
مخاطر متنوعة
الإ�سالمية  ال�سكوك  خماطر  اإجمال  وميكن 

يف العنا�سر الآتية: 

1 - املخاطر ال�شرعية: 
اأحكام  خمالفة  يف  املخاطر  هذه  وتتمثل 

اأداة  ال�سكوك  اإن  الإ�سالمية؛ حيث  ال�سريعة 

ال�سريعة  اإجازة  من  �سرعيتها  اكت�سبت  مالية 

التعامل بها وتداولها يف اإطار اأحكام حمددة 

وجزئية,  كلية  اأدلة  على  وبناء  وم�سبوطة, 

تلك  عليها  اأ�س�ست  وخا�سة,  عامة  ومقا�سد 

الإجازة, ومن ثم فاإن خمالفة ال�سكوك لتلك 

على  بالإبطال  العود  اأو  ال�سرعية,  لأحكام 

والتف�سيلية,  الكلية  الأدلة  من  به  ثبتت  ما 

املراحل  من  مرحلة  اأي  يف  املرعية  واملقا�سد 

التي مير بها ال�سك توؤدي اإىل اإبطال ال�سك 

لن�سبة  تبعًا  املعاملة  ف�ساد  اأو  جزئيًا,  اأو  كليًا 

احلرمة التي تقع فيها عملية الت�سكيك. 

ديون  ال�سك  مكونات  تكون  عندما  فمثاًل 

تزيد  ل  اأن  فيجب  موؤجرة  واأ�سوًل  مرابحات 

ال�سك  مكونات  %33 من  على  الديون  ن�سبة 

طوال عمر ال�سك حتى يجوز تداوله. ويف حال 

زادت الديون على هذه الن�سبة فاإن ال�سك ل 

يجوز تداوله؛ وبالتايل ي�سبح ال�سك �سعيف 

�سكوك  اأ�سول  متلك  يكون  اأن  اأو  ال�سيولة, 

المخاطر في الصكوك اإلسالمية
لقد �شهدت ال�شناعة املالية الإ�شالمية يف ال�شنوات الأخرية ازدهارًا وا�شعًا، وازدادت معه القناعة بها اأكرث من ذي قبل، وبخا�شة بعد 
امل�شروعات  متويل  على  قدرة  اأكرث  اإ�شالمية  مالية  اأدوات  اإىل  احلاجة  اأي�شًا  الزدهار  هذا  مع  وتطورت  العاملية،  القت�شادية  الأزمة 
ال�شافية  الرغبات والطلبات والإجابة  لتلبية هذه  املثلى  الأداة  الإ�شالمية هي  ال�شكوك  اأكرب، فكانت  ال�شيولة بقدر  الكربى، وتوفري 
تلك  اإ�شكالية خماطر  مع  التعامل  األ وهو  اأن تتحمل عبئًا جديدًا  الإ�شالمية  املالية  الهند�شة  لزامًا على  كان  الت�شاوؤلت، وهنا  لتلك 
بالكلية. ولكن هناك مالحظة هامة لبد  املمكن تفاديها  اإن مل يكن من  للتخفيف منها  اأو توزيعها  �شواء من خالل جتنبها  ال�شكوك، 
من الإ�شارة اإليها وهي: اأن املخاطر يف ال�شكوك الإ�شالمية تختلف ح�شب نوع هيكلتها، فمخاطر �شكوك املرابحة تختلف عن خماطر 
املركبة من عقود  ال�شكوك  الإجارة، كما تختلف خماطر  امل�شاركة، وخماطر �شكوك ال�شت�شناع تختلف عن خماطر �شكوك  �شكوك 
عدة عن خماطر ال�شكوك الب�شيطة التي تقوم على عقد واحد، كما تختلف هذه املخاطر باختالف الأ�شول املكونة لل�شك بني الأ�شول 

الثابتة واملنقولة واملنافع واخلدمات. 

د. عز الدين بن زغيبة
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

مصرف السالم - الجزائر
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الإجارة متلكًا �سوريًا, وهذا خمالف لأحكام 

ال�سريعة ومقا�سدها, وبالتايل فهو باطل, وما 

بني على باطل فهو باطل. 

