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 الشركة السودانية للخدمات المالية المحدودة
 الملخص.

دورها في و أدت إلى ظهور الهندسة ا لمالية إن التطور المذهل والسريع في تقنية المعلومات وثورة االتصاالت 
تحول اقتصاااااااااااد ات العالق ما   ا اقتصاااااااااااد ات تعتمد الى تصافة العمل إلى ا اقتصاااااااااااد ات تعتمد الى تصافة 

كومات المعلوماتية بصماته الى أساليب التمويل للحالمعرفة حيث ترك هذا التطور الهائل والسريع وهذه الصورة 
والمؤسااااااسااااااات االقتصاااااااد ة والى التمويل المصاااااارفي الذو رتال تويت الى التقليد دون االلت ات إلى التطوير 
مكتفيا بما قدمته ا لمنظومة المالية ا لمصاااااااااااااارقية ما أدوات تقليد ة لمتعد تساااااااااااااات يب وال تتت   مع مت يرات 

هل في تقنية المعلومات والذو صااااحظه ظهور الاااارتات متعددة ال نسااايات تما اقترن به العصااار والتطور المذ
ظهور آليات جديدة تصااااناديس االسااااتصمار والطاقات االئتمان وإلااااهادات ا يدازا وأسااااهق اللالا ةا وأدوات مالية 

ي أساليب ا تا ت ثورة فمبتكرة لمتكا م رد ت رة قيأ دا  األسواق المالية والسلعية وأسواق المعادن الصمينة وإ م
 .وصيغ التعامل و وعية األدوات التي   رو التعامل اليها في هذه األسواق

 ستللص الظاحث  ا ه  مكا حصر العوامل التي أدت إلى ظهور الهندسة المالية في حاجات المستصمريا إلى 
والتي  رة في م االت االلتكارإلاااهدت أساااواق المال العالمية منذلدا ةالساااتينات ما القرن العااااريا ثو التمويل و 

إلاااااااااكلت اللبنة األولى لتبلور م هو  الهندساااااااااة اهذه األبيرة التي ساااااااااتهتق بالتكار األدوات الحديصة وأدوات إدارة 
الملاتر بالاااااااكل الذو  شااااااما للااااااارتات التلطيه لمسااااااتقبلها وبدمةأهدافها من هةاومن هة أبر   اااااامان 
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ااااااكل باد ويؤدو لل  الي  يادة جودة األرالال وتقليل ملاترها المردودا   الي لتقتصااااااد ات الرأسااااامالية ب
 .اوإمدادها بملتلف األدوات واآلليات التمويلية التي تحقس أهداف جميع المتعامليا

 الكلمات الم تاحية : الهندسة المالية ا ستمية املاتر االستصمار .
Abstract. 

The astonishing and rapid development in information technology and the 
communications revolution led to the emergence of financial engineering and its 
role in transforming the economies of the world from economies based on labor 
intensity to economies based on knowledge intensity. This massive and rapid 
development and this information revolution left its mark on financing methods for 
governments and economic institutions and on finance  The banker who focused 
for a long time on imitation, without paying attention to development, contented 
himself with the traditional tools provided by the banking financial system that no 
longer respond and do not fit with the changes of the era and the amazing 
development in information technology, which was accompanied by the emergence 
of multinational companies, as well as the emergence of new mechanisms such as 
investment funds and credit cards.  And certificates of deposit, treasury shares, 
and innovative financial tools were not just a breakthrough in the performance of 
the financial, commodity and precious metals markets, but rather a revolution in the 
methods and formulas of dealing, and the quality of the tools that are being dealt 
with in these markets. 
The researcher concludes that the factors that led to the emergence of financial 
engineering can be limited to the needs of investors for financing. Since the 
beginning of the sixties of the twentieth century, global financial markets witnessed 
a revolution in the fields of innovation, which formed the first building block for the 
crystallization of the concept of engineering, the latter of which will be concerned 
with the innovation of modern tools and risk management tools.  In a way that 
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ensures companies plan for their future and serve their goals on the one hand, and 
on the other hand, ensure the positive return of capitalist economies in particular, 
and this leads to increasing the quality of profits and reducing their risks, and 
providing them with various financing tools and mechanisms that achieve the 
objectives of all dealers. 
Keywords: Islamic financial engineering, investment risks. 

 
 تمهيد:

إلاااااااااااااهد العالق ت يرات اقتصااااااااااااااد ة ومالية  تي ة لتأثير العولمة والصورة المعلوماتية فأد  لل  إلى  
توسااااع أ اااااطة الصاااانااة المالية والمصاااارقية واتسااااعت دائرة الملاتر ارت عت التكالي ا فا دفعت 

قليل ما الملاتر وتلفيض التكالي  وتذل  اا منت ات مالية مبتكرة للت المؤسااسااات إلى الظحث
 تحقيس اوائد تسمح لهذه المؤسسات بالظقا    واالستمرارية  ومواجهة المنافسة .

وهكااذا ظهرت أدوات ماااليااة جاادياادة ا متنواااة وفرت للمتعااامليا المااالييا م اااالت اساااااااااااااااتصماااريااة 
د الى أسااااااا النظا  مسااااااتحدثة وأساااااااليب مبتكرة  في التحو  ما الملاتر ا وتان لل  باالاتما

الرأساااامالي بمعني ال ائدة الرالوية والم ا فات اير المقيدة مما جعل منها لدال  ما أن تكون أدوات 
 دارة  الملاتر أصااااااظحت هي اللطر بعينة مما أد  إلى حدو  سااااااتساااااال ما األ مات المالية 

ي بأكمله اد العالم  والتي أبلت باستقرار وتوا ن االقتصاد الكلي وأثرت الى االقتص2008أ مة 
في بشق هذه الظروف  اد االهتما  بمظادئ النظا  المالي ا ستمي ا فالاد االهتما  بالمؤسسات 

ت مع  ظيرتها التقليد ة في وقالمالية ا ساااااااااااااااتمية  ظرا  لما تمتعت  به ما اساااااااااااااااتقرار بالمقار ة 
مع تطور الناااااااتات في الدول األجنبية  اير أ ه  األ مات وا تاااااارت صااااايغ التمويل ا ساااااتمي

االقتصاد ة الملتل ة وجدت المؤسسات ا ستمية   سها الى الراق ما الن ال الذو حققته سوا  
ما حيث ح ق سااااوقها أو ما حيث دائرة ا تاااااارها تواجه جملة ما التحد ات ا تأتي الى رأسااااها 

حتياجات وتلبية اتقليد ة لتطوير والتكار منت ات مالية إسااااااااااتمية قادرة الى منافسااااااااااة المنت ات ا
يع ت هق  ساااااااااتط ىجميع الاااااااااارائح وما هنا جا ت ال كرة إلى فهق الهندساااااااااة المالية فهما  د يقا  حت
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آليات الساااوق الرأسااامالي ثق تحديد ما تساااتطيع  هذه الهندساااة ما تقد مه للمنت ات ا ساااتمية مع 
 الح اظ الى الشوابه الارعية .

ماكلة الدراسة في أن المؤسسات المالية ا ستمية ت تقد إلي تقد ق بدمات  مشكلة الدراسة: تتمثل
مالية لات جودة أرالال االية ا مما أدو ظهور الهندسة المالية إلي توفير م االت التكار متعددة 
ومتطورة في أسواق المال وهذا االت اه أحتاج قيه الما  التمويل ا ستمي في سعيهق للتللص 

لمالية الرالوية تتمصل ماكلو الدراسة في التساؤل ما دور الهندسة المالية في  يادة ما األوراق ا
 جودة األرالال ؟ 

أهمية هذا الدراساااة ما بتل ما أثير في الهندساااة المالية ودورها في إدارة  أهمية الدراسةةة: تبرز
ظهار الدور جودة األرالال وفس مظادئ النظا  المالي ا ساااااااااااااااتمي وتتحلي األهمية العملية في إ

الذو  مكا أن تلعظه الصاااااانااة المالية ا سااااااتمية أصاااااالية متنواة وقادرة الى تلبية االحتياجات 
 االقتصاد ة.

أهق التحد ات والمعوقات التي تواجهها المؤسااسااة االقتصاااد ة  أهداف هذه الدراسة في: توضيح 
 السودا ية في تطبيس أدوات الهندسة المالية ا ستمية. 

ة أدوات الهندساااااة المالية ا ساااااتمية في تقليل ملاتر االساااااتصمار و و يادة تو ااااايح أهمي .1
 جودة األدا  للمؤسسات المالية ا ستمية.

