
 

 

 

مؤتمر جامعة الزيتونة 

الّريادة في اإلدارة المالية 

 

 

عنوان البحث 

دور الهندسة المالية في تحقيق الّريادة في اإلدارة المالية 

 

 

 

إبراهيم محمد خريس . عبد اهلل إبراهيم نزال                                  د. د

أستاذ مساعد                                             أستاذ مساعد 

جامعة الزرقاء الخاصة                                جامعة الزرقاء الخاصة 

            قسم العموم المالية والمصرفية                                   قسم االقتصاد 

 

م 2010



 

ممخص البحث 

فقد ترتب عمى ذلك عدم جدوى ،  تعقيد البيئةنتيجةمع ظيور تحديات جديدة تواجو المنشآت 

 لذلك ظيرت أىمية اليندسة المالية في تحقيق الريادة في الطرق المعتادة في اإلدارة المالية،

اإلدارة المالية، إال أّن تطبيقيا عمميا يحتاج إلى متطمبات ومنيجية تنظم اختيار طرق اليندسة 

المالية، وقد ىدفت الدراسة لبيان طرق اليندسة المالية إضافة ألىمية تبني أسموب تفتيت المشكمة 

تبعا لمبيئة كوسيمة يترتب عمييا اختيار طرق اليندسة المالية، وقد تم التوصية بناء عمى النتائج 

ستراتيجية المنشاة يحقق  بوضع نموذج مطّور مرن لإلدارة المالية قابل لمتطبيق وفق سياسة وا 

. أىدافيا في ظل التعقيد البيئي كي يتم من خاللو تطبيق اليندسة المالية عمميا

 

The Abstract 

Because of new challengers that affected on organizations as result of 

environment complexity financial management usual ways dose not be 

enough therefore financial engineering become the way to achieve 

pioneering of financial management but to be practically it need demands 

and method to organize the choice of any way of financial engineering So 

The purpose of the present study is to identify these ways and show the 

important of disintegrate the organization problem up to its environment 

to choose the way correctly In conclusion, the study found out that any 

organization must study factors affected on any Financial Engineering 

way could be chosen to achieve the organization aims by make model as  

it has been shown .  

 



 

 : المقدمة

مجموعة األنشطة :" إذ تمثل اليندسة الماليةيعّد مفيوم اليندسة المالية وسيمة لتحقيق ذلك،   

التي تتضمن عمميات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات والعمميات المالية المبتكرة 

 . واالستثمار" وتكوين مجموعة حمول إبداعية لمشاكل التمويل

 

طريقا لممدير المالي في مواجية المشكالت، كالبحث عن طريقة لخفض المخاطرة فيي تشكل    

إيجاد حل لتحقيق : مثل: نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة ومستوى األسعار والتشريعات القانونية

 .وفورات ضريبية لخفض التكاليف بسبب تغّير المعمومات الضريبية

كما تشكل اليندسة المالية طريقا لممدير المالي في انتياز الفرص بقصد مواكبة التطور 

 .الحضاري نتيجة التقدم التكنولوجي وظيور حاجات مستجدة تحتاج إلى إشباع

 

: مشكمة الدراسة 

تظير مشكمة الدراسة في وضع نموذج يعكس دور اليندسة المالية في تحقيق الّريادة في اإلدارة 

: المالية كي تعالج المشكالت التي تواجييا اإلدارة المالية، وىنا تظير التساؤالت التالية

  المالية؟في تحقيق الريادة في اإلدارةالمعتمدة اليندسة المالية ما طرق  - أ

                                                 

، 1 ط المؤسسات واألوراق المالية الغائبة عن السوق المالي المصري،–االبتكارات المالية م، 1998صبح، محمد،   

. حيث تمثل األدوات المالية عقودا مالية تتنوع طبيعتيا ومخاطرىا وآجاليا ودرجة تعقيدىا. 15ع ، ص.م.ج

. 16-15،مرجع سابق، صاالبتكارات الماليةصبح،  



 ىل يمكن تطبيق أسموب تفتيت المشكمة تبعا لمبيئة كوسيمة يترتب عمييا اختيار طرق  - ب

 اليندسة المالية؟

ستراتيجية  - ج ىل يمكن وضع نموذج مطّور مرن لإلدارة المالية قابل لمتطبيق وفق سياسة وا 

المنشاة يحقق أىدافيا في ظل التعقيد البيئي؟ 

 