اأن  يعلم  الكل  اأن  اأي�سًا  القبيل  هذا  ومن 

ملكية  تنقل  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  من  الكثري 

بع�س اأ�سول عمالئها على �سبيل الرهن ولي�س 

هذه  قامت  فلو  احلقيقي,  البيع  �سبيل  على 

املوؤ�س�سات بت�سكيك هذه الأ�سول على �سيغة 

�سكوك اإجارة اأو م�ساركة اأو غريها من �سور 

الت�سكيك املمكنة, فاإن هذه ال�سكوك باطلة؛ 

لأن املوؤ�س�سة باعت على حملة ال�سكوك ما ل 

متلك وهو من البيوع املنهي عنها يف ال�سريعة 

الإ�سالمية. 

ا�ستخدام  الباب  هذا  يف  يندرج  ومما 

اأكانت  �سواء  املحرمات؛  يف  ال�سكوك  اأموال 

حمرمات لعينها كال�سلع واخلدمات املحرمة, 

اأو حمرمات لك�سبها كالربا, والقمار, والغ�س, 

والتدلي�س, واخلديعة, واخليانة ...الخ.

الرقابة  خماطر  عنا�سر  اأبرز  من  ولعل 

يف  ال�سرعية  الرقابة  �سعف  هو  ال�سرعية 

بع�س املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية, اأو البنوك 

اأو  اإ�سالمية,  نوافذ  متتلك  التي  التقليدية 

ثقة  يف  �سلبًا  يوؤثر  مما  لها,  التابعة  الفروع 

املتعاملني, و�سمعة املن�ساأة لديهم, وهو الأمر 

القيمة  على  اآثارًا  يرتك  اأن  �ساأنه  من  الذي 

ال�سوقية لل�سكوك الإ�سالمية.

ال�سكوك  يف  لل�سريعة  املخالفة  و�سور 

ول ميكن ح�سرها يف هذا  كثرية  الإ�سالمية 

له  ال�سكوك  هياكل  من  هيكل  فكل  املقال, 

من  خمالفتها  تعدُّ  التي  ال�سرعية  �سوابطه 

وقوعها  اإمكانية  درا�سة  يجب  التي  املخاطر 

وكيفية احلد منها, وطرق معاجلتها.

قوًة  يختلف  املخاطر  من  النوع  هذا  اأن  اإل 

و�سعفًا من بلد اإىل بلد ومن موؤ�س�سة مالية اإىل 

اأخرى, فالبلدان التي توجد بها بيئة م�سرفية 

داعمة  قانونية  منظومة  بها  وتتوفر  اإ�سالمية 

مركزية  �سرعية  ورقابة  م�ساندة,  وهياكل 

�سارمة اإىل جانب رقابة �سرعية داخلية قوية 

يف  ال�سرعية  املخاطر  فاإن  موؤ�س�سة,  كل  يف 

القابل  املعقول  تكون يف حدها  الظروف  هذه 

للعالج والتدارك.

جميع  فيها  تخ�سع  البالد  كانت  اإذا  اأما 

التقليدي  املايل  للنظام  املالية  املوؤ�س�سات 

بالنظام  تعمل  التي  حتى  القانونية  وتر�سانته 

الإ�سالمي, مع انعدام �سبه كامل للموؤ�س�سات 

التام  والغياب  وامل�ساندة,  الداعمة  والهياكل 

الق�سور  مع  املركزية,  ال�سرعية  للرقابة 

الداخلية  ال�سرعية  الرقابة  يف  الوا�سح 

العائدة  الإ�سالمية  امل�سرفية  باملوؤ�س�سات 

الرقابي  اأفراد اجلهاز  لدى  التجربة  لنعدام 

هذه  مثل  مع  التعامل  يف  الالزمة  واخلربة 

الت�سيري  منظومة  قدرة  عدم  وكذا  الأو�ساع, 

ال�سريع  التخل�س  على  املوؤ�س�سات  لتلك 

يجعل  مما  التقليدي؛  النظام  روا�سب  من 

ال�ستجابة لتعليمات الهيئات ال�سرعية ي�سوبه 

جانب  اإىل  التنفيذ  يف  ال�سطراب  من  نوع 

مع  التاأقلم  يف  ن�سبيًا  البطيء  ال�ستيعاب 

اإن مثل هذه الأو�ساع جتعل  النظام اجلديد, 

ويكون  درجاتها,  اأعلى  يف  ال�سرعية  املخاطر 

على  تفا�سيلها  تنفيذ  مبكان  ال�سعوبة  من 

الوجه املطلوب.

