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سالمي إلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإل   الكتاب صادر عن المعهد ا    
هــ  ١٤٢٣ ، جـدة  ،بكر أحمد ومراجعة رضا سعد اهللا      ترجمة عثمان با   ،للتنمية

 :من مقدمة وخاتمة وأربعة فصـول      ويتألف   . صفحة ٢٢٢ ويقع في    ،)م٢٠٠٣(
دراسة ميدانية للمؤسسات المالية   : والثاني ،األول في المفاهيم واألساليب األساسية    

  .تحديات فقهية : والرابع،وجهات نظر رقابية : والثالث،سالميةاإل

 باعتبارها  ،عمومايذكر المؤلفان أن المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية         
  :هي) الرافعة المالية(تعتمد على نظام االستدانة 

جة التغيـر العـام فـي     وهي مخاطر عامة نتي: مخاطر تغيرات السوق  -١
 ومخاطر خاصة نتيجة تغيـر أسـعار بعـض األصـول            ،ياساتاألسعار والس 

  .واألدوات المتداولة
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  . مخاطر تغيرات أسعار الفائدة-٢
  . وهي المتعلقة بالقدرة على الوفاء أو المماطلة: مخاطر االئتمان-٣
 ومخـاطر تنضـيض     ،تمويل السـيولة    وهي مخاطر  : مخاطر السيولة  -٤

  .األصول) تسييل(
  .الحوادث أو األخطاء البشرية أو الفنية نتيجة : مخاطر التشغيل-٥

ـ        : المخاطر القانونية  -٦ نفيذ ـ وهي المتعلقة بتنفيذ العقود والرقابة على الت
 .)٣٢-٢٩  صص(

  :ثم يتعرض المؤلفان إلدارة بعض هذه المخاطر 

أو  ،توزيع االئتمان حسـب القطاعـات     ب وذلك   : إدارة مخاطر االئتمان   -١
 ويمكن معالجة هذه المخـاطر مـن        . أو الربحية  ،ال أو اآلج  ،لمناطق الجغرافية ا

 وتداول الـديون  ، Securitization والتصكيك، والمشتقات المالية،خالل بيع الديون
  .في األسواق الثانوية

 . إدارة مخاطر معدل الفائدة-٢
 . بالمفاضلة بين السيولة والربحية: إدارة مخاطر السيولة-٣
 .)٤٦-٣٧  صص( إدارة مخاطر التشغيل -٤

بعد ذلك يبين المؤلفان بعض األدوات الحديثة المستخدمة فـي المؤسسـات            
 الفجـوة  – وتحليـل الفتـرة   ، Gap Analysis مثل تحليل الفجـوة  ،المالية التقليدية

Duration - Gap Analysis،ومعـدل العائـد المعـدل    ، والقيمة المعرضة للمخاطرة 
  .)٥٥-٤٦  صص(حسب المخاطر 

 ،) األصول إلى أوراق مالية متداولـة      تحويل( إلى التصكيك    وينتقل المؤلفان 
 ، المقايضات Options الخيارات   ،Futuresالعقود المستقبلية   (ويبحثان في المشتقات    

Swaps:مقايضات أسعار الفائدة (.  
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 مخـاطر   :ويبحث المؤلفان كذلك مخاطر المؤسسـات الماليـة اإلسـالمية         
 ، ومخـاطر التشـغيل    ،اطر السـيولة   ومخ ، ومخاطر السعر المرجعي   ،الئتمانا

، ومخاطر نقـل الخطـر      ة، ومخاطر السحب، ومخاطر الثقة    والمخاطر القانوني 
 ، السـلم  ، اإلجـارة  ،المرابحـة ( ومخاطر صيغ التمويل اإلســالمي       ،التجاري

 ويـذكر المؤلفـان أن هـاتين الصـيغتين          .) المضاربة ، المشاركة ،االستصناع
 بالنظر لمخاطرهما االئتمانية المرتفعـة      ،وداألخيرتين مستخدمتان في أدنى الحد    

ـ          ينكر المؤلفان صحة     و ،)٦٩ص  ( تين اما يدعيه بعـض البـاحثين مـن أن ه
 ومن ثم إلى تقليـل المخـاطر    ،الصيغتين تؤديان إلى تنويع المحفظة االستثمارية     

  .)٧٠ص (

وقد تم   ،)٢٠٣ص   (٢وقد صمم المؤلفان استبانة يجدها القارئ في الملحق         
 ١٧ اسـتجاب منهـا   ، بلـدا  ٢٨ فـي    ، مؤسسة مالية إسـالمية    ٦٨ إلى   إرسالها

 يجد القارئ بيانًـا بأسـماء       ١ وفي الملحق    .)٧١ص  ( بلدان   ١٠ في   ،سةـمؤس
 هذا الفرق إلى أن المصارف المسـتجيبة        ان ويعزو الباحث  .المؤسسات المستجيبة 

ـ .)١٨٩ و ٩٤ص (هي المصارف التي لديها نظم جيدة إلدارة المخاطر   اك  وهن
 وجدول لمخـاطر    ،)٧٤ص  (عرض لها هذه المؤسسات     تجدول للمخاطر التي ت   

 وجدول لتقارير قياس المخـاطر وإدارتهـا        ،)٧٥ص  (صيغ التمويل اإلسالمية    
 .)٨٤ص (