  :أهمية الدراسة

 تعقيد البيئة المتمثمة؛ بالتغيرات في حاجات نتيجةمع ظيور تحديات جديدة تواجو المنشآت 

األفراد نتيجة سرعة التطور الحضاري، وزيادة حدة البيئة التنافسية، والتغيرات في البيئة التشريعية 

فقد ترتب عمى ذلك عدم جدوى مواكبة الطرق المعتادة في اإلدارة . والقانونية خاصة مع  العولمة

المالية، وظيرت الحاجة إلى إتباع نموذج مطّور لإلدارة المالية يعالج مشكالت اإلدارة المالية 

وىذا ما يظيره دور اليندسة المالية في تحقيق الريادة في الحالية في سبيل تحقيق األىداف، 

. اإلدارة المالية

 

: أهداف الدراسة

تيدف الدراسة لبيان الريادة في اإلدارة المالية عمميا من خالل تبني مفيوم اليندسة المالية، والذي 

: يتطّمب ما يمي

 . المالية لممنشاةتحقيق الريادة في اإلدارةل بيان طرق اليندسة المالية الالزمة - أ

 .  بيان أثر أسموب تفتيت المشكمة في تنظيم منيجية تطبيق اليندسة المالية في اإلدارة المالية - ب

ستراتيجية المنشأة يساعدىا في تحقيق أىدافيا تبعا  - ج إيجاد نموذج مرن يتناسب مع سياسة وا 

 . لبيئتيا الداخمية الخارجية



 

: الدراسات السابقة

تعّددت الدراسات حول اليندسة المالية ضمن مفيوم تطوير األدوات المالية خاصة في المصارف 

من مفيوم تسويقي خصوصا وأّن عممياتيا االدخارية تمثل أدوات تمويل، في حين عممياتيا 

 :االستثمارية تمثل أدوات مالية استثمارية، ومن ىذه الدراسات

، تحّدث عن التحديات التي تواجو إدارة المصرف لوضع (1985 )ىولزش، روبرت - أ

إستراتيجيتيا، حيث بّين أن ىناك ثوابت ال يمكن تغييرىا تبعا لمخدمة في ظل التطور 

االلكتروني بسبب إشباعيا الحاجات، لكن يمكن تصور ثالث تصورات مستقبمية 

الستخدام نظم الحاسوب بحيث تزيد التعامل مع المصرف وال تحول دون إبعاد العميل 

عن المصرف، مراعاة حاجات األسواق التي أصبحت أوسع في مجاالتيا، والتحرر من 

األنظمة التي من شأنيا زيادة حدة المنافسة، لذلك ال بد من الفصل بين التحديات 

. الحقيقية وغير الحقيقية

، تحدث عن تطوير خدمات مصرفية جديدة كي تبق المصرف (1985 ) رادوس، ديفيد - ب

ناجحا في زيادة التعامالت إضافة لتعزيز قدرتو التنافسية، لكن تحتاج إلى ميارة فائقة 

من اإلدارات إضافة إلى التمويل الكافي والرغبة في تحمل المخاطرة شريطة أن يتم 

إيجاد فكرة التطوير المناسب : التطوير بعقالنية من خالل تحقيق مراحل لمتطوير وىي
                                                 

  

Holzach, Robert, 1985,New Challenges to Bank Management, Bankers Magazine, Vol. 

168,NO5.PP44-50 

  

Rados, David L, 1985, Developing New Bank Services, Bankers Magazine, Vol.154, NO.4 

,PP84 



من خالل تقييم األفكار المطروحة بعد تصنيف وتثمين كل فكرة ثم إجراء اختبار لمخدمة 

 .المطورة لمتأكد من نجاحيا في حال طرحيا في السوق، ثم تنفيذ تقييم الخدمة

تحدث عن أن نجاح الخدمة الجديدة يعتمد عمى مدخالت العميل  (1991 )بورتري،- ج

لتعزيز العمميات المصرفية المنزلية كدفع الشيكات والفواتير من خالل استغالل أنواع التقنيات 

وأجيزة الحاسوب الشخصية، لكن تبق المشكمة الحالية في الحاجة إلى عدد أكبر من البائعين 

 .الذين يعممون عمى إيجاد حمول بتكمفة أقل

 

: خطة الدراسة

:  تم تقسيم الدراسة إلى مطمبين ىما

 طرق الهندسة المالية لتحقيق الريادة في اإلدارة المالية: المطمب األول

 المتطمبات الالزمة لتطبيق الهندسة المالية لتحقيق الريادة في الهندسة المالية: المطمب الثاني