 حتى يتمكا الظاحث ما تحقيس أهداف الظحث فقد تق صيااة ال ر يات التالية: فرضيات الدراسة: 
  يادة بالمؤسسات ا ستمية تؤثر الى المالية ا ستمية أدوات الهندسة : تطبيسالفرضية األولي

 التمويل. لطالبي االحتياجات المتالايدة تلبية بتل ما التنافسية قدرتها
: استلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستمية ال تقتصر فقه الى الدور الوظي ي الفرضية الثانية

عية المصدا ية الار  في المعامتت الماليةا لل تذهب إلى ابعد ما لل  بكصير ما بتل إ  ا 
 الى المعامتت المالية مما يؤدو إلي  يادة جودة األرالال في المؤسسات المالية ا ستمية.
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: هناك اتقة ليا ب ض ملاتر استلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستمية و يادة الفرضية الثالثة
 جودة إدارة األرالال في المؤسسات المالية ا ستمية.

 متعددةا فر ت لملاتر المؤسسات المالية ا ستمية تعرض تالايد :الموضوع اختيار أسباب
 فر تها هذه التي العقظات ملتلف تلطي ما تمكنها ا فعال تأثير لات و مناسظة تريقة إ  اد

 المؤسسات مسيرو  ما الكصير إدراك الملاتر باستلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستمية ا اد 
 المؤسسة منااة تقوية في أدوات الهندسة المالية ا ستمية  تلعظه الذو ال عال بالدور السودا ية 

 تعصف لها وتاليد ما جودة أرالاحها . أن  مكا ملاتر ما  عتر ها قد ما كل ات اه
 أن إال الهامةا الموا اااايع ما ا سااااتمية المالية الهندسااااة مو ااااوز  عتبر :السةةابقة الدراسةةات
 يتعلس قيما باصاااااااة جوا ظها بكافة لإللما  كاقية اير  الت ال المو اااااااوز هذا حول الكتابات
 وأثبتت الرأساامالي النظا  ارفت التي ا سااتميةا المالية بالمؤسااسااات المالية الهندسااة بصاانااة
 وحسااااااب مواجهتها حتى أو األ مات ت نب الى قادرة مالية ومنت ات أدوات إ تاج في فاااااااله
 السااابقة الدراسااات أهق تلليص  مكا ومراجع وقت ما لد ه توفر ما حدود وفي الظاحث إتتز
 :يلي كما
تناولت هذه الدراساااااااااة الهندساااااااااة المالية وأثرها في تطوير   :2007الكريقا  دراساااااااااة: ابد -1

األامال المصاارقية ا سااتمية وتمصلت ماااكلة الدراسااة في أن الهندسااة المالية ا سااتمية صاانااة 
 اإلئة مقار ة لنظيراتها التقليد ةا ولكي تكون منافسة فهي بحاجة إلي مح ظة متنواة ما األدوات 

 والمنت ات المالية المر ة.
 هق الهندسة المالية ولل  اا تريس منت اتها باكل تبير وإدارة الملاتر المالية.تسا

فر ية الدراسة تكما في السؤال تي  تستلد  المؤسسات االقتصاد ة تقنيات ومنت ات الهندسة 
 المالية في إدارة الملاتر دون المساس بقدرتها الى تدلير الموارد المالية الشرورية لنموها ؟

 ا ستميةا المالية بالمؤسسات المالية الهندسة صنااة واقع في الظحث إلى لدراسةا هذه هدفت
 اا تتميال ا ساتمية المالية بالمؤساساات باصاة مالية هندساة وجود إمكا ية معرفة إلى وساعت
 التقليد ة. المالية المؤسسات في المستلدمة تل 
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 في التقليد ة  ظيرتها اا تتميال ا سااااتمية المالية الهندسااااة أن إلى الدراسااااة هذه توصاااالت وقد
 أن إلى الدراساااة هذه توصااالت كما الاااارعيةا والمصااادا ية االقتصااااد ة الك ا ة ليا ت مع كو ها

 ا ساااتمية المالية المؤساااساااات تواجه التي الملاتر  دارة تساااتلد  ا ساااتمية المالية الهندساااة
 التمويلية والعمليات األدوات كل تاامل التي ا ساتمية المالية الهندساة منت ات باساتلدا  ولل 
 .ا ستمية الاريعة أحكا  مع تتوافس التي

 المالية بالمؤساااااااساااااااات المالية الهندساااااااة تلتلف هذه الدراساااااااة في أ ها تظحث الدراساااااااة صااااااانااة
ا ساااااتميةا لينما دراساااااة الظاحث تظحث دور أدوات الهندساااااة المالية ا ساااااتمية ودورها في  يادة 

 الال وتقليل ملاتر االستصمار وهو ما  ميال هذه الدراسة.جودة األر 
تهدف الدراسااة باااكل رئيا إلي إلرا  منت ات الهندسااة في   :2013الدياا  دراسااة:  ور -2

ت عيل وتطوير سااااوق األوراق المالية بااتظاره مصاااادرا  مهما ما مصااااادر تمويل االقتصااااادا حيث 
سااااااااااااوق األوراق المالية رتيالة أساااااااااااااسااااااااااااية لك ا ته  عد تعدد وتنوز المنت ات المالية المتداولة في 

وتطورها فبتنوز المنت ات المالية يتمكا المسااااااااتصمر ما تقليل الملاتر و يادة اوائده األمر الذو 
 سيؤدو إلي ح ق االستصمار في سوق األوراق المالية.

اد المالية مو هدفت الدارسااااااة إلي تحقس األهداف التالية: إلرا  أهمية األسااااااواق المالية في توفير ال
الت مة لناااا  المؤسااسااات بما  لد  اسااتراتي يات التنميةا التعرف الي دور الهندسااة المالية في 
تنمية رؤوس أموال المساااتصمرياا لكو ها تنته لهق تنوز محافظهق المالية في ساااوق األوراق المالية 

 ولل  ما بتل تاكيلة ما المنت ات المالية الحديصة.
االقتراحات اآلتية:  ااااااارورة إدبال اقود المااااااااتقات المالية إلي أساااااااواق توصااااااالت الدراساااااااة إلي 

األوراق الناإلاااائةا لهدف تلفيض درجة الملاترة المحيطة باالسااااتصمارات وتااااا يع ادد اكبر ما 
المسااااتصمريا الي الدبول في السااااوقا اللد ما تعاليالات دور اقود الماااااتقات المالية في الح اظ 

ة ما بتل توفير األ ظمة والسااااااااياسااااااااات الساااااااالمية التي تشااااااااما الي أدا  سااااااااوق األوراق المالي
 االستلدا  الكف  لهذه العقود ما قبل المتعامليا.



 

7 
 

يرو الظاحث ان هذه الدراسة مت قه مع مو وز الظحث الي إلرا  منت ات الهندسة المالية ويست اد 
تمية مالية ا سما هذه الدراسة في تكويا مؤإلرات لصيااة  مولج مقترل اا أدوات الهندسة ال

 وهو ما  ميال هذه الدراسة.
الدراساااااااة  مولج محاسااااااابي مقترل لتطوير المنت ات المالية  تناولت(: 2018دراساااااااة إلرا يق   -3

ا سااتمية لتقليل ملاتر االسااتصمارا تنحصاار ماااكلة الدراسااة في ان التمويل مصاارفي سااوا  
قصااااير او تويل األجل مرتظه بملاتر اد  السااااداد   التعصر (وما ثق  ااااياز أصاااال المبلغ 

 بصااااااورة مظاإلاااااارة الي المرتال مما ينعكا ساااااالظا الي  ااااااياز فرد اسااااااتصمارية جديدة  تؤثر
 المالي للمنااة .

هاادفاات الاادراسااااااااااااااااة الي معرفااة مااا إلا تااا اات العتقااة ليا التموياال بااالمرابحااة  حااد ما ملاااتر    
االسااااااااااتصمار في الناااااااااااا  اللدميا تطوير  مولج المحاساااااااااابي مقترل  ساااااااااااهق في تقليل ملاتر 

 ة  تائه منها : التمويل بصااااي االسااااتصمار في المنت ات المالية االسااااتمية توصاااالت الدراسااااة الي
المرابحة  سااااهق في الحد ما  ااااا  االساااتصمار في النااااا  اللدمي ا التمويل بصاااي ة المااااارتة 
 قلل ما  ااااا  االساااتصمار في النااااا  الت ارو ا ساااااد التمويل بصاااي ة المشاااارالة في الحد ما 

 ملاتر االستصمار في الناا  الصنااي في المصارف ا ستمية.
هذه الدراسااة اا دراسااة الظاحث في أ ها تظحث  مولج محاساابي مقترل لتطوير المنت ات تلتلف 

المالية ا ساااااااتمية لتقليل ملاتر االساااااااتصمارا لينما دراساااااااة الظاحث تظحث دور أدوات الهندساااااااة 
 المالية ا ستمية ودورها في  يادة جودة األرالال وتقليل ملاتر االستصمار.

