لسنة  2008ومدى تأثيرھا على عمل البنوك اإلسالمية. تقوية جوانب الضعف في البنوك اإلسالمية ،وكيفية تحصينھا في مواجھة األزمات. البنوك اإلسالمية ومشكلة التعامل مع الصكوك اإلسالمية. -1األزمة المالية العالمية لسنة  2008ومدى تأثيرھا على عمل البنوك اإلسالمية:
اتفق أغلب الخبراء على أن األزمة المالية العالمية التي امتدت خالل سنتي  2007و  2008ھي أعظم أزمة يشھدھا
العالم بعد أزمة الكساد العظيم ،والتي امتدت من سنة 1929م إلى سنة 1933م تقريباً ،إال ّ أن تلك األخيرة لم تكن
تعرف آنذاك ما يسمى بالبنوك اإلسالمية ،لذلك كانت ھذه األزمة األخيرة مح ً
كّا حقيقياً لھذه البنوك ،بغية معرفة مدى
قوتھا وحصانتھا في مواجھة األزمات .فماھي مالبسات األزمة المالية العالمية الراھنة ؟ ،وما مدى تأثيرھا )بشكل عام(
على البنوك اإلسالمية ؟.
 -1-1لمحة عن األزمة المالية العالمية لسنة :2008
شھد العالم أزمة مالية واقتصادية كبرى منذ بضع سنين ،وال يزال يعيش تداعياتھا إلى اليوم ،وقد بدأت جذور ھذه األزمة
منذ سنة 2001م عندما قام بنك االحتياطي الفدرالي للواليات المتحدة األمريكية بتخفيض معدالت الفائدة إلى مستويات
م رفعھا تدريجياً بعد ذلك ،فمن معدل فائدة
دنيا لمساعدة األمريكيين على تملك سكناتھم بواسطة قروض عقارية،ثم ت ّ
% 6في بداية سنة 2001م إنخفض تدريجياً ليصل إلى % 1في منتصف 2003م ،ثم ليصل مرة أخرى إلى % 5.25في
منتصف عام 2006م) ] ،([iھذا باإلضافة إلى منح تلك القروض العقارية دون ضمانات كافية)رھونات من الدرجة الثانية
والثالثة( ،مع عدم خضوع البنوك التي تورّطت في تلك العملية_ وھي بنوك االستثمار _ لرقابة البنك المركزي .كل ھذا
أدّى إلى عجز المقترضين عن سداد ديونھم مما سبب أزمة سيولة حادة للبنوك ،وفي النھاية فقدان عدد ھائل من
ھؤالء لمساكنھم والتي تجاوزت المليون مسكن في الواليات المتحدة.
ظھرت بوادر ھذه األزمة في بداية سنة 2007م،ثم ظھرت واضحة في أغسطس من نفس السنة،ثم انفجرت بشدةفي
مست البنوك واألسواق المالية
منتصف سبتمبر 2008م .حيث بدأت كأزمة رھون عقارية ،ثم تحوّلت إلى أزمة مالية
ّ
وشركات التأمين ،ثم تحوّلت إلى أزمة اقتصادية أضرّت ببعض القطاعات الصناعية الكبرى كصناعة السيارات ،إضافة إلى
قطاع الخدمات .وال يزال العالم يعيش تداعيات ھذه األزمة إلى اليوم ،والتي نتج عنھا إفالس ال عديد من البنوك وشركات
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التأمين في الواليات المتحدة وأوروبا ،وفي بقية بلدان العالم بعد انتقال آثار ھذه األزمة إ ليھا نظراً لترابط االقتصاد
العالمي بفعل العولمة ،وكذا لقوة االقتصاد األمريكي الذي يمثل حوالي ربع االقتصاد العالمي ،وإن كانت سنة 2011م
قد عرفت بداية التعافي من ھذه األزمة وفي معظم البلدان.