تبني أسموب تفتيت المشكمة لتنظيم منهجية اختيار طرق الهندسة المالية : المطمب الثالث

لتحقيق الريادة في اإلدارة المالية 

 

 

 

 

 طرق الهندسة المالية لتحقيق الريادة في اإلدارة المالية: المطمب األول
                                                 

  

Bortree W.H.1991,Consumer Input: The Key to New Product Success , Bankers Magazine, 

Vol.174, No2, PP14-20 



من خالل االشتقاق من األصول، كما ىو حال في : طريقة االشتقاق من أداة مالية- أوال

التوريق من خالل طرح سندات تمثل حصصا من المشاركة في االستثمار في أحد األصول، 

كبيع البنوك األمريكية القروض العقارية التي قدمتيا إلى العمالء دعما الزدىار السوق 

العقاري األمريكي بطرح السندات العقارية لتحقيق أعمى عائد من المضاربات عمى ىذه 

القروض، فقد حققت في مرحمة أرباحا الرتفاع سعره نتيجة الطمب عمى السندات العقارية 

 .بسبب ارتفاع قيمة العقار، إضافة لنقل المخاطرة لمالك السند العقاري

 : تبعا لمتطمبات الحضارةأداة تمويل أو استثمار مستجدةتقديم - ثانيا

 حيث تزداد الحاجة إلييا مع تطور الحاجات تبعا لتطور الزمان والمكان،كبطاقة االئتمان - أ 

 كوسيمة إلشباع فنتيجة لسرعة التطور الحضاري، وىيمنة الحضارة الغربية، ظير االئتمان

الحاجات المستجدة بفعل سرعة التطور الحضاري، فأصبح وسيمًة لزيادة الطاقة اإلنتاجية 

. بتأمين المواد األولية واألصول اإلنتاجية

،وىو  أو المنتهي بالتمميك التمويمي كالتأجير :ابتكار آليات جديدة لتقميل التكاليفوكذلك - ب

عقد يـأخذ شكل عقد إيجار إال أنو ييدف في الواقع إلعطاء المستأجر حقا عينيا أصميا في 

المأجور شبيو بحق الممكية مع احتفاظ المؤجر  بحق ممكية األصل لضمان استيفاء حقوقو 

، ومن جية  بسبب تكمفة دفع األقساطمن الضريبة عمى المستأجر  قملذيوالمن المستأجر، 
                                                 

 ،إدارة مخاطر المصارف اإلسالمية االئتمانية في ظل األزمة المالية العالميةم،2009   نزال، عبداهلل، وجبر، رائد، 

تداعيات األزمة االقتصادية العالمية عمى منظمة :  لجامعة الزرقاء الخاصة، بعنوانالمؤتمر العممي الدولي السابع

. 13-9، ص ص األعمال

   يقصد باالئتمان تمكين المستفيدين من استخدام القّوة الشرائية المتوّفرة لممصرف لشراء المنتجات الحالية مقابل نقد ثمنيا  

. بالمستقبل

 134-132، دار وائل، عمان، األردن،ص إدارة االئتمانم،1999ارشيد، عبد المعطي، وجودة، محفوظ أحمد،   



 بسبب اعتبار األجرة سدادا لقسط تممك أخرى مّيدت لممنشأة بتممك األصل المؤجر بعد فترة

 .األصل اإلنتاجي

 كما حدث في إدارة الفجوة بين حجم االقتراض ووقت السداد  :التعديل عمى األداة المالية- ثالثا

من جية، وبين حجم و آجال االستثمارات التي تم تمويميا بيذه القروض من جية أخرى، 

ويترتب عمييا ربط توقيت عائد االستثمار وحجمو بتوقيت سداد القرض والفوائد، وىذا ما 

يظير في قائمة المركز المالي في جانب األصول حيث يتم تحديد مزيج األصول المتداولة 

. بما يتناسب مع سداد االلتزامات في وقتيا

، تبعا استغالل نقاط القوة ألدوات المالية االستثمارية أو التمويمية في منشآت أخرى- رابعا