دراسااااات السااااابقة أ ها دراسااااة تحليلية تقارن ليا التعامل ليا التعامل ما  ميال هذه الدراسااااة اا ال
في أدوات الهندسااااااااة المالية ا سااااااااتمية ودورها في جودة األرالال وتقليل الملاترا وأ ها سااااااااوف 
تدرس أدوات الهندساااااة المالية ا ساااااتمية والتقليد ة والعقود المااااااتقة في أن واحد با  اااااافة إلي 

مارية التي تتعرض لها البنوك والمؤسااسااات واألسااواق وتتناول المحاسااظة تو اايح الملاتر االسااتص
ألاراض الت طيةا وتيفية ليان معال ة وتحقيس األرالال واللساااااااااااااائر المرتظطة بأدوات الهندساااااااااااااة 
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المالية ا سااااااتميةا واقترال أفشاااااال الطرق والوسااااااائل لتقليل األبطار وتحقيس جودة األرالال اند 
 لمالية ا ستمية.استعمال أدوات الهندسة ا

 المطلب األول: الهندسة المالية اإلسالمية:
ظهر في السنوات األبيرة م هو  جديد في االق المال  مفهوم الهندسة المالية التقليدية:-1

( وقد Financial Engineeringباقية العلمي واألكاد مي وهو م هو  الهندسة المالية  
جع إلى توليد  بلس( أدوات أو أوراق مالية جديدة  ارف م هو  الهندسة المالية الى ا ه ير 

لمقاللة احتياجات المستصمريا أو تالبي التمويل المت ددة ألدوات التمويل التي تع ال الطرق 
 (.7اد 2012سرادمة ا الحالية اا الوفا  لها 

كما  عرف بعض االقتصادييا الهندسة المالية الى أ ها دراسة تيفية إ  اد والتكار أدوات 
 (.16ا د 2006والمقا شات   صارا  مالية وظيفية تالسندات القاللة للتحويلا التوتيتتا

كما تق تعري  الهندسة المالية بااتظارها: تصميق وتطوير وتطبيس امليات وأدوات مالية 
 (.56ا د  2017ا  finryمستحدثة وتقد ق حلول بتقة ومبداه للماكتت المالية  

 
 ية اإلسالمية:مفهوم الهندسة المال-2

الهندسة المالية ا ستمية بأ ها م مواة األ اطة التي تتشما امليات التصميق والتطوير والتن يذ 
لكل ما األدوات والعمليات المالية المبتكرة فشت  اا صيااة حلول إلداعية لماكتت التمويل 

ول المالية ية التكار الحلوتل لل  في موجهات الارز الحني ا تما  قصد بالهندسة المالية ا ستم
 .(17ص  2002)فتح الرحمن، وتنميتها في منت ات تحقس األاراض المالية مع الستمة الارعية

فتعرف الي أ ها م مواه ما األ اطة التي تتشما التصميق والتطوير والتن يذ لكل ما    
األدوات المالية المبتكرة إ افة إلي صيااة حلول إلداعية لمااكل التمويل ولل  في إتار 
توجيهات الارز ا ستميا ويمكا القول إن م مل التعاري  التي بصت الهندسة المالية 

لتعاري  الهندسة المالية التقليد ة  مكا إن األدوات المالية المبتكرة بعد ة اا  ا ستمية اقتر ت
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المعامتت المحرمة التي  هت انها الاريعة ا ستمية والي هذا األساس فالهندسة المالية 
 : (130د  2010 إلوقي ا فريد ا ا ستمية تتشما ما يلي

 التكار أدوات مالية جديدة.  -
 مويلية جديدة.التكار آليات ت -
 التكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية. -
  رورة أن  كون االلتكار متوافس مع الاريعة ا ستمية. -

ما هذا المنطس  مكا تعري  الهندسة المالية ا ستمية الى أ ها م مواة ما األ اطة التي 
كرة با  افة مالية المبتتتشما امليات التصميق والتطوير والتن يذ لكل ما األدوات والعمليات ال

ته الرحماا  ف إلي صيااة حلول إلداعية لمااكل التمويل وتل لل  في إتار موجهات الارز الحني 

 .(18ا د 2002
 أهداف الهندسة المالية اإلسالمية: -3

تهدف الهندسة المالية ا ستمية إلى التكار حلول لمااكل التمويل واالستصمارا وتحويلها إلى  
حقس أاراض مالية معينةا تواكب التطور المتسارز للقطاايا المالي والمصرفيا منت ات ت

الى أن تتوافس مع الاريعة ا ستميةا بحيث تحقس الك ا ة المالية والمصدا ية الارعيةا 
وتتمصل الك ا ة المالية في تحقيس المكاسب ألتراف السوق المالية وتلفيض تل ة الوساتة 

عبئة الموارد الماليةا والتوفيس ليا الرالحية والسيولة ما بتل مرو ة المالية قدر ا مكان وت
 .(227ا 2012السهظا ي ا   إدارة األصول وتوفير األمان ما بتل التحو  ما الملاتر

 :111-107، ص ص 2007منتجات الهندسة المالية اإلسالمية )سامي السويلم ، -4
تعددت منت ات الهندسة المالية ا ستميةا وقد تنّوات لتنّوز أساليب التصميقا وما أهق       

 هذه المنت ات :
منت ات  ات ة اا تطوير األدوات االستصمارية األصيلة: وتتمصل في صيغ االستصمار بصورتها  .أ

ارة وا ج األصيلة التي تظقت في ملتلف أتوار الدولة ا ستميةا تالمشارالة والماارتة
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وملتلف أ واز البيوزا حيث ساهق تطور ال كر المصرفي ا ستمي باكل تبير في تطوير 
العقود األصيلة للمعامتت ا ستميةا بغية م اراتها للتطور الماليا وتوفير بيارات أكصر 

 للمصارف وامتئها الستصمار أموالهق.
ولل  ما بتل استنساخ بعض األدوات منت ات  ات ة اا محاكاة األدوات المالية التقليد ة:  .ب

المستلدمة في األسواق المالية التقليد ةا وتعتبر سندات القرض والصكوك بصورتها الحديصة 
ظاحصيا قا  الما أهق األدوات المستنسلةا ف كرة الصكوك ا بصقت ما األسهق والسنداتا تما 

افس مع التقليد ة لكي تتو في الم ال االقتصادو ا ستمي لتطوير بعض الماتقات المالية 
أحكا  الاريعة ا ستمية ويكون لل  ما بتل تكيي ها فقيها   الة ما  لالف الاريعة منها 

 ويتق تداولها والتعامل لها دون حرج.
   خصائص أدوات الهندسة المالية:-5

 قيما إليها  تطرق  سوف أساسيةا سلوتيات ثت  لتحقيس المالية  الهندسة أدوات تستلد  
 :يلي
 اير التقلب ما المال لحما ة تتلذ التي ا جرا ات  "بأ ه التحو   عرف لتحوط:ا .أ

اد 1999 ابد الرحما الساااتياالمالي باللطر أحيا ا  عرف وهو المراوب للعاقدا واير المتوقع

57). 
 المشارالة إلى  متد لل فحسبا التحو  ب رض الماتقات استلدا   قتصر ال المجازفة: .ب
 الحقيقي التمل   ية هناك  كون  أن دون  األسعار فروق  ما واالست ادة تحقيس األرالال أجل ما

 الدورية األرالال  ظض وإلرا  ال بقصد ليع "بأ ها وتعرف المشارالة ا(2ا د 2009 منيرا  لألصول
 ."األسعار في تحد  التي الطبيعية ما ال روق  مالي أرس رالح جني بقصد لل ا داريةا



 

11 
 

 بتلها ما يتق ا حيث(34ا 2009 منيرةا  الم ا فة أإلكال ما إلكت المراجحة تمصل المراجحة: .ج
 سوقيا في معامتت في متالاما باكل الدبول تريس اا اد ق الملاترة رالح تصبيت أو تقييد
 ليا )توا ن  اد  أو( توافس اد  هناك  صظح ممكنة اندما الم ا فة تكون  حيث أكصرا أو

 .(32اد 2001 تارق ا والسعر النقدو ما ألصل األجل التسليق امليات سعر
 مطلب الثاني: جودة األرباح المحاسبية:

 تبيعة الالص أو تعني تبيعة والتي Qualitas التتينية الكلمة إلى يرجع تعري  ال ودة إن 
 التاريلية اآلثار  يامهق لتصنيع بتل ما وا تقان الدقة تعيا كا ت وقد ما   الصتبة ودرجة الاي 
 لهاا أو الستلدامها ألاراض الحما ةا وحديصا   الت ابر ألاراض وقصور وقتز تماثيل في والدينية
 وظهور والصورة الصناعية الكبير ا  تاج وظهور ا دارة الق تطور بعد ال ودة م هو  ت ير

ا  2006وماعظة  يدا  جديدة أبعاد ال ودة لم هو  أصظح اإلا المنافسة وا د اد الكبر   الارتات
 . (22د 

 يتق والارو  والمقاييا واللصائص المالا ا ما م مواة اا عظارة ال ودة أن يرو الظاحث 
 إإلظاز في تساهق والتي الالالون  أو العميل لد  قبولها لشمان اللدمة أو السلعة مطابقتها الى

 العمت . رغظات
 مفهوم جودة إدارة األرباح المحاسبية:-1

هي "التتاب الم يد في النتائه المحاسبية لهدف بلس  Milford  & Comiskyفى تعري  
ا (59اد 2002ا  Milford. and Comisky تصور ملتلف اا األدا  الحقيقي للارتة"

هي:" أو تصرف تقو  به ا دارة ويؤثر الى األرالال   Merchant and Rocknesوفى تعري 
التي تظهرها القوائق المالية وال  حقس مالا ا إقتصاد ة حقيقيةا وقد يؤدو إلى أ رار في األجل 

  .(94-79ا د د 1994ا  stMerchant and Rock ne الطويل"
بي ا فصال المحاس يرو الظاحث إلى أن م هو  جودة التقارير المالية بأ ها: "تعتمد الى درجة

كما تعتمد الى م هو  إدارة األرالالا وترتظه لها ارتظا  اكسيا فكلما ا ل شت إدارة األرالال تان 
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التقرير لو جودة مرت عةا وتلما إرت عت ممارسة إدارة األرالال ما قبل المديريا التن يذييا بالمناأة 
 كلما تا ت جودة التقارير منل شة".

 المحاسبية:أهمية جودة األرباح -2
تمصل أهمية جودة األرالال في استمرار التدفقات النقد ة أكصر ما استمرارية المستحقاتا وقد  اد    

اهتما  المستصمريا ب ودة األرالال في العقد األبير بعد أن أالنت ادة إلرتات االمية اا مكاسب 
قييق جا ظا  مهما  في ت اير دائمة ت ال  ما تقاريرها الرالع سنوية ا تما أن جودة األرالال تتمصل

تما  ااألدا  ما قبل ادد تبير ما المستصمريا في تقييق الو ع المالي للارتة ما قبل ا دارة 
 .( 255اد2016 فدا ا تأبذ بعيا االاتظار القرارات االستصمارية

مكا   باستقرا  الكتابات المالية العديدة التي رتالت الي مو وز إدارة الملاتر المالية بالمناأة   
 تحديد ثتثة استراتي يات رئيسية  دارة الملاتر المالية وهي:

بمستوو اللطر الي    Retentionاستراتي ية ترك الموقف م تول: ويقصد لذل  االحت اظ  -أ
ما هو اليها ويمكا أن تعتمد الارتة الى هذه االستراتي ية حينما  كون مستو  اللطر منل ض 

 قعة  دارتها وتندرج تحت هذه االستراتي ية سياسة قبول اللطر.باكل ال يبرر التكل ة المتو 
استراتي ية تحمل ملاتر محسوالة: ويقصد لذل  تحديد مستويات اللطر التي  مكا تحملها  -ب

تد يه ثق اتلال تافة التدالير المناسظة ل –والتي ال تراب المناأة في تحمل أكصر منها –بالمناأة 
المستو  المقبولا ويندرج تحت هذه االستراتي ية سياسات تلفيض الملاتر بالمناأة حتى هذا 

 اللطر.
استراتي ية ت طية تل اللطر: ويقصد لذل  تحييد مصدر اللطر بالنسظة للارتةا أو تد يه  -ج

 Transferenceاللطر إلى الص را ويندرج تحت هذه االستراتي ية سياسات تحويل اللطر 
 د اللطر باستلدا  أدوات الهندسة الماليةا تحويل اللطر  مصل: الت طية الكاملة أو التأميا

المالي إلى ترف ثالث لواسطة اقود التأمياا والت نب التا  لأل اطة التي يناأ انها اللطر 
 (.13-12ا د د2002 منيرا
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 طرق قياس المخاطر والتقليل منها:-4
أن وجود ظاهرة إدارة األرالال سوف  قلل ما الصقة في المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير   

الماليةا تما أ ه يؤدو إلي  وز ما التشليل أو االلتظاس مما يؤثر الى مصدا ية المعلومات 
 ةالمحاسبية مما تؤدو إلى اتلال قرارات باتئة وتحد ممارسات إدارة األرالال ما دور المحاسظ

في تحقيس حوتمة الارتات حيث  عتمد هذا الدور في جوهره الي التقارير المالية ا هناك حالتان 
تتعلقان بقياس الملاتر األولي حالة التأكد ما النتائه أو المعلومات أما الصا ية فهي حالة اد  

 (.19ا د 3003التأكد ما النتائه  اهد ا 
 المعلومات التاريلية(:  ياس الملاتر في حالة التأكد  أو حالة -أ

أن الملاتر في هذه الحالة تناا ما اد  ت ا ا النتائه  العوائد( للمؤسسة لذل  فهي تقاس    
بمقاييا التاتت فقد ثبت أن التظايا هو أحد أفشل المقاييا في هذه الحالة إلا تا ت المتوسطات 

شل إلا تا ت اير متساوية فاألف الحسالية لعوائد المااريع المراد الم ا لة لينها متساويةا أما
االاتماد الى معامل االبتتف وهو مقياس للتظايا النسبي الن االاتماد اليه  سااد في الت لب 
الى صعوالة اد  تساوو المتوسطات الحسالية لات العوائد ملتل ة المتوسطات فت دو المقار ة 

 أدق وأصعب.
 ات: ياس الملاتر في حالة اد  التأكد ما المعلوم -ب

أو  ياس الملاتر المستقبلية في هذه الحالة  لتلف الو ع في لو تا ت الحاالت مستقبلية 
متوقعة أو أ ها اير معروفة بالشظه ولكا احتماالت حدوثها لنا ا  الى ت رالة المؤسسة في 
الما ي والت يرات التي تتوقع حدوثها في المستقبل او لنا  الي حدس واجتهاد متلذو القرار 

ا يتق استلراج القيمة المتوقعة لحدو  هذه الحاالت واستعمالها هذه لدال  ما المتوسه واندم
الحسالي في معادالت التظايا واال حراف المعيارو ومعامل االبتتف أو أن الملاتر في هذه 

  .الحالة تتألف ما اد  التأكد ما حصول وت ا ا العائد
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دة هي التقارير التي تنطوو الى درجة أكبر ما ويرو الظعض أن التقارير المالية األالى جو   
التح ظ المحاسبي والذو  قصد به االاتراف السريع باألبظار السيئة بالمقار ة باألبظار ال يدة 

 choi 427ا د د2011ا (. 
 العوامل المؤثرة علي جودة األرباح المحاسبية وأدوات الهندسة المالية:-4

  ذتر منها الى سبيل المصال:
االفترا ات  تكل ة تعتبر للارتاتا التمويل مصادر أحد الديا اقود تعتبر حيث :الديا اقود-أ
 ا)الديا اقود( بالقروض الممولة االستصمارات الى اكتسابه الواجب العائد بمعدل )الديا اقود(

  الملكية حقوق  بأصحاب المرتظطة تتأثر المكاسب ال بحيث
 الحالية ألصل القيمة فيها تكون  الذو ال ائدة ال علية بمعدل )الديا اقود( االقتراض  تكل ة وتعبر
 (.136، ص Pittman)  ،2004  ما الاري   ستلق الذو الصافي للمبلغ مساوو  وال وائد القرض

 : المحاسبي  والتح ظ الديا اقود-ب
االاتراف  تظكير  عنى فالتح ظ الدياا اقود ك ا ة  يادة هو المحاسبي للتح ظ الرئيا الدافع  

 يترتب التي باألحدا  االاتراف وتأبير واألصول الرالح ا ل اض اليها يترتب التي باألحدا 
 وما باللسائر االاتراف تظكير هي لذل  الطبيعية النتي ة فإن وهنا واألصولا الرالح اليها  يادة