 -1-2مدى تأثير األزمة المالية العالمية األخيرة على البنوك اإلسالمية:
أشار تقرير "ماكنزي" للتنافسية لسنة ) 2008/2009وھو أول تقرير يصدر عقب األزمة( إلى أن قطاع الصيرفة اإلسالمية
يسير على طريق تحقيق نمو قوي وربحية عالية ،كما أن أداء البنوك اإلسالمية فاق أداء البنوك التقليدية في معظم
األسواق الرئيسية.
د ما باألزمة المالية العالمية خاصة
وخالفاً لالعتقاد السائد ،د ل ّت نتائج التقرير على أن البنوك اإلسالمية تأثرت إلى ح ّ
بسبب المخاطر المتأصلة في قطاع المالية اإلسالمية ،مثل ارتفاع نسبة عدم تواؤم االستحقاق في البنوك اإلسالمية
عنھا في البنوك التقليدية ،وكذلك تعامل العديد من المؤسسات المالية اإلسالمية الرئيسية مع قطاع العقارات .إال ّ أن
تأثير األزمة المالية العالمية كان أقل على المصارف اإلسالمية مقارنة مع المصارف التقليدية .فالبنوك اإلسالمية أقل
د من تعاملھا مع أسواق الديون) ].([ii
اعتماداً في سيولتھا على الديون وأكثر اعتماداً على إيداعات العمالء ،مما ح ّ
كما أشار تقرير أعدته "أرنست آند يونغ" أن الصيرفة اإلسالمية تمثل جزءاً من الحل لألزمة المالية العالمية الراھنة
وليس الحل بأكمله ،حيث أنھا ال تزال تمثل نسبة ضئيلة ال تتجاوز % 3من إجمالي الصيرفة المالية العالمية ،وھي
األقل تأثراً باألزمة المالية مقارنة بالمصارف التقليدية ،وستكون موضع ترحيب أكبر في الغرب حالياً بفعل األزمة المالية
العالمية الراھنة) ].([iii
أيضاً أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر بعد التعافي العالمي من األزمة شمل دراسة و تحليل لنظام البنوك
اإلسالمية ،إيجابية النظام المصرفي اإلسالمي ،وأن البنوك اإلسالمية كانت األقل تضرراً من األزمة المالية العالمية
بسبب عدم دخولھا في أعمال ذات مخاطرة ،وأشاد التقرير بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة) ].([iv
ھد ،فإن المصارف اإلسالمية قد تأثرت باألزمة من خالل عدة أوجه بطريقة مباشرة و غير مباشرة
وعموماً ومنالواقع المشا َ
كالتالي:
إن المصارف اإلسالمية التي تأثرت بطريقة مباشرة ،ھي تلك المصارف التي كان لھا استثمارات في البورصة العالميةعن طريق المحافظ االستثمارية الدولية أو صناديق االستثمار الدولي ،و ھذا القسم من المصارف اإلسالمية ال شك أنه
قد تأثر باألزمة خاصة تلك المصارف التي كانت مشتركة أو مستثمرة في محافظ أو صناديق استثمار مرتبطة بالقطاع
العقاري ،إال ّ أن تلك االستثمارات كانت محدودة ،و لم تؤثر على مراكزھا المالية ،كما لم تؤثر على ربحيتھا كثيراً.