 2 - املخاطر القانونية:

الدول  من  لكثري  القانونية  املنظومة  اإن 

جوانبها  من  كثري  يف  تن�سجم  ل  الإ�سالمية 

وبخا�سة  الإ�سالمية,  ال�سريعة  اأحكام  مع 

قوانني النقد والقر�س وقوانني اجلباية وكثري 

من اأحكام القانون املدين, مما يجعل عملية 

ل�سعوبات  تتعر�س  الإ�سالمي  الت�سكيك 

كبرية وبخا�سة يف �سياغة العقود ال�سرورية 

انتقل  اإذا  اأكرث �سعوبة  الأمر  للعملية, ويكون 

بالقوانني  احلكم  حيث  للمحاكم,  املو�سوع 

من  يكون  عليه  وبناء  ال�سرعية,  ل  الو�سعية 

يكون  اأن  الالزم,  من  بل  مبكان,  الأهمية 

تامة  دراية  على  الت�سكيك  لعملية  املت�سدي 

مداخلها  ذلك  من  والأهم  القوانني,  بتلك 

تاأمني  خاللها  من  ميكن  التي  وخمارجها 

ال�سرعية  املتطلبات  من  اأمكن  ما  مترير 

بعني  الأخذ  يجب  كما  الإ�سالمية,  لل�سكوك 

�سندات  عن  ال�سكوك  اختالف  العتبار 

عنه  تنتج  الختالف  وهذا  التقليدية,  الدين 

بطريقة  وقيا�سها  درا�ستها  يجب  خماطر 

هذه  لتغطية  ال�سعي  ثم  ومن  دقيقة,  علمية 

مع  تتوافق  التي  املنا�سبة  بالو�سائل  املخاطر 

ال�سريعة الإ�سالمية.

املخاطر  اأن  اإليه,  الإ�سارة  ينبغي  والذي 

وذلك  اآخر؛  اإىل  اأ�سل  من  تختلف  القانونية 

لتوقف مدى معار�سة قوانني ذلك الأ�سل 

الصكوك أداة مالية 

اكتسبت شرعيتها من 

إجازة الشريعة التعامل 

بها وتداولها في إطار 

أحكام محددة 

ومضبوطة
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من  املعار�سة  تلك  ون�سبة  ال�سرعية  لالأحكام 

العملية برمتها.

3 - املخاطر الت�شغيلية:
يجوز  التي  الإ�سالمية  ال�سكوك  اإن هياكل 

اأ�سول,  على  قائمة  تكون  اأن  يجب  تداولها 

واأن العائد على هذه ال�سكوك ناجت عن هذه 

الأ�سول.

الأ�سول  لهذه  الت�سغيلية  املخاطر  فاإن 

يجب اأن تدر�س بعناية, فمثاًل نعلم اأن العائد 

الإيجاري يف �سكوك الإجارة هو عائد ال�سك, 

فلو تعطلت منافع العني املوؤجرة املكونة ل�سك 

الإجارة فال يجب على امل�ستاأجر دفع الأجرة؛ 

وبالتايل لن يعود لل�سك اأي عائد.

الإجارة  �سكوك  اأن  لنا  يتبني  هنا  ومن 

ملخاطر  تعر�سًا  اأقل  العقار  على  القائمة 

من  املنفعة  تعطل  ب�سبب  العائد  فقدان 

ال�سكوك القائمة على املركبات اأو امل�سانع اأو 

الطائرات اأو البواخر. 

عن  الناجتة  املحتملة  املخاطر  اأن  كما 

متلك هذه الأ�سول يتحملها حملة ال�سكوك, 

اأو  مثل الأ�سرار البيئية الناجتة عن امل�سانع 

البواخر وغريها من املخاطر التي تتعلق بكل 

.
)1(

اأ�سل على حدة

نوعني:  على  املخاطر  هذه  وتنق�سم 

خماطر عامة, وذلك اإذا كانت هذه املخاطر 

الطبيعية,  كالكوارث  خارجية  عوامل  بفعل 

الكوارث  ت�سببه  ما  مثل  املختلفة  واحلوادث 

ا�ستثمارات  يف  الزرع  هالك  يف  احلوادث  اأو 

يف  املوؤجر  الأ�سل  هالك  اأو  املزارعة  �سكوك 

ا�ستثمارات �سكوك الإجارة ونحو ذلك. 