 للمقر يا  سمح بما العقود تتشمنها التي القروض منح لارو  تع يل احتماالت إ ها الارك ثق
ا  ball حمى مصالحهق   بما الارتة أ اه وتقييد التعاقدو حقوقهق وممارس بالتدبل السريع

 (.206ا د  2008
 المحلليا تقييق الى لنا إفصال مرت ع جودة لديها التي الارتات أن :الديا وا فصال  اقود-ج

 التي ا فصالا تتؤدو سياسا حيث ا)الديا اقود( القروض تكل ة با ل اض تتمتع المالييا
 وتحتوو  ومنتظق مناسب ومستمر لتوقيت تقد  والتي الارتة اا أكصر وت اصيل معلومات تتشما
 والالتالي الماليا لملاترة ال ش القروض ومصدرو  المقر يا  ظرة تلفيض إلى معلومات الى

،    -1االقتراض اقود الديا  تكلف تنل ض و تي ة لذل  ا ملاترة الارتة ادة تتحمل

Sengupta) 1998 474ا د.) 
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 :المنشأة وتأثيرها على األرباح جودة-5
 حصولها الى في اليها لتاتماد  المناأة تسعى األهداف األساسية الذو أهق ما األرالال تعتبر

الى  التو يعات في إجرا  استلدا   مكا والذو ا مصروفات ت طي بعد الصافي النقدو التدفقات
 كما المستمرا النمو  حدا  لها الت مة االستصمارية بإجرا ات التوسعات القيا  أو المساهميا
ا 2011المتاحة إلاهياا  مواردها استلدا  في المناأة ك ا ة مد   عكا مهما مؤإلرا أ ه  عطي

 (. 56د 
 :  العالقة بين الهندسة المالية وجودة األرباح-6
 واتقة تل  األرالال جودة لتقييق األكاد مييا قبل الظاحصيا ما المستلدمة الت ريبية المقاييا   

 معايير م لا تبناه الذو ال كرو  ا تار تمصل جوهر التي من عة القرار كل ما مع المقاييا
اد  2015وتق تكويا مكو ات جودة ا رالال تما يلي   شالا   (FASB) المالي المحاسظة

40:) 
 ما الحالية جال  دائق األرالال قيه تصظح الذو المد  أو التلقائي االرتظا  إتار الد مومة في-أ

 كلمة لها وتستلد  اال جودة بمستو   دائما   مرتظطة األرالال د مومة فإن وهكذا األرالالا سلسلة
   ا تار . هذا في للد مومة االستدامة باكل مرادف

 قدرة تحسيا في الدبل اناصر  منها ما المالي ا لتغ قدرة وهي : التنبئية القدرة -ب
 باهتماماتهق . العتقة لات بالعناصر التنبؤ الى المالي مستلدمي القوائق

 ياليد التمهيد أن القول  مكا التنبئية االية والقدرة مستمرا الدبل الممهد مادا  :التظاينية القدرة -ج
 األرالال( لألرالال المنل ض التظايا أن  عتقدون  المدرا   فان  لل  والى األرالالا ما جودة
 . الدبل تمهيد إلى ا دارة تل أ ولذل  المستصمرياا لد  م شل )الممهدة

يرو الظاحث أ شا  إن الهندسة المالية تعمل الى ب ض الملاترا وتح يال األسواق الماليةا   
والمساهمة في تحقيس الرفا يةا ورفع الك ا ة االقتصاد ة وا  تاجيةا ويعتبر التعامل بأدوات 

ل تل ة ما التعامل بالموجودات األساسية تاألسهق والسنداتا وتستطيع الهندسة المالية اق
المؤسسات المالية والمصرقية والمستصمريا استلدا  أدوات الهندسة المالية للتحو  ما الملاتر 
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المحتملةا تما تقلل أدوات الهندسة المالية ما التكالي  وترفع ما العوائدا وتوسع م مواة لدائل 
مار المتاحةا وتقلل ملاتر اللسارة إلا ما أحسا إدارتهاا ويشاف لذل  تدعيق التمويل واالستص

أدوات الهندسة المالية لللدمات التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرقية لعمتئها وتساهق في 
 تنويع محافظها االستصمارية. 

 
 الخاتمة: 

 في و يمته السهق اائد الى رامهما ومؤث للهندسة المالية ا ستمية دورا  ستللص إن أدوات  
 األ اه ما كصير في المنااة اليها تعتمد التي الها  الرتائال ما تعتبر فاألرالال السوق المالي

 يتق التي الهامة المؤإلرات ما تعتبر وأ شا المساهمياا الى األرالال تو يع مصل  سب الحيوية
 بالتقييق يتعلس قيما ود يقة سليمة  تائه تعطى األرالال كذل  جودة أدا  المنااةا تقييق لنا  اليها

 .االاتيادو اير واأل اه التا يلي األ اه اا األرالال الناته فصل بتل ما
إن تقييق أدوات الهندسة المالية ا ستمية و جودة األرالال ال يتعلس بالعمليات االاتماد ة   

ذل  اندما ي توليد النقد ا لالمستمرة واير المستمرة للارتة لل يتطلب تذل  تقييق قدرتهما ال
ينظر إلي العناصر الملتل ة لكاف الدبل تحتاج إلي تقييق قيما إلا تا ت تل  العناصر انها 
دبل أ  ال ا الن األبذ بعيا االاتظار اناصر الدبل المنت ة للتدفقات النقد ة  صظح الم ال 

ن الطبيعة ال ير متكررة لهذه الواسع ل هق جودة األرالال وأدوات الهندسة المالية ا ستميةا أ
المصروفات تاليد ما جودة األرالال تما ا ه هناك ات اق اا  الي أن التدفقات النقد ة التا يلية 
هي تسبب مو واا  أو  واا  ما ممارسات المحاسظة ا لداعية التي تحصل اادة في األرالال 

ة في المظادئ المحاسظة أو المعدة باستلدا  أساس االستحقاق لينما  ستلد  المديرون المرو 
 تلفيض األرالال تما يرابون في التدفقات النقد ة.
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 المطلب الثالث : تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 :أوال: اختبار الفرضيات

 قدرتها زيادة يكسبها بالمؤسسات اإلسالمية المالية اإلسالمية أدوات الهندسة الفرضية األولي: تطبيق
 مخاطرها إدارة في ومساعدتها كفأه، بطريقة التمويل لطالبي االحتياجات المتزايدة تلبية خالل من التنافسية

 أفضل. بشكل
ابتظار للعينة الواحدة اجمالي ال ر ية االولي( 1جدول رقم )                                     

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
مستوي  )ف(قيمة  المربعات

 الدالله

تطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ادوات 
الهندسةةةةةةةةةةة الماليةةةةةةةةةةة 
اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمية 
بالمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 االسالمية 

 6.489 2 12.977 ليا المرالعات

17.871 0.00 
دابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

 المرالعات
156.487 431 0.363 

  433 169.464 الم موز

 المصدر: إاداد الظاحث ما  تائه الدراسة الميدا ية.     

( والاااااذو يو اااااح ال اااااروق لات الداللاااااة ا حصاااااائية 1ماااااا ال ااااادول أااااااته باااااالرقق  المناقشةةةةةة: 
ماااااااااا حياااااااااث الو اااااااااع حياااااااااث   اااااااااد أن م ماااااااااوز المرالعاااااااااات باااااااااارج ودابااااااااال المرالعاااااااااات للاااااااااغ 

( ومتوساااااااااه مرالعاااااااااات دابااااااااال المرالعاااااااااات  433وم ماااااااااوز درجاااااااااة الحرياااااااااة للاااااااااغ   169.464
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لداللااااااااااااة ( ومسااااااااااااتوو ا 17.871( و يمااااااااااااة  ف(  12.977(والاااااااااااايا المرالعااااااااااااات  156.487 
 .( وهذا يو ح لاأ ه يوجد تظايا وا ح الي مستوو  تطبيس الهندسة المالية0.00 

تااااااير  تاااااائه ليا اااااات ال ااااارض أااااااتها أ اااااه يوجاااااد اتقاااااة  لات داللاااااه إحصاااااائيا  فاااااي تطبياااااس   
أدوات الهندسااااااااة الماليااااااااة ا سااااااااتمية بالمؤسسااااااااات ا سااااااااتمية و يااااااااادة القاااااااادرة التنافساااااااايةاحيث 

 تتظايا درجة التطبيس  ويرو الظاحث أهمية تطبيس أدوات الهندسة المالية ا ستمية  .
ماليااة  منت ااات فااأن هندسااةالتحلياال ومناقاااة ال ااروض  إليااه فااي ناالااى مااا توصاالا  لنااا   

 هاي المالياة والمصارقية األ ااطة لهاا تتعارض التاي الملااتر لمواجهاة جديادة إساتمية
 املية  رورية.