القسم اآلخر من المصارف اإلسالمية ھي تلك المصارف التي تأثرت باألزمة بطريقة غير مباشرة ،نتي جة ألثرھا علىجميع القطاعات االقتصادية دون استثناء وبدرجات متفاوتة ،إال ّ أن القطاع المالي و المصرفي كان أكثر القطاعات تأثراً
بتلك األزمة ،ومن ثم فقد شملھا األثر مثلھا مثل أي مؤسسة اقتصادية تأثرت بالوضع العام من األزمة ،لكن األمر الذي
يمكن التأكيد عليه ھو أن تأثرھا كان محدوداً ،كما أن أياً منھا لم يتعرض إلفالس أو صعوبات مالية استدعت تدخال ً من
المصارف المركزية بسبب األزمة ،وأن بعضاً من التأثر كان ايجابياً مثل زيادة ودائع المصارف اإلسالمية) ].([v
 -2تقوية جوانب الضعف في البنوك اإلسالمية وكيفية تحصينھا في مواجھة األزمات:

لقد تبيّن لنا من خالل تأثير األزمة المالية العالمية الراھنة على عمل البنوك اإلسالمية ،بأن ھذه البنوك ال يمكن القول
بأنھا لم تتأثر تماماً باألزمة ،ولكن تأثرھا كان أقل مقارنة بالبنوك التقليدية ،وذلك البتعادھا عن التعامل في المسببات
الرئيسية لھذه األزمة ،وھي التعامل بسعر الفائدة المتغير )الربا( ،واإلفراط في عمليات التوريق سعياً وراء زيادة اإلقراض
وبالتالي جني األرباح )أي بيع الديون( ،وكذا المقامرات في األسواق المالية العالمية.
لكن مع ذلك ،فقد كان ھناك تأثير ولو نسبي ،وقد يعود ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادة البنوك اإلسالمية بفعل
العولمة وترابط االقتصاديات وتأثيراتھا المتبادلة على المستوى العالمي ،وقد ُي عزى ذلك أيضاً إلى مواطن ضعف أو خلل
تعاني منھا ھذه البنوك وتقلل من حصانتھا في مواجھة األزمات ،فماھي تلك الجوانب ؟ ،وكيف يم كن تقويتھا ؟.
ص ة بصيغة المرابحة:
 -2-1تنويع البنوك اإلسالميﱠ ة لعمليﱠاتھا حسب األجل عوض االعتماد على التمويل قصير األجل وخا ﱠ

وھي المشكلة التي تعاني منھا البنوك اإلسالمية منذ بداية نشاطھا ،ففي دراسة قام بھا مركز االقتصاد اإلسالمي
التابع للمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية بالقاھرة حول  20بنكاً إسالميّاً سنة 1985م ،تبـيﱠن أنﱠ نسبة
ومتوسِط األجل إلى إجمالي حجم التوظيف بلغت كمع ﱠدل عام بين ھذه البنوك .(%([vi] 91
التوظيف قصير
ّ
وفي دراسة أخرى حول  22بنكاً إسالميّاً قام بھا االتحاد الدولي للبنوك اإلسالميﱠة بالقاھرة )سابقاً( سنة 1410ھـ-
1989،1990م ،تبـيﱠن أنﱠ نسبة التوظيف قصير األجل إلى إجمالي التوظيفات بأنواعھا المختلفة قد بلغت 75.6%سنة
1409ھـ1988،1989 -م ،و % 75.4سنة 1410ھـ 1989،1990 -م) ].([vii
وبما أنﱠ صيغة المرابحة ھي أقرب الصيغ اإلسالميﱠة إلى التمويل قصير األجل ،فإننا نجد أنﱠ االعتماد الكبير للبنوك
يتجسد في معظمه في التمويل بصيغة المرابحة وبشكل مفرط ،حيث وصل
اإلسالميﱠة على التمويل قصير األجل
ﱠ
استثمار بعض البنوك فيھا إلى % 95من أصولھا) ].([viii
وفي الدراسة التي قام بھا اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالميﱠة حول  166بنكاً إسالميّاً سنة 1996م تبـيﱠن أنﱠ ھذه البنوك
م بالنسبة لصيغ التمويل األخرى ،مقابل % 7.2للمضاربة مثالً ،وفي سنة
ِ
تطب ّق المرابحة بنسبة % 40.30كمع ﱠدل عا ٍ ّ
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1997م ومن خالل الدراسة التي قام بھا حول  176بن ً
م لتطبيق صيغة المرابحة بلغ