: إلدارة السيولة والمخاطرة والربحية، وطرقيا تتبع كما يمي

شراء أكبر حصة في الشركة بحيث تستطيع أن تشكل قوة ضاغطة تعمل لمصمحة  - أ

. الشركة المشترية

شراء أسيم الشركة كاممة أو أن تفرع من خالل أصوليا شركة فرعية ليا بحيث تعمل  - ب

 .أىدافيا تبعا لتحقيق إستراتيجية الشركة األم 

. االندماج مع شركة أخرى -ج

عادة الييكمة المالية واإلدارية- د  .تحويل الشركة إلى شركة أخرى، وا 

بقصد تحصيل السيولة لتمويل االستثمار بشروط تراعي إنشاء صناديق االستثمار - خامسا

. مصمحة المنشأة في التوسع في االستثمار دون زيادة أسيم الشركة أو االقتراض

                                                 

 دار الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز عمى استراتيجيات الخيارات المالية،، 2008العبادي، ىاشم فوزي، : انظر   

. 53الوراق، عمان، األردن، ص

 



كي تتناسب مع اختالف إشباع : تشكيل األداة المالية االستثمارية أو التمويمية- سادسا

الحاجات لممنشاة والعمالء، وىذا يعني تقديم منتج مالي بتشكيمة مختمفة، كما في حسابات 

االدخار واالستثمار في البنوك، ويتضح أيضا في تصنيف صناديق االستثمار وفقا 

لألىداف المقررة، فيناك صناديق النمو  والتي تحتجز فييا األرباح إلعادة استثمارىا 

بحيث تتناسب مع المستثمرين ممن يرغبون بتحقيق عائد مرتفع وفي نفس الوقت 

يخضعون لضريبة عالية، وصناديق الدخل التي توزع جانب أكبر من الربح تتناسب مع 

المستثمرين الذين يعتمدون عمى عائد استثماراتيم في تغطية أعباء معيشتيم، كما يوجد 

صناديق إدارة الضريبة، حيث ال توزع األرباح ويعاد استثمارىا في مقابل حصول المستثمر 

عمى أسيم إضافية بما يعادل قيمتيا، حيث تناسب المستثمرين الذين يرغبون بتأجيل دفع 

. الضريبة إلى سنوات الحقة

 

 المتطمبات الالزمة لتطبيق الهندسة المالية لتحقيق الريادة في الهندسة المالية: المطمب الثاني

    ال يمكن تطبيق اليندسة المالية عمميا دون متطمبات أساسية لتطبيقيا، والتي تشير إلى 

الحقائق والبنية الفكرية والفمسفية التي يجب االعتماد عمييا عند الشروع بتطبيقيا، حيث تتمثل 

: المتطمبات األساسية بما يمي

                                                 

، األكاديمية العربية (1)، سمسمة األسواق المالية أدوات االستثمار في أسواق رأس المال م،1993ىندي، منير إبراىيم،  

. 128-126لمعموم المالية والمصرفية، عمان، األردن، ص ص 



 دعم اإلدارة العميا- أوال

      جاءت الحاجة لدعم اإلدارة العميا في تبني اليندسة المالية كي يتحقق النجاح، ألنيا األقدر 

عمى اإلقناع بضرورة تطبيقو، كما تممك تقديم الدعم المادي والمعنوي، بسبب سمطتيا عمى 

المستويات اإلدارية األخرى، إضافة لتخصيص اإلمكانات المادية والمعنوية الالزمة لمتطبيق، 

عدادىم لتطبيق اليندسة المالية  وقيام اإلدارة العميا بتييئة الموظفين عمى مختمف مستوياتيم وا 

. يسيم في تنشيط أدائيم ويقمل مقاومتيم لمتغيير

تنميط العمميات -  ثانيا

يتم تنميط األداة المالية بعد تصميميا، بحيث يؤدي إلى توحيد الطرق واإلجراءات التي من 

خالليا ستقدم األداة المالية في كافة مجاالت العمل داخل المنشاة، واليدف منو أن يكون 

نمط العمل واحد ميما تغّير الموظفون، ويسيم ىذا التوحيد بتسريع العمل، وتقميل التكمفة، 

. وزيادة ميارة أداء الموظف، ورفع مستوى الجودة، وتمبية حاجات العمالء بأعمى كفاءة

المسؤولية األخالقية واالجتماعية : ثالثا

    يشير مصطمح المسؤولية األخالقية واالجتماعية إلى التصرفات السموكية التي تتصل 

بالمجتمع، بحيث تؤثر في التضخم أو البطالة أو التموث، ومن المتوقع عند تطبيق اليندسة 

المالية مراعاة ىذه المسؤولية، بحيث يساعد المصرف  في حل المشكالت وال يكون سببا في 

. حدوثيا

تحقيق جودة التكمفة لألداة المالية المطّورة : رابعا

                                                 