 مااا المالا ااا اديااد  كساابها بالمؤسسااات ا سااتمية الماليااة ا سااتمية الهندسااة تطبيااس فااإن

 التموياال لطااالبي االحتياجااات المتالاياادة تلبيااة بااتل مااا التنافسااية قاادرتها  يااادة :أهمهااا

 تساليحها ااا هاذا فشات ا أفشال بااكل ملاترهاا إدارة فاي مسااادتها و ،ك اا ة بطريقاة

مواجهااة ملتلااف األ ماااتا  تسااتطيع حتااى المبتكاارة الماليااة المنت ااات و األدوات بملتلااف
المالياااااااة فاااااااي المؤسساااااااات وهاااااااذا ماااااااا  حقاااااااس ال ااااااارض إ  اباااااااا بأهمياااااااة تطبياااااااس أدوات الهندساااااااة 

 المالية ا ستمية.

في ال تقتصر فقط علي الدور الوظي الفرضية الثانية: استخدام أدوات الهندسة المالية اإلسالمية
في المعامالت المالية، بل تذهب إلي ابعد من ذلك بكثير من خالل إضفاء المصداقية الشرعية 

 األرباح في المؤسسات المالية اإلسالمية. زيادة جودة علي المعامالت المالية مما يؤدي إلي
  



 

19 
 

للعينة الواحدة إجمالي ال ر ية الصا ية ( يوضح نتيجة اختبار )ت( اختبار2جدول رقم )  

مجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 
 االستخدامات 

العةةةةةد
 د

الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 المعياري 

درجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 مستوى الداللة قيمة )ت( الحرية

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام  
أدوات الهندسةةةةةةةة 

 المالية ودورها 

70 
 

8,8876 
 1,2180 147 

 
-0,150 

 
0,881 

 المصدر: إاداد الظاحث ما  تائه الدراسة الميدا ية.   
( اساااااتلدا  أدوات الهندساااااة المالياااااة ا ساااااتمية ودورهاااااا 2تااااااير ليا اااااات ال ااااادول رقاااااق   المناقشةةةةةة: 

( 8,8876( فكااااااان المتوسااااااه الحسااااااالي  70تو ااااااح البيا ااااااات الااااااي ان العاااااادد الكلااااااي للعينااااااة  
-ا أماااااااا  يماااااااة  ت( فقاااااااد لل ااااااات 147ودرجاااااااة حرياااااااة لل ااااااات    1,2180باااااااا حراف معياااااااارو 

  .0.881ا ومستوو دالله 0.150
أدوات الهندساااااااااااة المالياااااااااااة ا ساااااااااااتمية  مكنهاااااااااااا تقاااااااااااد ق مسااااااااااااادة  تحاااااااااااظ إن وماااااااااااا هناااااااااااا ي 

فعالااااااااااااااة لتحقيااااااااااااااس األهااااااااااااااداف االسااااااااااااااتراتي ية التااااااااااااااي تلطااااااااااااااه لهااااااااااااااا المنااااااااااااااااة ا البنااااااااااااااوك 
واألسااااااااااااااواق الماليااااااااااااااة ا أدوات الهندسااااااااااااااة الماليااااااااااااااة ا سااااااااااااااتمية ال تقتصاااااااااااااار فقااااااااااااااه الااااااااااااااي 
ة الااااااااااااادور الاااااااااااااوظي ي فاااااااااااااي المعاااااااااااااامتت المالياااااااااااااة ماااااااااااااا باااااااااااااتل االاتمااااااااااااااد الاااااااااااااي الك اااااااااااااا 

االقتصااااااااااااااد ة ا لااااااااااااال تاااااااااااااذهب إلاااااااااااااي ابعاااااااااااااد ماااااااااااااا للااااااااااااا  بكصيااااااااااااار ماااااااااااااا باااااااااااااتل إ ااااااااااااا ا  
مماااااااااا يصبااااااااات أن هنااااااااااك اتقاااااااااة  فاااااااااي المصااااااااادا ية الاااااااااارعية الاااااااااي المعاااااااااامتت المالياااااااااة ا 

المعااااااااااااايير واألساااااااااااااليب التااااااااااااي تااااااااااااؤدو إلااااااااااااى جااااااااااااودة التقااااااااااااارير الماليااااااااااااة لإلفصااااااااااااال اااااااااااااا 
 التقاااااااااااااااديرات الرالحياااااااااااااااة والو اااااااااااااااع الماااااااااااااااالي الحقيقاااااااااااااااي للاااااااااااااااارتةا بعيااااااااااااااادا  ااااااااااااااااا ال اااااااااااااااش

  .استلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستميةبوالتتاب 
وياااااااااااارو الظاحااااااااااااث أن هااااااااااااذه النتي ااااااااااااة قااااااااااااد تكااااااااااااون مقبولااااااااااااة أو تبيعيااااااااااااة إلا  ظر ااااااااااااا إلااااااااااااي 
تحليااااااااااال ال اااااااااااداول اللاصاااااااااااة بالتسااااااااااااؤل وماااااااااااا هناااااااااااا   اااااااااااد ان ال ر اااااااااااية تحققااااااااااات ا  اباااااااااااا  
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بااااااااااااكل تبيااااااااااار يو اااااااااااح تعااااااااااادد اساااااااااااتلدامات الهندساااااااااااة المالياااااااااااة  وأهميتهاااااااااااا فاااااااااااي إ ااااااااااا ا  
ا ية والااااااااااااارعية الااااااااااااي المعااااااااااااامتت الماليااااااااااااة مماااااااااااا يااااااااااااؤدو إلااااااااااااي  يااااااااااااادة  جااااااااااااودة المصاااااااااااد

 األرالال في المؤسسات المالية ا ستمية .
الفرضية الثالثة: هناك عالقة بين خفض مخاطر استخدام أدوات الهندسة المالية اإلسالمية وزيادة وجودة 

 المحاسبية مدار الفترات على األرباح في االستقرار لتحقيق إدارة األرباح في المؤسسات المالية اإلسالمية
 لهذه األرباح. المصاحبة

ابتظار للعينة الواحدة اجمالي  ( يوضح اختبار )ف( لتحليل التباين األحادي للفروق 3جدول رقم )   
 ال ر ية الصالصة

 مصدر التظايا
م ماااااااااااااااااااااااااااااااااوز 

 المرالعات
درجاااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الحرية
 مستو  الداللة  يمة ف( متوسه المرالعات

 11,415 4 34,244 الم موااتليا 

0,655 0,581 
 17,429 66 2527,205 دابل الم مواات

  70 2561,450 الم موز

 المصدر: إاداد الظاحث ما  تائه الدراسة الميدا ية .     
( 19,8456(ايتحظ  يمة  المتوسه حساب تلي  3المناقاة: بالنظر لل داول أاته بالرقق             

 اال حراف المعيارو 
(.وياير ال دول ا شا  الي العينة حققت م موز مرالعات ليا الم مواات  0 4,1602          
 (ا ودرجة حرية ليا2527,205( اأما دابل الم مواات للغ م موز المرالعات 34,244 

( 0,581( ومستوو الداللة 0,655( ا اما  يمة  ف( لل ت 66(  ودابل المرالعات  4المرالعات  
اويتحظ ما تحليل البيا ات لهذا ال رض في ال دول  تميل الي الموافقة بادة والموافقة الي حدما 

دة النسة االية تو ح  العتقة ليا ب ض ملاتر استلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستمية و ي
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مدار  الى األرالال في االستقرار لتحقيس وجودة إدارة األرالال في المؤسسات المالية ا ستمية
 لهذه األرالال. المصاحظة المحاسبية ال ترات

ويرو الظاحث أن جودة األرالال تعتمد الى صيااة التقارير المالية ما قبل ا دارة دابل المناأة 
ر المالية هي اتقة ترد ةا فكلما تا ت التقارير المالية ا فعتقة جودة األرالال وجودة التقاري

مشللة تا ت جودة األرالال منل شة ا وتلما تا ت التقارير المالية لات جودة االية تا ت جودة 
 وإدارة األرالال جودة وتيدة ليا اتقة وجود إلى الدراسات ما العديد أإلارت األرالال تبيرة,  وقد

 ا دارة  دارة تل أ وقد األرالال ا جودة ا ل اض إلى تؤد  إدارة األرالال ممارسة أن حيث األرالالا