ص ( الفقهاء إلى إعادة النظر في موقفهم مـن بيـع الـدين     انويدعو الباحث 
فـي مقابـل    إمكان العدول عن بيع الدين إلى تحصيل الـدين     ان كما يبين  ،)١٥٤
 عن طريق    جميعا وقد يخطر بالبال هنا أن عمليات بيع الدين يمكن أن تتم           .جعل

 مثل خصـم    ، ألن بيع الدين يتم    ، ولكني أبين أن هذا غير صحيح      .تحصيل الدين 
 غرر فـي     وهناك ، أما تحصيل الدين فيتم عند االستحقاق      ، قبل االستحقاق  ،الدين

  . دون تحصيل الدين،بيع الدين



 رفيق يونس المصري: مراجعة                                 ١١٠

ـ  ،خيـارين  ذكر المؤلفان    ،وفي سياق الحديث عن بيع الدين      ن فـي   ي متعلق
 . ولم يذكر المؤلفان لفـظ الحوالـة       ،الحقيقة بشراء آجل مع الحوالة على المدين      

  .)١٥٥ص ( بخالف الخيار الثاني ،يوالخيار األول كان واضحا ل

كـذلك  ويتميز  ،ه أكثر عمقًا من البحوث السابقة نقطة القوة في هذا البحث أن     
 ولكن قـد يؤخـذ      .عن البحوث التي تختلف عناوينها بدون أن تختلف مضامينها        

 في الوقت الـذي يفتـي فيـه    ،تقاتـوالمشعلى بيع الدين المتكرر إلحاحه عليه  
 ١٦٥ و١٦٢ و١٥٤ و١٤٤ و١٣٩ و٩٤ص ( مــاالفقهــاء والمجــامع بتحريمه

على ضـمان رأس مـال    إلحاحه   وكذلك   ،)١٩٢ و ١٨٤ و ١٨٢ و ١٧٧ و ١٦٧و
 .)٧٩ص ( وعائد عليها مساٍو للفائدة في المصارف التقليدية ،الوديعة

 ولـم   ،ان سببه المؤلف  ، في التعبير  ا أو قانوني  ا خطأ فقهي  أود أن أبين أن ثمة    و
) القرض بفائـدة  (إن هذا العقد    : "ان يقول المؤلف  .يعلق عليه المترجم وال المراجع    

بينما يبقى المقرض محتفظًا بملكية مبلـغ        ،ل مخاطر القرض إلى المقترض    يحو 
يبقى مبلغ القرض مضمونًا للمقرض      ":والصواب).  بتصرف ١٤٢ص   ("القرض

يضـاف إلـى     و . ذلك ألن القرض من العقود الناقلة للملكية       ،"في ذمة المقترض    
لقروض  الكفاالت أو الضمانات الشخصية ل     صوابه أن ) ١٥٢ص  ( خطأ آخر    هذا

   .مختلفة عن ضمان الودائع المقدم من طرف ثالث

المصارف : "حيث جاء أن   ،خطاء في الترجمة  وجود بعض األ   لفت نظري و
اإلسالمية تواجه ضغوطًا تضطرها إلى إعطاء المودعين أرباحا مماثلة لألرباح          

 اسـتبدال   : والصـواب  ،)٧٩ص  " (لى ودائع المصارف التقليديـة    التي تكون ع  
) ٦٦ص  (مخـاطر اإلزاحـة التجاريـة       وكذلك فإن عبارة    .  باألرباح "العوائد"

 ،Displaced Commercial Risk الخطر التجـاري )  أو نقل( مخاطر إزاحة :صوابها
" الموجودة أسـفل الجـدول    "  له داللة كبيرة   ، ذو داللة  ،ليس له داللة   ":وعبارات

أو ذو ( مهـم  ، Not Significant) أو قليل القيمـة ( غير مهم : صوابها،)١٢٠ص(
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 فهذا ترتيب قيمـي  ، Very Significant)ذو قيمة كبيرة( مهم جدا ،Significant)  قيمة
الـثمن  لفظ وفي بعض المواضع يجب استبدال       . بدالً من المبالغ   ،بحسب المراتب 

 Outlierالمصارف البعيدة : الصواب" المصارف الخوارج"و ،)١٧٥ص (بالسعر 

Banks ، ـ ،)١١٦ص " (يأخذ"و  ص" (اسـتبيان "و ، Take awayيسـتبعد  : وابه ص
 ، إرشادات :يكفي فيها ) ٨١ص  " (موجهات إرشادية " و ،"استبانة ":الصواب) ٢٠٣

 ."قطف الكرز: "الصواب) ١٠٦ص " (قطف العنب"و

 أو المترجم   ان المؤلف هاشرح بعض المصطلحات التي كان يجب أن ي       وهناك
ـ ،Trading Book الـدفتر التجـاري   : مثـل ،أو المراجع شرحا أوفـى  تر ـ والدف

 ، Haircut وقص الشـعر  ، Stress Testing واختبار الشد  ، Banking Bookالمصرفي 
أريد أن أثقل بهـا   وهناك أخطاء لغوية ومطبعية ال . Cherry Pickingوقطف الكرز
  .هذه المراجعة

وكنت أتمنى أن تتضافر جهود التأليف والترجمة والمراجعة على تبسيط الكتاب           
 والمتـرجم  ين من المـؤلف  وأخيرا أشكر كالً.ه الفقهاء وسائر القراء بسهولة    كي يفهم ل

 . إليصال فكرة الكتاب إلى القارئ العربي،على ما بذلوه من جهود ،والمراجع 
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