عقيمي، : ، وانظر103، صن، دار المسيرة، عمان، األردإدارة الجودة الشاممةم،  2000حمود، خضير كاظم،: انظر   

، ، دار وائل، عمان، األردنوجهة نظر– المنهجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة م، 2000عمر وصفي، 

 ، 111ص



: والقصد ىو ربط التكمفة بجودة المنتج، وتقسم التكاليف المصاحبة لجودة المنتج إلى ما يمي

تكاليف تتحمميا المنظمة ألجل انجاز األنشطة التشغيمية وتقديم المنتج : التكاليف الوقائية- أ

وتكاليف تحسين . تكاليف تصميم المنتج، وتكاليف التدريب والتعميم: بالجودة المطموبة، ومنيا

. وتخطيط الرقابة، والمراجعة والتدقيقالعمميات، 

تكاليف تتحمميا المنظمة ألجل تقييم عمميات تقديم المنتج بالجودة المطموبة، : كمف األداء- ب

ومنيا تكاليف الفحص والتدقيق سواء من األفراد أو اآلالت ، كمفة الزمن الذي سيستغرقو 

. الفحص، في العمميات لمتحقق من مطابقة المعايير والمواصفات

والتي تنتج بسبب الشكاوي عمى مقدمي الخدمة أو طول الروتين : تكاليف الجودة الرديئة- ج

. واإلجراءات أو بسبب توقف وسائل التكنولوجيا المرتبطة بتقديم الخدمة 

شمولية واستمرارية الرقابة : خامسا

 ترتبط الرقابة بالتأكيد عمى سير العمل في النشاط المؤدي لتحقيق اليدف المخطط إليو، ومع 

القدرة عمى تنميط العمل بحيث يتم انجاز العمل في خطوات محددة فانو يمكن مراقبتو بوضع 

معيار لسير العمل ويتمثل ىذا المعيار بقياس مدى تحقيق العمل وفق اليدف من حيث الكمية 

المحددة والكيفية والزمن والتكمفة، ثم التأكد ىل ىو باتجاه موجب بحيث يتحقق أفضل مما ىو 

متوقع أو انحراف سالب يستوجب إعادة النشاط إلى المعيار، كما قد يكون االنحراف منتظم 

بحيث يحدث في أوقات محددة مثل أو الشير أو وسطو فيمكن التنبؤ بوقتو وقد يكون االنحراف 

غير منتظم، وىنا ال بد من تصرف سريع من المدير، وال بد من تفعيل دور الرقابة عمميا من 

خالل إيجاد نظام تبميغ فعال مفيوم لجميع العاممين، حيث يعد الييكل التنظيمي عادة محددا 

 :لتوزيع المراقبين، واإلجابة عمى التساؤالت التالية
                                                 

 59-56العالي، تطبيقات إدارة الجودة الشاممة، : انظر   



 من سيبمغ عن االنحراف؟ 

  لمن سيبمغ االنحراف؟

  كيف سيبمغ عن االنحراف؟

  متى سيبمغ عن االنحراف؟

بحسب حساسية الموقف وسرعة : إضافة لتحديد المسئول عن إجراءات التصحيح بعد كشفيا

اتخاذ القرار بالتصحيح 

 

تبني أسموب تفتيت المشكمة لتنظيم منهجية اختيار طرق الهندسة المالية : المطمب الثالث

لتحقيق الريادة في اإلدارة المالية 

وجب التوصل لطريقة فييا عقالنية في اتخاذ القرارات ويمكن تحقيق ذلك مع حدوث المشكالت 

: من خالل المراحل التالية

بوضع تعريف لممشكمة، حيث تنشأ نتيجة االختالف بين الحالة القائمة : تحديد المشكمة- أوال

 (ما ىو التفاوت بين اليدف واالنجاز )والحالة المرغوب الوصول ليا 

انخفاض المبيعات، فمو عدد من االحتماالت ىل بسبب انخفاض قوة مندوبين البيع؟ : مثال

 ىل بسبب ارتفاع التكاليف؟ ىل بسبب وجود منافس قوي؟

الحظ أي اختيار يترتب عميو تغير في القرار أي اليدف 

أي تصنيف المشكمة وتجميع الحقائق، لمعرفة من الذي ينبغي أن يتخذ : تحميل المشكمة- ثانيا

القرار ومن سيتم استشارتو، فمو كانت المشكمة في التكاليف لمزم استشارة الدائرة المالية، 