كا إسالميّاً تبـيﱠن أنﱠ المع ﱠدل العا ﱠ
% 37من إجمالي حجم التمويل مقابل % 6فقط بالنسبة للمضاربة) ].([ix
وحسب التقارير الواردة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية )البحرين( والخاصة بالبنوك اإلسالمية
في دول مجلس التعاون الخليجي ،فقد بلغت نسبة المرابحة في ھذه البنوك % 62.25منإجمالي التمويالت و 49.27
%من إجمالي األصول سنة  ،([x] )2005كما بلغت ھذه النسبة 65%من إجمالي التمويالت و % 40.86من إجمالي
األصول سنة .([xi] )2007
وحسب الدليل الذي يصدره المجلس السابق دائماً خالل كل ثالث سنوات تقريباً عن البنوك والمؤسسات المالية
اإلسالمية ،تبيّن أن نسبة التمويل بالمرابحة بلغت 31.8%من إجمالي حجم التمويل و % 16.3من إجمالي حجم
االستثمار سنة 2003م ،وذلك كمعدل عام بالنسبة لـ  116بنكاً ومؤسسة مالية فقط) ] .([xiiبينما بلغت نسبة التمويل
بالمرابحة % 34.36من إجمالي حجم التمويالت سنة  ،2006وذلك بالنسبة لـ  143بنكاً ومؤسسة مالية قدمت بياناتھا
إلى المجلس) ] ،([xiiiأي أنھا سجلت انخفاضاً ولو طفيفاً عن المعدل العالمي الذي سجله اإلتحاد الدولي للبنوك
اإلسالمية بعد حوالي عشر سنوات.
وبالرغم من محاولة البنوك اإلسالميﱠة تخفيف اعتمادھا الكبير على صيغة المرابحة في تمويالتھا -كما يبدو من األرقام
السابقة -فإ نﱠھا ال زالت تعاني من اإلفراط في استعمال ھذه الصيغة ،ويعود ذلك إلى جملة من األسباب والعوامل
أھمﱡھا:
 -1أنﱠ العمل بصيغة المرابحة يم كِّن البنك اإلسالمي من تحديد الربح الناتج عن التمويل مسبقاً ،وھو ما ال يتوفﱠر في
بعض الصيغ األخرى كالمضاربة والمشاركة ،إضافة إلى توثيق ھذا التمويل بالضمانات المختلفة.
 -2أنﱠ العمل بصيغة المضاربة والمشاركة واالستثمار المباشر من طرف البنك اإلسالمي يمثِّل مخاطرة في مجال
االستثمار نظراً لعدم إمكانيﱠة تحديد الربح مسبقاً من جھة ،ولكون ھذه الصيغ أميل إلى التمويل طويل األجل من جھة
أخرى ،بينما المرابحة ھي األقرب إلى التمويل قصير األجل كما رأينا سابقاً ،وبالتالي ليس فيھا تجميد كبير لألموال؛ ألنﱠ
دورتھا الماليﱠة تكون أقصر.
كمؤشِر لتحديد الربح من طرف
 -3اتخاذ سعر الفائدة السائد في السوق خاصة منه العالمي المعروف بالليبور LIBOR
ّ
متوسِط
البنوك اإلسالميﱠة ،وتحديد الربح ال يتأ تﱠى إال ﱠ في بعض الصيغ التي تميل إلى التمويل قصير األجل ،كالمرابحة أو
ّ
األجل كاإليجار التمويلي .Leasing
تطب ّقھا البنوك التجار يﱠة ،حيث
 -4عدم وجود إمكانيﱠة لدى البنوك اإلسالميﱠة لتطبيق النظر يﱠة الحديثة إلدارة الخصوم والتي
ِ
صة الودائع ،وإذا
ل مشكل توفير السيولة يتمثﱠل في االستخدام األمثل للموارد أو الخصوم وخا ﱠ
ترى ھذه النظر يﱠة أنﱠ ح ﱠ
كانت طلبات السحب تفوق حجم الودائع فعلى البنك أن يقترض من السوق النقد يﱠة ،أي أن يشتري السيولة كي
يستخدم ھذه األموال المقترضة لمواجھة طلبات القروض ،وال يض ﱡر ذلك بالبنك ما دام يتقاضى ثمناً مرتفعاً عن القروض
الممنوحة يتجاوز ما يدفعه ثمناً لالقتراض) ] ،([xivوھذا ما ال يتوفﱠر للبنك اإلسالمي )بالشكل الكافي( لعدم تم ﱡ
كنه من
صة من البنك المركزي )التقليدي( نظراً لعدم تعامل األول بالفائدة،
اللجوء إلى السوق النقد يﱠة لالقتراض عند الضرورة وخا ﱠ
ومعنى ذلك عدم وجود ملجأ أخير لالقتراض أمام معظم البنوك اإلسالميﱠة.