 الملاتر ب ض لهدف المحاسبية مدار ال ترات الى األرالال في االستقرار لتحقيس األرالال

 التحكق تريس اا لهذه األرالال ااا تريس استلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستمية و المصاحظة

 حالي ا المستو    عتبر معيا مستو   في لتصظح المناورة في األرالال الاليادة أو بالتلفيض المتعمد

 تسمح الذو الحد إلى األرالال في العادو اير لتقليل التظايا ا دارة ما محاولة ولل  لألرالال العادو

 لإلدارة اوهذا ما  حقس ال رض ا  ابا . السليمة والمظادئ اليها المتعارف المحاسبية به المعايير
 إلى توصلنا والتطبيقيا النظرو  ال ا بيا في تناوله تق ما بتل ماثانيا: النتائج العامة للدراسة: 

 :قيما يلي  مكا إجمالها النتائه ما م مواة
 :يلي كما  درجها النتائه ما بم مواة اللروج  مكا الدراسة هذه بتل ما

 التي لتل  مناظرة بلاصية أبر   الارعية المصدا ية إلى با  افة ا ستمية المالية الهندسة تتميال

  يادة المالية الهندسة االقتصاد ة ويمكا لمنت ات الك ا ة وهي التقليد ة المالية الهندسة لها تتميال

 تكالي  وتلفيض الملاتر في ماارتة االستصمارية ال رد توسيع تريس اا االقتصاد ة الك ا ة

 .والسمسرة الوساتة معلومات واموالت الى الحصول تكالي  وتلفيض المعامتت
 احتياجات ملتلف تلبي واستصمارية تمويلية منت ات لتوفير آلية المالية ا ستمية الهندسة تعتبر .1

 اا والنات ة المست دة الماكتت حل ويشما التنافسية الميالة  حقس بما المتعامليا المت ددة

 .مالية حدو  أ مات
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 التي للملاتر السلبية اآلثار ت نب الى قادرة منت ات توفير في المالية الهندسة أهمية تكما .2

السيولة  الى الحصول أو لديهاا ال ائشة السيولة توظي  ما ويمكنها المصارفا امل تواجه
 .المحيطة البيئة ت ر ها التي والتنظيمية القا و ية القيود ت او  وتذا احتياجهاا حال في

 ا ستمي االقتصاد في واالستصمار للتمويل مميال ا انصر ا تعتبرأدوات الهندسة المالية ا ستمية  .3

ا  تتحمل االستصمارية العملية في الماارتة األتراف جميع أن الو عي لل  اا االقتصاد جال  
 المستقبل. في تقع أن  مكا التي الملاتر ما

لمعامتت ي ااستلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستمية ال تقتصر فقه الي الدور الوظي ي ف .4
الماليةا لل تذهب إلي ابعد ما لل  بكصير ما بتل إ  ا  المصدا ية الارعية الي 

 المعامتت المالية مما يؤدو إلي  يادة جودة األرالال في المؤسسات المالية ا ستمية.

هناك اتقة ليا ب ض ملاتر استلدا  أدوات الهندسة المالية ا ستمية و يادة جودة إدارة  .5
 ال في المؤسسات المالية ا ستمية.األرال

 عتبر التعامل بأدوات الهندسة المالية اقل تل ة ما التعامل بالموجودات األساسية تاألسهق  .6
والسنداتا وتستطيع المؤسسات المالية والمصرقية والمستصمريا استلدا  أدوات الهندسة المالية 

المالية ما التكالي  وترفع ما  للتحو  ما الملاتر المحتملةا تما تقلل أدوات الهندسة
العوائدا وتوسع م مواة لدائل التمويل واالستصمار المتاحةا وتقلل ملاتر اللسارة إلا ما 
أحسا إدارتهاا ويشاف لذل  تدعيق أدوات الهندسة المالية لللدمات التي تقدمها المؤسسات 

 ة. المالية والمصرقية لعمتئها وتساهق في تنويع محافظها االستصماري

وأ شا  تعمل الهندسة المالية الى ب ض الملاترا  الدبل إدارة األرالال تمهيد إلى ا دارة تل أ .7
 وتح يال األسواق الماليةا والمساهمة في تحقيس الرفا يةا ورفع الك ا ة االقتصاد ة وا  تاجية.

 
 ما بتل النتائه يوصي الظاحث باآلتي:: ثالثا: التوصيات

 يتسنى حتى حدودها وتبيان الملاتر المالية ا ستمية و دارة للهندسة أسا و ع  رورة .1
 ومنت اتها. أدواتها االست ادة ما المالية للمؤسسة
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 المالية الملاتر وإدارة تطوير أدوات الهندسة المالية ا ستميةا إلى الظحث توجيه  رورة .2
 الى الملاتر وارت از األسعار في الكبيرة التقلظات األساسية اصر سمته في أ نا باصة
 أ وااها. ابتتف

تطوير    رو  أ ه ما باستمرار التأكد المؤسسات المالية إلى في الملاتر إدارة تسعى أن  .3
 مبداة بصورة العملية تتق وأن األمرا لال  أدوات الهندسة المالية ا ستمية وتحديصها تما

 فقه . روتينية وبطوات بم رد إجرا ات وليا وبتقة
 اا المصدا يةا و الارعية وإاطا ها ا ستمية المالية الهندسة ملرجات في الصقة منح .4

 المالية ا ستمية بالقرارات المؤسسات وإلالا  لها تتعلس التي الارعية ال تاو   توحيد تريس
 .ال قهية الم امع اا الصادرة

والك ا ة  ارعيةال بالمصدا ية تتمتع التي المبتكرة المالية والمنت ات بالنمالج األبذ  .5
 وهذه األبيرة ا ستمية المالية للمؤسسات بالنسظة كبيرة  مو فرد تمصل أل ها االقتصاد ةا

 التقليد ة. منت ات  ظيرتها منافسة ما تمكنها تنافسية مالا ا النمالج هذه بتل ما تكتسب
 قاادة إ اا   حو الرقالية السلطات لداق ا ستمية المصارف  يا   رورة الى التأكيد .6

 المصارف تمكيا الى  سااد والما ا ستميةا المصارف في لملاتر التا يل اامة ليا ات
 ما ويمكنها لهاا تتعرض أن  مكا التي التا يلية أ واز الملاتر كافة تحديد ما ا ستمية

 .أكبر لدقة الملاتر هذه  ياس
 د الملاتر وتاليد جودة االاتماد الي أدوات الهندسة المالية ا ستمية أل ها حصا منيع  .7

 ادا  المؤسسات المالية .
  رورة إ اا  معاهد تعليمية متلصصة ومراكال تدريب المية ودولية لتأهيل الكادر الظارو. .8
  ب توسع اتقة السودان في م ال الصنااة المالية ا ستمية في األسواق المالية الي  .9

 المستوو ا قليمي والعالمي .
دوات التحو  التقليد ة تالماتقات لما لها ما دور في الملاتر االلتعاد اا استلدا  أ .10

 ادا اا تعار ها الوا ح مع المنهه ا ستمي.
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 رابعا: مقترحات:
 المالية الهندسة تقنيات في التعمس بشرورة يوصي الظاحث فإن الظحثا صعيد الى -1

 ويقد  ا ستمية المصرقية األ اطة مع يتناسب بما الملاترا وتطويرها بإدارة المتعلقة
 الى لها الصقة ما ويعال  وا دهارهاا  موها مسيرة  وتيرة تسارز ما تعال  أدوات لها

 كله. العالق مستو  
  وابه تعكا التي األصيلة المالية المنت ات اا ال قهي الترا  في الظحث ت عيل -2

 ا ستميةا المالية بالصنااة ال علي االرتقا  في وتساهق المالية ا ستميةا المعامتت
 الدمار أسلحة" اليها أتلس التي التقليد ة المالية محاكاة المنت ات اا أمكا ما وااللتعاد
 ككل. الى االقتصاد السلبية آثارها بسبب "الاامل المالي

 الارعية المصدا ية تحقيس بتله ما لتشما ماليا منته لكل موحدة إلرعية فتو   و ع -3
 للمنته.