ومراجعة الموردين أو األسباب األخرى المؤدية لزيادة التكاليف، وعمى المدير مراعاة انتقاء 



الحقائق ذات العالقة بالمشكمة مع استبعاد غيرىا من المعمومات غير الصحيحة، وتتنوع 

:  المشكالت كما يمي

  مشكالت يومية متكررة ليم تجربة سابقة في التعامل بيا

  مشكالت طارئة ىنا تحتاج إلى تشخيص، وتظير المشكمة حقيقة عندما تكون البيئة

 معقدة

تعتمد عمى إحساسو بالمشكمة فمن المدراء من : سموكيات المدراء تجاه المشكمة     لكن 

يتجنب المشكمة بأنو ال يوجد أي مشكمة حاليا، ومنيم من يبحث عن المشكمة ويعالجيا، 

ويترتب عمى ذلك اعتبار المدير حذرا أو مجازفا، متسرعا 

ألن القرار ال يكون من خالل بدائل متاحة لذلك عميو تحديد البدائل : تحديد البدائل- ثالثا

المتاحة ثم اتخاذ القرار باختيار أفضميا، فيل يغير المدير الحالة القائمة بسبب المشكمة أو 

يغير ما يرغب بالوصول إليو، واالختيار من بين البدائل يحتاج تفكير ومناقشة حيث كمما 

كان ىناك مناقشة ستقمل فرص فشل االتصال مع المناقشين في حال تطبيق القرار ألنيم 

. شاركوا في القرار

بتحديد المزايا والسمبيات والتنبؤ  بمدى حصول السمبيات : تقييم كل بديل لحل المشكمة- رابعا

وااليجابيات في المستقبل، والختصار الوقت يجب االقتصار عمى العوامل المؤثرة في تحقيق 

اإلستراتيجية في أي حل من الحمول البديمة وىو ما يقع عميو التنبؤ بالسمبيات وااليجابيات 

الحاصمة عند تطبيقو في المستقبل 

بعد المقارنة بين االيجابيات والسمبيات لكل بديل، حيث يراعى في :  اختيار أفضل حل-خامسا

: أفضل بديل  المعايير التالية



المخاطر الناتجة عن القرار لكن عادة ما يتعامل البعض في جو مخاطر عالية لكن ما - 1

 .بيميا ربط المخاطر بحجم الكسب

. بذل أقل جيد لتقميل إزعاج المصرف في التغييرات اإلدارية- 2

التوقيت فاتخاذ القرار يجب أن يتناسب مع الحاجة لو - 3

قيود الموارد البشرية والمالية الالزمة لتنفيذ القرار خاصة ىناك حاجة لمواصفات خبرات - 4

. بشرية وميارات عالية

أي اختيار القرار وتنفيذه من المدير واآلخرين مما : تحويل القرار إلى عمل فعال- سادسا

 .يستوجب تحفيزىم ماديا ومعنويا لتنفيذه

.  من خالل التوجيومتابعة تنفيذ القرار- سابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  النتائج

: بالنظر إلى الدراسة السابقة فقد ظيرت النتائج التالية



ىناك عدد من طرق اليندسة المالية يمكن من خالليا تحقيق مفيوم الريادة في اإلدارة - أوال

. المالية

اختيار أحد طرق اليندسة المالية يستوجب تحقيق متطمبات تتناسب مع فعالية الطريقة في - ثانيا

. حل المشكمة الحقيقية

تبني أسموب تفتيت المشكمة إيجاد المشكمة التي تواجييا المنشأة والعمل عمى حميا يستمزم - ثالثا

 لتنظيم منيجية اختيار طرق اليندسة المالية لتحقيق الريادة في اإلدارة المالية

 

  :التوصية

يوصى بناء عمى النتائج السابقة وضع نموذج لممنشأة يتم من خاللو تبني مفيوم اليندسة المالية 

 : عممّي يحّقق األىداف الفرعّية التاليةلتحقيق الريادة باقتراح نموذج

توفير نموذٍج عمميٍّ يساعد في بيان العوامل المؤثرة في تطبيق طرق اليندسة المالية -        أ

. في المنشاة

. توفير نموذٍج عمميٍّ يساعد في تنظيم منيجية تطبيق اليندسة المالية في المنشاة-      ب

توفير نموذٍج عمميٍّ يساعد في تقييم  نتائج مخرجات طرق اليندسة المالية المتبعة -      ج

. لمعالجة تعثرىا
 ( 1 )انشكم رلى

                                                 