عوامل  بفعل  كانت  اإذا  خا�سة,  وخماطر 

و�سائل  اأو  التجهيزات  كفاية  كعدم  داخلية 

واملدربة,  املوؤهلة  الب�سرية  املوارد  اأو  التقنية 

اأو ف�ساد الذمم, اأو عدم توفر الأهلية الإدارية 

القيام  على  القادرة  الإدارية(  الكفاءة  )اأي 

مبهام الوكالة عن املالك وحتقيق الأرباح مع 

منوها وا�ستقرارها م�ستقباًل, واملحافظة على 

.)2(

املركز التناف�سي لل�سكوك ونحو ذلك

4 - خماطر ال�شوق:
خماطر  عن  دوابه  اأ�سرف  الدكتور  حتدث 

اأن  وبني  الإ�سالمية,  ال�سكوك  يف  ال�سوق 

العامة,  املخاطر  حتت  تندرج  املخاطر  هذه 

والنزول  ال�سعود  ااجتاهات  اإىل  ترجع  حيث 

اقت�سادية  لعوامل  الأ�سواق  على  تطراأ  التي 

اأو اجتماعية اأو �سيا�سية, �سواء اأكانت اأ�سواق 

والتي  املالية  الأ�سواق  اأو  احلقيقية,  الأ�سول 

تتكون بدورها من اأ�سوق النقد, واأ�سواق راأ�س 

املال ب�سوقيها: �سوق الإ�سدار و�سوق التداول.

)اأ( خماطر �شوق الأ�شول احلقيقية:
ال�سكوك  بطبيعة  مرتبطة  املخاطر  وهذه 

ح�سة  متثل  كونها  حيث  من  الإ�سالمية 

�سائعة يف ملكية الأ�سول, ونظرًا لأن الأ�سول 

احلقيقية من �سلع وخدمات تباع يف الأ�سواق, 

بفعل  قيمتها  يف  للنق�س  تتعر�س  قد  فاإنها 

ال�سيا�سات  اأو  والطلب,  العر�س  عوامل 

عوامل  من  وغريها  احلكومية..  القت�سادية 

ال�سوق.

)ب( خماطر �شوق راأ�س املال:
وميكن ت�سنيف تلك املخاطر وفقًا ملا يلي: 

1-  خماطر �شعر ال�شرف:
نتيجة  النقد  �سوق  يف  املخاطر  هذه  وتن�ساأ 

املعامالت  يف  العمالت  �سرف  �سعر  لتقلبات 

اأجنبية  بعملة  �سلع  �سراء  حالة  ففي  الآجلة. 

فاإن ذلك يرتتب  العملة  تلك  وانخفا�س �سعر 

العملة  �سعر  انخفا�س  مبقدار  خ�سائر  عليه 

اأن  كما  الأخرى,  العمالت  مقابل  الأجنبية 

عند  اأي�سًا  تظهر  ال�سرف  �سعر  خماطر 

وا�ستثمار  معينة  بعملة  ال�سكوك  اإ�سدار 

ح�سيلتها بعمالت اأخرى, اأو اإذا كانت املن�ساأة 

مفتوحة  مبواقع  حتتفظ  لل�سكوك  امل�سدرة 

التزامات  اأو  الأجنبية  العمالت  بع�س  جتاه 

الدفع خا�سة يف عمليات املرابحات والتجارة 

الدولية.

2 - خماطر �شعر الفائدة: 
يف  للتغريات  نتيجة  املخاطر  هذه  وتن�ساأ 

ب�سفة  ال�سوق  يف  الفائدة  اأ�سعار  م�ستوى 

بغ�س  ال�ستثمارات  كافة  ت�سيب  وهي  عامة, 

ذاته.  ال�ستثمار  وظروف  طبيعة  عن  النظر 

وكقاعدة عامة فاإنه مع بقاء العوامل الأخرى 

اأ�سعار  م�ستويات  ارتفعت  كلما  حالها,  على 

الفائدة يف ال�سوق, انخف�ست القيمة ال�سوقية 

�سحيح,  والعك�س  املتداولة..  املالية   لالأوراق 

على  العائد  معدل  على  يوؤثر  ما  وهو 

.
)3(

ال�ستثمار

جمال  ل  كان  واإن  الإ�سالمية  وال�سكوك 

ل�سعر الفائدة يف التعامل بها, اأو يف اأن�سطتها 

وجمالت ا�ستثماراتها, اإل اأنها قد تتاأثر ب�سعر 

الفائدة اإذا اتخذته �سعرًا مرجعيًا يف التمويل 

باعتباره  الفائدة  �سعر  اأن  كما  باملرابحة. 

