
الهندسة المالية 
ميوأثرها في تطوير التمويل اإلسال

عبد املجيد عبيد حسن صالح.د



“ .هذه البحث يناقش ثالث قضااي ملحة
الغرض من املبادلة التجارية ودوافعها -1
مباين العقود املعتمدة يف التعامل -2
:ة املاليةألعمال اهلندس(  مآالت العقود ) النظر يف نتائج -3
.تقومي مناذج اهلندسة املالية اإلسالمية-4
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الهندسة المالية اإلسالمية 

طوير التصميم والتهي مجموعة األنشطة التي تتضمن عمليات 

اإلضافة إلى والعمليات املالية املبتكرة، بلكل من األدواتوالتنفيذ 

جهات صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل ذلك في إطار مو 

الشرع الحنيف
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املالية ومن التعريف السابق، يتضح لدى الباحث بأن الهندسة
:تشتمل على ثالثة أنشطة هي

لمث,مبتكرةماليةأدواتتصميم▰

منجديدةوأنواع,االئتمانبطاقة

وطتحعقودوتصميم,واألسهمالسندات

.مبتكرة

هذهةتلبيأي,املاليةاألدواتتطوير▰

,ديدةجتمويليةلحاجاتاملبتكرةاألدوات

ةالحاليالعقودفيالجذري التغييرأو

وفترةاملخاطرةيخصفيماكفاءتهالزيادة

.والعائداالستحقاق

أي , كرةتنفيذ األدوات املالية املبت▰

كرة ابتكار إجراءات تنفيذية مبت

من شأنها أن تكون منخفضة 

.التكلفة ومرنة وعملية
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حديث النبي صلى هللا عليه وسلم  حيث قال

من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها )
واجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ال ينقص 
نة ذلك من أجورهم شيئاً ومن سن في اإلسالم س

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
 ً (القيامة، ال يتنقص من أوزارهم شيئا
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، مثل إنشاء عقود جديدة بغرض تبادل األوراق املالية ، دون إضافة اقتصادية▰

.  العقود اآلجلة وعقود الخيارات

كية ، لذلك ال معظم املبيعات املشروطة وهمية وال يتم تنفيذها وال ينتج عنها مل▰

ادة من امللكية ، يمتلك املشتري البيع ، بينما تم إنشاء عقود البيع فقط لالستف

.  بينما تم إنشاء عقود البيع فقط لالستفادة من امللكية 
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عوامل الكشف عن فساد 
القدر في الهندسة المالية

قيقتحإلىاملاليةاملشتقاتتهدف▰

مجملهافياألهدافمنالعديد

هزمالتحوطهدفلكن،إيجابية

الهدفأصبححتىاألهدافجميع

الذياملالذهوالتحوط.الرئيس ي

تقلباتمنالخوفمنإليهيهرب

.السوق 

مؤشراتوفقاملالياألداءتقويم▰

صدور اإلسالميواالقتصادالتمويل

واءسباملجتمعتلحقالتياألضرار

.مباشرغيرأومباشربشكل

ردبالفتلحققدالتياألضرارمراجعة▰

متعددةعقودفيالدخول نتيجة

ون ويك،ذاتهاحدفيمعقدةأواألطراف

.املحاكمطريقعنذلك
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عوامل الكشف عن فساد 
القدر في الهندسة المالية
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الغرر والربا واملقامرة أدوات ▰

غير مشروعة أسماؤها قديمة 

ويتجدد معناها من خالل 

ة عقود الخيارات والعقود اآلجل

.  واملبادالت

صادًيا اتخذت العملية التبادلية ُبعًدا اقت▰

أكثر من البعد التعاقدي ، فاملؤسسات

ت الوسيطة في تحويل األموال من الوحدا

اس الفائضة إلى وحدات العجز هي في األس

مؤسسات اقتصادية ، واإلطار القانوني

ر وفًقا للفائدة االقتصادية ، وهذا األم

جعل مهمة بناء قاعدة بيانات صعبة



تقويم نماذج الهندسة المالية
اإلسالمية



(aاإلسالميالبنكلدىحساًبايفتحأنيجبأقساطعلىمبيعاتهمنجزءتخصيصينوي الذيالتاجر

إلىاملصرفيابالحسفيحصةمنأكثرأومماثلمبلغبإيداعالبنكيلتزمكمااملشاركة،حسابفيلهكحصة

.مشاركة

(bويقوم،بضاعتهلالفنيةباملسائليتعلقماوكلامللكيةونقلبالتقسيطالبيعبعمليةالتاجريقوم

.املاليةاألمور وكافةوالسداداألقساطبمتابعةالبنك

(c أرباح هذا الحساب املشترك توزع باالتفاق بين التاجر والبنك
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نتائج البحث

13

ةاستجابإمااملاليةالهندسةإلىالحاجةتنشأ1.

ريناملستثملتطلعاتوفًقااالستثمارلفرص

سةاملنافقيودمعللتعاملأو،مًعاواملؤسسات

ماليتحوطأداةهذافيتعتبرفهي،الدولية

مجموعة)اإلسالميةاملاليةبالهندسةيقصد2.

تطويروالالتصميمعملياتتتضمنالتياألنشطة

املاليةوالعملياتاألدواتمنلكلوالتنفيذ

ةإبداعيحلول صياغةإلىباإلضافةاملبتكرة،

شرعالموجهاتإطارفيذلكوكلالتمويلملشاكل



نتائج البحث
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نمالعديدتحقيقإلىاملاليةاملشتقاتتهدف3.

التحوطهدفلكنإيجابية،مجملهافياألهداف

.الرئيس يالهدفأصبححتىاألهدافجميعهزم

منالخوفمنإليهيهربالذياملالذهوالتحوط

.السوق تقلبات

نمالعديدتحقيقإلىاملاليةاملشتقاتتهدف4.

طالتحو هدفلكن،إيجابيةمجملهافياألهداف

.الرئيس يالهدفأصبححتىاألهدافجميعهزم

منالخوفمنإليهيهربالذياملالذهوالتحوط

.السوق تقلبات



ي   اكم الله خ  ر  كرا وج 
راش 

Any questions?

You can find me at:

▰ alamri@iium.edu.my
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