 عكروش، مأمون نديم؛ عكروش، سيير :توضيح الخطوات المناسبة لتطوير األدوات المالية، انظر:   يقصد بالنموذج

، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، 1ط ،تطوير المنتجات الجديدة مدخل استراتيجي متكامل وعصريم، 2004نديم، 

، بّين عدَّة نماذج لتطوير المنتجات الجديدة، وما ليا من مميزات وعمييا من سمبيات، 118- 99، ص صاألردن

يجابيات، وأنو  وبناء عمى ذلك رأى الباحث أّن أفضميا صياغتو بيذه الطريقة، باعتبار أن كل نموذج لو سمبيات وا 

. يمكن الجمع بين ىذه النماذج



 انعًهي انًمترح اننًىرج

 في حال تبني تطىير أداة يانيت تبعا نًفهىو انهنذست انًانيت

 

تحذيذ فرصت استخذاو انهنذست انًانيت ببياٌ انسبب 

 

 

تحذيذ انمرار انًناسب باننسبت نطرق انهنذست انًانيت، وكيفيت تطىيرها بًا تتناسب يع انحاجت نها 

 

 

تحذيذ نماط لّىة وضعف طرق انهنذست انًانيت نغربهتها 

 

 

تحذيذ يعايير جىدة يخرجاث انطريمت انًعتًذة باختيار أفضم طرق انهنذست انًانيت 

 

 

يراجعت انًزيج انتسىيمي انذاعى نألداة انًانيت انًطّىرة 

 

 

اختبار األداة انًانيت انًطّىرة في انسىق 

 

 

طرح األداة انًانيت انًطّىرة في انسىق 

 

 

انرلابت وتمييى أداء األداة انًانيت انًطّىرة 

 

 

          تمثل التغزٌت الشاجعت لكل خطىة                               تمثل الخطىة التً تبنى على الخطىة السابقت          

 

 :حيث يستمزم النموذج المقترح مراعاة أمرين، وىما

: ، وىيتحقق المقومات األساسية لتطبيق النموذج المقترح- األمر األول 



 .مناسبة الييكل التنظيمي لتحقيق التعاون بين المخططين والميدانيين- أوالً 

. مراعاة كفاءة جميع المسؤولين المعنّيين باتخاذ قرار تطبيق طرق اليندسة المالية- ثانياً 

وجود الحاجة الستخدام اليندسة المالية، كتوفر المستوى التكنولوجي المناسب في الدولة؛ - ثالثاً 

ألّن التطوير الفعمي يأتي من مستوى الدولة الحضاري، والذي يترتب عميو ظيور حاجات 

 .جديدة يجب إشباعيا

تطبيق النموذج المقترح  - األمر الثاني

: باعتباره المؤثر في توجيو قرارات اختيار أحد طرق اليندسة المالية

، وذلك بتحديد حاجات العمالء، وربطيا بتحقيق  تحديد فرصة تطوير الخدمات المصرفية- أوالً 

: أىداف المنشأة، وتتمّثل بما يمي

: التعّرف عمى حاجات العمالء لمحصول عمى أداة مالية المطّورة، وتتم بما يمي-       أ

. إخبار العميل المنشأة عن حاجتو مباشرة لإلدارة- 1        

. تقديم العمالء اقتراحات لتطوير أداة مالية-  2        

. تقديم العمالء شكاوي حول األداة المالية الحالية-  3        

إجراء المنشأة البحوث التسويقية لمتعّرف عمى الحاجات الجديدة نتيجة  - 4        

           التقدم الحضاري، ووجود قطاعات سوقية جديدة، كما حصل بظيور قطاع  

. التكنولوجيا

تحديد أىداف المنشأة في تحديد تسعير األداة المالية ؛ كتحقيق أقصى ربح، أو أقصى - ب

مبيعات، أو بناء سمعة جديدة، أو تأمين التدفقات النقدّية لمسيولة، أو استعادة جزء من 

التكاليف، إضافة لألىداف التوزيعية، بتحقيق االتصال المستمر مع العمالء في الزمان 



والمكان المناسبين، أو المحافظة عمى الحصة السوقية، أو زيادة الحصة السوقية، أو 

. تقميل التكاليف السوقية عمى المدى الطويل

دراسة أثر دورة حياة األداة المالية الحالية المقّدمة حاليًا، بقصد التوّصل ألنسب طرق -   ج