اآلية يقوم عليه النظام النقدي وامل�سريف يف 

يوؤثر  غالبية الدول الإ�سالمية, فاإنه بال �سك 

صكوك اإلجارة القائمة 

على العقار أقل تعرضًا 

لمخاطر فقدان العائد 

بسبب تعطل المنفعة
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على ال�سكوك الإ�سالمية, خا�سة اإذا مل يكن 

امل�ستثمرين,  توجيه  يف  دور  الديني  للوازع 

اأباحت  التي  الفتيا  ب�سذوذ  بع�سهم  وحتجج 

 .
)4(

�سعر الفائدة خالفًا لإجماع الفقهاء

3 - خماطر اأ�شعار الأوراق املالية:
اأ�سعار  لتقلبات  نتيجة  املخاطر  وتن�ساأ هذه 

�سواء  املال,  راأ�س  اأ�سواق  يف  املالية  الأوراق 

اأكانت هذه التقلبات بفعل عوامل حقيقية, اأم 

كالإ�ساعات  اأخالقية  وغري  م�سطنعة  عوامل 

والحتكار واملقامرة وعمليات الإحراج والبيع 

يوؤثر  ما  وهو  ذلك,  ونحو  ال�سوري  وال�سراء 

على القيمة ال�سوقية لل�سكوك الإ�سالمية.

4 - خماطر الت�شخم:
وتن�ساأ هذه املخاطر نتيجة لنخفا�س القوة 

ما  وهو  الأ�سعار,  بارتفاع  للنقود  ال�سرائية 

لنخفا�س  امل�ستثمرة  الأموال  تعر�س  يعني 

الإ�سالمية  وال�سكوك  احلقيقية.  قيمتها  يف 

مكونات  وذات  متغري,  عائد  ذات  باعتبارها 

تاأثرها  فاإن  ومنافع  واأعيان  وديون  نقود  من 

بالت�سخم يرتبط طردًا بزيادة مكوناتها من 

.
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النقود والديون

الذمم  توريق  �شكوك  خماطر   -  5
املقبولة �شرعًا:     

املدينة  الذمم  توريق  ب�سكوك  يتعلق  فيما 

هذه  يف  امل�ستثمرون  يواجه  �سرعًا,  املقبولة 

ال�سكوك خطرين اأ�سا�سني, هما:

- خطر التاأخر يف الوفاء:
ال�سكوك(  )حملة  امل�ستثمرون  توقع  فاإذا 

اأن عوائد ال�سكوك التي توزع عليهم �ستتاأخر 

تاأخري  يف  املدين  رغبة  ب�سبب  اأ�سهر  عدة 

الوفاء, فاإنهم �سي�سابون بخيبة اأمل لن توؤثر 

الوفاء,  على  الأ�سول  بقدرة  التنبوؤ  يف  فقط 

يف  الثقة  على  �سلبًا  ذلك  �سينعك�س  واإمنا 

.
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�سفقات التوريق برمتها

- خطر العجز عن الوفاء:
اجلدارة  على  وقوعه  يعتمد  اخلطر  هذا 

الئتمانية للمدين, حيث يعجز املدين عن الوفاء 

مواعيدها,  ويف  كاملة  التعاقدية  بالتزاماته 

�سوء  نتيجة  يكون  قد  املخاطر  هذه  وم�سدر 

بالتزامات  وفائه  بعدم  �سواء  العميل,  اختيار 

العمل امل�سند اإليه بالن�سبة ل�ستثمارات �سكوك 

وامل�ساقاة  واملزارعة  وامل�ساربة  امل�ساركة 

يف  رغبته  عدم  اأو  وال�ست�سناع,  واملغار�سة 

ا�ستالم ال�سلعة امل�سرتاة ورجوعه عن وعده - يف 

حالة اعتبار الوعد غري ملزم - يف ا�ستثمارات 

ا�ستالم  يف  رغبته  عدم  اأو  املرابحة,  �سكوك 

�سكوك  ا�ستثمارات  يف  امل�ست�سنعة  ال�سلعة 

جائز  ال�ست�سناع  عقد  كان  اإذا   - ال�ست�سناع 

اأو تاأخري اأو عدم �سداد ما عليه  غري ملزم - , 

�سكوك  ل�ستثمارات  بالن�سبة  التزامات  من 

اللتزام  عدم  اأو  الإجارة,  و�سكوك  املرابحة 

بتوريد ال�سلع املتفق عليها و�سفًا وزمانًا بالن�سبة 

ل�ستثمارات �سكوك ال�سلم. 