 الاراي ال ا ب في ا ستمية بالمؤسسات المالية العاملة الظارية الموارد تكويا  رورة -4
 .الماارتة قاادة الى تقو  التي المالية المعامتت أساليب في ما ت ا ة  لل  ليحسا

 لهدف الناإلئةا المالية األوراق أسواق إلى ا ستمية أدوات الهندسة المالية إدبال  رورة -5
 الى المستصمريا ما أكبر ادد وتا يع تصماراتباالس المحيطة الملاترة تلفيض درجة

 . في السوق  الدبول
الي الظاحصيا في م ال الهندسة المالية ا ستمية أن يبذلوا جهدا في سبيل ابتراز أدوات  -6

جديدة للتوافس مع متطلظات الالمان والمكانا ت مع ليا الك ا ة االقتصاد ة الارعية يؤمنوا 
ت د مكا تها التئقة لها في ميدان التسالس المالي العالمي  للمؤسسات المالية ا ستمية أن

 ويصبت االقتصاد ا ستمي جدارته وتأهيله لريادة العالق.
 خامسا: أفاق الدراسة:

 "أدوات الهندسة المالية في تقليل الملاتر و يادة جودة االستصمار دور" مو وز في الظحث إن
 المالية ا ستمية م ال الهندسة في متعددة جوا ب حول التساؤالت ما جملة لطرل باب ا لنا فتح قد
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 إليها التطرق  يتق لق التي و بالدراسة المتعلقة ال وا ب استكمال أجل والعملية ما العلمية وأهميتها
 :التالية الموا يع  قترل الظحث هذا بتل
 السودان. في المستقبلية وآفاقها البنكية الملاتر إدارة   ال محددات -1
 أدوات الهندسة المالية ا ستمية في تطوير الصنااة المصرقية ا ستمية.دور  -2
 ما ج لقياس ملاتر المصارف ا ستمية والحد منها باستلدا  أدوات الهندسة المالية   -3

 ا ستمية.
 ا ستمية الدولية . المالية األسواق تنايه في ا ستمية المالية الهندسة منت ات دور -4

 

 ـــانإستبيـــــــــ

 اإلحصاءات الوصفية: 

 أوال: البيانات الشخصية للمبحوثين:

 
 سنة          50واقل من  40سنة             40واقل من  30              30أقل من  .1

 

 سنة وأكثر          50         

 

 التخصص العلمي: .2

 
 محاسبة             أدارة أعمال           اقتصاد            دراسات مصرفية           

 

 مالية            أخري           

 

 المؤهل المهني:  .3

 
 زمالة المحاسبين  القانونيين البريطانية          زمالة المحاسبين القانونيين األمريكية                                    

 

 زمالة المحاسبين القانونيين السودانية                أخري               ال يوجد           

 

 عدد سنوات الخبرة الوظيفية:  .4

   

 اقل من خمسة سنوات          خمسة واقل من عشرة          عشرة واقل من خمسة عشر                       

 

 اكثر من خمسة عشرة                     

 

 

 االستبانة
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أوافق  أوافق العبـــــــــــارات العدد

 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد

 بشدة

      اإلسالمية قادرة علي المنافسهمنتجات الهندسة المالية  1

      تحتاج المنتجات اإلسالمية لالبتكار واإلبداع  2

      المنتجات اإلسالمية تعتمد علي المنتجات التقليدية  3

      المؤسسات اإلسالمية في حوجة لتطبيق الهندسة المالية  4

      تطبيق أدوات الهندسة المالية يزيد من القدرة التنافسية  5

      تطبيق أدوات الهندسة المالية يساعد في األداء المالي بصورة أفضل  6

      استخدام أدوات الهندسة المالية يزيد من المصداقية علي المعامالت المالية  7

      من جودة األرباح المصداقية والشرعية في المعامالت المالية يزيد 8

      هل توجد عالقة بين استخدام أدوات الهندسة المالية وخفض المخاطر 9

      الهندسة المالية  اإلسالمية تحقق االستقرار في األرباح 10

      وجود مهندسين ماليين له ضرورة في تطوير أدوات الهندسة المالية االسالمية 11

      ماليين شرعيين لتطوير أدوات الهندسة المالية اإلسالمية.هل يوجد مهندسين  12

      تطبيق أدوات الهندسة المالية يزيد من القدرة التنافسية  13

      هل أدوات الهندسة المالية تلبي االحتياجات  االستثمارية 14

      زيادة كفاءة أدوات الهندسة المالية اإلسالمية يؤدي إلي جودة االستمار 15

      هل توجد عالقة بين  كفاءة أدوات الهندسة المالية اإلسالمية وتقليل المخاطر 16

هل يوجد نمازج هندسة مالية إسالمية قابلة للتطبيق في المؤسسات المالية  17

 السودانية

     

      النماذج والمنتجات المالية المبتكرة  تساعد في المنافسة والبقاء 18
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 المصادر والمراجع
 :المراجع العربيةأوال: الكتب 

 امنتجات الهندسة المالية كمدخل لتفعيل وظيفة سوق االوراق المالية  ور الديا لومدياا 
ا 5م لة جامعة حسيظة لا لو الي بالالفا ال الائرا دورية  صف سنويةا الم لد

 . 2013ا 10العدد
  الرياض: مرتال أبحا  بادئها وأدواتهااألسواق المالية اإلسالمية م صار احمد محمدا  ,

 .16 (, د2006فقه المعامتت المالية, 
  مدخل الهندسة المالية  -دوات سوق النقد اإلسالميةأفتح الرحما الي محمد صالحا

 .17 ا د2002ا 26م لة المصرفي, العدداإلسالمية، 
  ا 2007 االمعهد االستمي للظحو ا التحوط في التمويل اإلسالميسامي السويلقا 

 .111-107دالسعود ة ا د 

  ا المؤتمر دور الهندسة المالية في عالج األزمة الماليةإلوقي حظاروا فريد بميليا
العلمي الدولي حول األ مة المالية واالقتصاد ة العالمية المعاصرة ما منظور اقتصادو 

 .130د ا 2010د سمبرا  2 - 1إستميا جامعة العلو  ا ستمية العالميةا امانا 

  18د  مرجع سابق،فتح الرحما الي محمد صالحا. 
 االستصمار و عيا و إستميا,ا دار العلو  الهندسية ا و  السبها يا الوجيال في التمويل

 .227دا 2012

 التجارية، المخاطر اإلدارة إسالمية مالية مشتقات نحو االساااتي الرحمان ابد الرحيق ابد 

 .59 ا د 1999ا8 جدةا الم لد ابد العاليالا المل  جامعة ا ستميا االقتصاد م لة
 الدولي العلمي الملتقى ، المالية المشتقات في للتعامل الشرعية الظوابطلظأسا  منيرة 

 – عظاس فرحات جامعة العالمية ا والحوتمة الدولية واالقتصاد ة المالية حول األ مة
 .2د  ، 2009 سطي 

 43 السالسا د المرجع . 
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  الدار ا )المحاسبة المخاطر، إدارة ، المفاهيم( المالية المشتقات حمادا العال ابد تارق 
 .32ا د2001ا مصر – ا سكندرية ا ال امعية

 32 (, د 2006ا  المعرفة كنو  ا  امان: دار الشاملة الجودة إدارةمنير ابووا   يد. 

  : كلية بغداد جودة األرباح وتأثيرها علي القوائم المالية ، مجلة فداء عدنان وآخرون

 .255م ،ص 2016،  48، العدد  للعلوم االقتصادية واإلدارية

  الفكر الحديث في إدارة المخاطر، الهندسة المالية باستخدام التوريق منير إلرا يق هندو ا
(ا د  2002ا ال ال  األول ا التوريس ا   ا سكندرية : مناأة المعارف ا  والمشتقات

 .13ا د  12
  : ا م لة المحاسظة وا دارة والتاميا ا 2003ا قياس المخاطرة ( ) نظام اهد محمد  

 . 62، المرجع السابق ، ص 19ا  د 16ا  العدد 42الم لد 

  19ا  د 16 اهد محمد ا مرجع سالس . 
  شاهين علي : إدارة األرباح ومخاطرها في البيئة المصرفية ، المجلة العلمية كلية

 م .2011التجارة ، الجامعة اإلسالمية ، 
 

 ثانيا: الرسائل الجامعية :

  مقد  بحث اإلسالمية، المالية بالمؤسسات المالية الهندسة صناعةابد الكريق قندو ا 
 لوالي لا حسيظة جامعة التسييرا والو  العلو  االقتصاد ة كلية ما الماجستير درجة لنيل

  . 2007الالفا
  دراسة تحليليةا  -  2008دور المشتقات المالية وتقنية التوريق في أزمة سرارمة مريقا

 ا 2012رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسظة, جامعة منتورو قسنطينة ا 
 . 7د

  إبراهيم احمد محمد احمد ، نموذج محاسبي مقترح لتطوير المنتجات المالية اإلسالمية
حالة مصرف االدخار للتنمية االجتماعية ، رسالة لتقليل مخاطر االستثمار ، دراسة 

 م .2018دكتوراه ، جامعة القضارف ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، السودان ،
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