. اليندسة المالية

:  تحديد مدى توفر قدرات المنشأة الالزمة لتطوير األداة المالية؛ وىي-       د

. الموارد المالية المتعمقة بالوسائل المستخدمة في التطوير كاآلالت والحاسوب- 1         

والموارد البشرية وما يشترط فييا من كفاءة، إضافة لمحوافز، ونوعية التدريب - 2         

    .المناسبة

تحديد نوعية األداة المالية التي يجب تطويرها، وكيفية تطويرها بما يتناسب مع بيئة -   ثانياً 

: ، وذلك تبعا لما يميالمنشأة وتحقيق أهدافها

: تحديد نوع العقد الذي سيتم تطويره، ويراعى عند االختيار، ما يمي- أ

. مراعاة تناسب جوىر العقد مع جوىر األداة المالية التي ستطّور- 1       

. مراعاة القدرة عمى إدارة مخاطر العقد- 2       

مراعاة ضوابط العقد القانونية، ومدى قبوليا لمتعديل، أو الحذف باعتبارىا تمثل - 3        

. منياج لتقرير خطوات األداة المالية المطّورة

تحديد طريقة التطوير ومعايير نجاحيا -       ب

. تحديد األثر القانوني الذي يترتب عمى التعامل باألداة المالية-       ج

: ، حيث تتم كما يميتحديد نقاط قّوة وضعف األداة المالية المطّورة- ثالثاً 

: تحديد نقاط قوة األداة المالية، وىي-       أ 

. تحقيق القدرة التنافسية بإشباع حاجات العمالء- 1              



تحقيق أىداف المنشأة من تحديد بدل الخدمات المصرفية، واألىداف التوزيعية، أو - 2              

. تشكيل خط اإلنتاج، أو إيجاد خط إنتاج جديد بقصد تحقيق التنويع

. مدى تحقيق الخدمة المصرفية المطّورة فعالية األدوات المالية األخرى الحالية- 3              

.    تحقيق ميزة لممنشأة تعالج أثر القانون في إعطاء ميزة لممنافسين- 4              

: تحديد نقاط ضعف الخدمة المصرفية المطّورة، وىي-       ب

. مشكمة في تقّبل العميل تسعير األداة المالية لمقارنتيا مع الخدمات البديمة- 1          

. مشكمة في التزام الموظفين بمراعاة معايير األداة المالية- 2                

. مشكمة مع إدارة مخاطر األداة المالية المطّورة - 3                

مشكمة تحقيق التوازن بين أدوات المالية االستثمارية والتمويمية   - 4 

، والتخّمص من نقاط  تحديد معايير لألداة المالية المطّورة بالتركيز عمى نقاط القّوة- رابعاً 

: الضعف، وذلك بمراعاة ما يمي

معايير ترتبط بالتشريع القانوني -              أ

معايير جودة األداة المالية، سواء حددتيا إدارة المنشأة، أو اشترطيا العمالء، أو -             ب

: أقّرتيا الدولة بمواصفات عالمّية، وىي تحقيق التوازن بين العناصر التالية

. تحقيق الربحية- 1               

. تحقيق السيولة- 2               

. تحقيق األمان- 3               

 



 .المناسب لتسويق األداة الماليةمراجعة المزيج التسويقي - خامساً 

، وفي حال حصول خمل، يجب مراجعة اختبار األداة المالية المطّورة في السوق- سابعاً 

. الخطوات السابقة؛ لمعالجة تعّثرىا

، بمراعاة الوقت والمكان المناسب لتقديميا بناء طرح األداة المالية المطّورة في السوق-        ثامناً 

. عمى الدراسات التسويقّية

، وفي حال حصول الخمل يجب مراجعة الرقابة وتقييم أداء األداة المالية المطّورة-تاسعاً 

. الخطوات السابقة لمعالجة تعثرىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ىو الذي يمثل كافة العمميات والفعاليات التي تستيدف توفير أدوات مالية استثمارية أو :   مزيج التسويق المصرفي

تمويمية لتمبي حاجات العمالء الحالية والمستقبمية باألسموب الذي يحّقق أقصى مستوى من رضا  ىؤالء العمالء، ويعظم 

 1ط، مطابع الصفوة، أصول التسويق المصرفي ، 1994،  ناجي ذيب صالح،معال: أرباح المصرف اإلسالمي، انظر

، ص ، دار وائل لمنشر، عمان، األردنتسويق الخدماتالضمور، ىاني، ، و 382-380، األردن، ص ص عمان، 

 .336-279ص
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