 -5عدم تو ﱡفر سوق لرأس المال اإلسالمي أمام البنوك اإلسالميﱠة لتسييل أصولھا الطويلة األجل عند الضرورة أو الحاجة
وتوسع األسواق الماليﱠة جعل البنوك التقليد يﱠة ال تحجم عن استثمار أموالھا في أصول
إلى سيولة ،حيث إنﱠ تطوﱡر
ﱡ
أن العديد من األدوات
طويلة األجل ،وذلك إلمكانيﱠة تحويلھا إلى سيولة عند الضرورة في ھذه األسواق ،ومن المعلوم ﱠ
د اآلن وبالشكل الكافي
الماليﱠة اإلسالميﱠة )الصكوك اإلسالمية( قد توفﱠرت حاليًّا )أي السوق األ ﱠو ليﱠة( ،ولكن لم تتوفﱠر لح ِّ
األسواق الثانو يﱠة لتداول ھذه األدوات كما سنرى الحقاً.
خاص ة منھا تلك التي تعمل في بيئة
ُي ضاف إلى ھذه األسباب كلِّھا وجود فائض كبير للسيولة لدى العديد من البنوك اإلسالميﱠة،
ﱠ
ﱡ
ل مخاطرة.
تتميﱠز
بالتدفقات النقديﱠ ة الكبيرة كالدول الخليجيﱠ ة ،م ﱠ
ما جعل ھذه البنوك تف كِّر في توظيفھا بالسبل األضمن للربح واألق ّ

خل لوضع سقف
ي نظام مصرفي أن تتد ﱠ
لذا نرى أنه من واجب السلطات الرقابيﱠة المشرفة على ھذه البنوك في أ ّ ِ
للتعامل بھذه الصيغة؛ ألن البنوك اإلسالميﱠة وإن حاولت جھدھا التخفيف وبشكل كبير من االعتماد على التمويل
بالمرابحة كما رأينا ،فإ نﱠه ينبغي عليھا أن تتعاون مع السلطات اإلشرافيﱠة في معالجة ھذه ا لظاھرة ،وذلك ح ﱠتى تقوم
بالدور التنموي المنوط بھا والمرغوب فيه من وراء إنشائھا ،وھو ما ال يتحقﱠق باالقتصار على استخدام صيغة المرابحة.
ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى فإن توزيع البنوك اإلسالمية لتمويالتھا حسب الصيغ من شأنه أن يوزع المخاطر ،إذ من
المعلوم أن التنويع ھو إحدى أھم إستراتيجيات إدارتھا.