فهذه املخاطر ترجع اإىل عدم كفاءة العميل 

اأو اإىل �سوء �سمعته وعدم رغبته يف ال�سداد, اأو 

اإىل عدم قدرته على ال�سداد, وهذا كله يقع يف 

الأ�سا�س على عاتق املن�ساأة م�سدرة ال�سكوك 

على  �سلبًا  ويوؤثر  للعميل,  الئتمان  واملانحة 

تدخل  املخاطر  هذه  فاإن  لذلك  عوائدها, 

اأهمية  تربز  وهنا  اخلا�سة.   املخاطر  �سمن 

هذا  درء  يف  العاملية  الت�سنيف  وكالت  ودور 

الئتماين  الت�سنيف  درجة  اخلطر من خالل 

للتوريق  البادئة  املوؤ�س�سة  عليه  حت�سل  التي 

على  امل�ستثمرين  ت�ساعد  والتي   , )امل�سدر( 

توقع هذا اخلطر قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف 

اإىل وجود  املالية امل�سدرة, بالإ�سافة  الأوراق 

�سمانات كافية مقابل تلك الأوراق لتعزيز ثقة 

.
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امل�ستثمرين بها يف اأ�سواق راأ�س املال

املوجودات  توريق  �شكوك  خماطر   -  6
العينية:

اإن اخلطر يكون يف حال توقع امل�ستثمرين 

عدم قدرة هذه الأ�سول على حتقيق تدفقات 

على  املتوقعة  العوائد  لتوزيع  كافية  نقدية 

يف  حتديدها  مت  التي  ال�سكوك  حملة 

ثقة  على  �سلبًا  يوؤثر  مما  الإ�سدار,  ن�سرة 

درء  وميكن  ال�سكوك,  تلك  يف  امل�ستثمرين 

درا�سات  اإجراء  طريق  عن  اخلطر  هذا 

وافية على الأ�سول القابلة للتوريق, وتقدرير 

حتليل  اإجراء  مع  بدقة,  النقدية  تدفقاتها 

عليها   Analysis  Sensitivity للح�سا�سية 

وو�سع  اخلطر  مكامن  اكت�ساف  بهدف 

التدابري الالزمة لدرء املخاطر مبا يف ذلك 

 .
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التاأمني على تلك الأ�سول

بين  اإلسيامية  املصيارف  مؤمتير  أعيال  )1(  انظير، 

الواقيع واملأميول: »الصكيوك اإلسيامية«, دائيرة 

ديب،   – الخيري  والعميل  اإلسيامية  الشيؤون 

18و19.  ص,   ,2009

)2(  انظير، إدارة مخاطر الصكوك اإلسيامية، الدكتور 

أرشف محميد دوابه, ص15.

)3(  أساسييات االسيتثار يف األوراق املاليية، د. منير 

إبراهييم هنيدي، منشيأة املعيارف، األسيكندرية، 

1999م، ص258 )بتيرف(.

فوائيد  للباحيث:  انظير  التفاصييل  مين  )4(  ملزييد 

البنيوك .. مربرات وتسياؤالت، دار السيام للنرش، 

2008م. القاهيرة، 

)5(  انظير: إدارة مخاطر الصكوك اإلسيامية: الدكتور 

أرشف محميد دوابه, ص13و14و15.

بين  اإلسيامية  املصيارف  مؤمتير  أعيال  )6(  انظير: 

الواقيع واملأميول: »الصكيوك اإلسيامية«, دائيرة 

 : ديب   – الخيري  والعميل  اإلسيامية  الشيؤون 

 .20 ص:   ,2009

بين  اإلسيامية  املصيارف  مؤمتير  أعيال  )7(  انظير، 

الواقيع واملأميول: » الصكوك اإلسيامية », مرجع 

سيابق، ص: 20. إدارة مخاطر الصكوك اإلسامية، 

الدكتيور أرشف محميد دوابيه, ص12و13. 

بين  اإلسيامية  املصيارف  مؤمتير  أعيال  )8(  انظير: 

ص20. سيابق،  مرجيع  واملأميول،  الواقيع 

 المــراجـع

41 www.aliqtisadalislami.net   جمل • ١ف ة فص ال٠ج ة 


	Binder1
	Els489_00_00_الغلاف_new
	Els489_01_00_IFC-DIB-AD
	Els489_01_01_آراء وأصداء
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