دِد العمل المصرفي اإلسالمي في كيانه ويق ِوّض مبادئه ،إذ أنﱠ اإلفراط في استعمال ھذه الصيغة
لقد بات ھذا الوضع يھ ّ
ما على حساب صيغ المضاربة والمشاركة الضرور يﱠتين لعمليﱠة التنمية .ونرى أنﱠ تحديد
دائ
كان
ة
ي
اإلسالم
من طرف البنوك
ً
ﱠ
البنك المركزي لنسبة نموذجيﱠة ومعقولة لتطبيق المرابحة من طرف البنوك اإلسالميﱠة ،ومراقبة مدى التقيﱡد بھا من طرف
ھذه البنوك ،يمكن أن يدخل ضمن ما يمكن تسميته بالمعايير االحترازية اإلسالميﱠة .Islamic Prudential Standards
وفي دراسة سابقة لنا ،واعتماداً على األرقام الواردة في دراسة قام بھا مركز االقتصاد اإلسالمي التابع للمصرف
اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية بالقاھرة حول عشرين بنكاً إسالميّاً سنة 1985م ،وبتحليل مواردھا واستخداماتھا،
د
تو ﱠ
صلنا إلى أنﱠ النسبة النموذجيﱠة لتطبيق صيغة المرابحة في العمليﱠات التمويليﱠة للبنوك اإلسالميﱠة ھي % 20كح ٍّ
أقصى من مجموع استخداماتھا ،إذا أرادت ھذه البنوك أن تحقق توازناً بين الصيغ التمويلية ا لمتاحة لھا) ] ،([xvوھذا في
حالة ما إذا لم تتمكن من التخصص كما سنرى الحقاً.
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) ] :([iمازن حمود 15 " :شھراً على أزمة القروض السكنية األمريكية عالية المخاطر؛ مشاكل ،تداعيات ،فرص الحلول
ومدى نجاحھا" ،مجلة اتحاد المصارف العربية ،العدد  ،335 :أكتوبر  ،2008ص.50 :
) ] :([iiمجلة اتحاد المصارف العربية ،العدد ،336 :نوفمبر  ،2008ص.106 :
) ] :([iiiمجلة اتحاد المصارف العربية ،العدد ،349 :ديسمبر  ،2009ص.52 :
) ] :([ivمنشور بموقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية )مركز أخبار الصناعة الما لية اإلسالمية(
 www.cibafi.org/newscenterبتاريخ ،25/11/2010 :والتي نقلھا بدوره عن صحيفة اليوم السابع المصرية بتاريخ:
.14/11/2010
) ] :([vحسن ثابت فرحان :أثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية ،بحث مقدم إلى
مؤتمر المصارف اإلسالمية ،اليمن 21 ، 20 ،مارس .2010
المؤشِرات الماليﱠة للمصارف اإلسالميﱠة :مركز االقتصاد للمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية ،القاھرة،
) ]:([vi
ّ
 ،1988ص.27 :
) ] :([viiمجلة المعامالت اإلسالميﱠة ،العدد الثالث – السنة األولى ،ربيع األ ﱠول 1413ھـ ،ص.180 :
) ] :([viiiجمال الدين عطيﱠة :تقويم مسيرة البنوك اإلسالميﱠة ،بحث مق ﱠدم إلى ندوة "إسھام الفكر اإلسالمي في
االقتصاد المعاصر" ،القاھرة1409 ،ھـ 1988م.
[ix] )) : Directory of Islamic Banks and Financial Institutions: International Association of Islamic Banks,
1997, p: 3.
[x] )) : CIBAFI Performance Indicators: General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, (CIBAFI
PI 0201 – GCC), (without date), p: 12 , 13.
[xi] )) : ISLAMIC FINANCE IN THE GCC (CIBAFI Second Report): General Council of Islamic Banks and
Financial Institutions, 2007, p: 16.
[xii] )) : ISLAMIC FINANCE DIRECTORY: General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, 2004,
p: 7.
[xiii] )) : ISLAMIC FINANCE DIRECTORY: General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, 2007,
p: 28.
) ] :([xivمصطفى رشدي شيحة :الوجيز في االقتصاد النقدي والمصرفي والبورصات ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندر يﱠة /مصر ،1998 ،ص.134 :
) ] :([xvسليمان ناصر :تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالميﱠة ،ط  ،1جمعية التراث ،القرارة /الجزائر1423 ،ھـ
2002 -م ،ص.296 :
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