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 ممخص البحث
تشيد األسواق المالية في الوقت الحاضر بوصفيا عنصر أساسي من عناصر التنمية االقتصادية تغيرات كبيرة    

وسريعة ومن ىذه التغيرات التوجو إلى ابتكار عدد من أدوات اليندسة المالية ومن أىميا المشتقات المالية والتي تعد أىم 
 ستثمار واحد إفرازات االستثمار المعاصر . مجاالت التطور في حقل اال

ونتيجة الزيادة الحادة في التعامل باألدوات المالية المشتقة فقد تعرض الكثير من المؤسسات المالية والشركات إلى      
خسائر فادحة ونشوء األزمات المالية ويعود ذلك إلى عدم اإلفصاح عن ىذه األدوات ضمن القوائم المالية كمصادر 

متمويل والتي ىي احد أدوات ) التمويل خارج الميزانية ( ومن ىنا أصبح لزامًا عمى مراقب الحسابات ضرورة تقديم ل
النصح ليذه المؤسسات والشركات باستخدام أنشطة التحوط ضد مخاطر استخدام ىذه األدوات ووضع استراتيجيات لمرقابة 

نيت في ىذا المجال فضاًل عمى التأكد عمى ضرورة اإلفصاح عن ىذه والتدقيق في ضوء المعايير الدولية لمتدقيق التي ع
األدوات والمخاطر الناجمة عنيا بيدف حماية مستخدمي التقارير المالية وحتى يتم اتخاذ القرارات السميمة في الوقت 

 أهمية البحث .المناسبة ومن ىنا تأتي 
 

Search summary 
   Financial markets are at present as an essential component of economic development and 

great changes and these changes are going to create a number of tools of financial 

engineering derivatives which are the most important areas of development in the field of 

investment one of the contemporary investment secretions . 

     As a result of the sharp increase in derivative financial instruments dealing, many 

financial institutions and companies to huge losses and financial crises due to non-disclosure 

of these tools within the financial statements as sources of funding, which is one of the tools 

(extra budgetary funding) and hence became the auditor should advise these institutions and 

companies with activities of hedge against the risks of using these tools and strategies to 

control and scrutiny in the light of international standards on auditing, which meant in this 

area as well as to ensure the The need to disclose these risks in order to protect users of 

financial reports in order to make good decisions at the appropriate time and hence the 

importance of research 

. 
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 أما مشكمة البحث فتكمن في اإلجابة عن التساؤل اآلتي :
)) ما حدود مسؤولية مراقب الحسابات من تدقيق األدوات المالية المشتقة التي تمتاز بتعقد أنشطتيا وفق المعايير الدولية 

 لمتدقيق ؟ ((
 ويقوم البحث عمى فرضية مفادها:

ية المشتقة احد إفرازات االستثمار المعاصر وىذا يستمزم من مراقب الحسابات مسؤولية التحقق منيا تعد األدوات المال (( 
 ووضع استراتيجيات لمرقابة والتدقيق ليذه األدوات بيدف حماية مستخدمي التقارير المالية  .

 ولتحقيق فرضية البحث فقد اعتماد المباحث اآلتية :
 مالية المشتقة ومخاطرها.المبحث األول : طبيعة األدوات ال

 المبحث الثاني : الرقابة الداخمية عمى األدوات المالية المشتقة. 
 .  المبحث الثالث : مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق األدوات المالية المشتقة في ضوء المعايير الدولية لمتدقيق

 المبحث األول
 طبيعة األدوات المالية المشتقة ومخاطرها

 مشتقات المالية وخصائصها:مفهوم ال -
 مفهوم المشتقات المالية وخصائصها :1-1-1

عرفت األدوات المالية المشتقة عمى إنيا 2العقود التي تشتق قيمتيا من قيمة األصول المعنية )أي األصول التي   
الت األجنبية )بن عمي تمثل موضوع العقد( واألصول التي تكون موضوع العقد تتنوع مابين األسيم والسندات والسمع والعم

،1102:333) 
أما التقرير السنوي الصادر عن بنك البحرين والكويت فقد عرف األدوات المالية المشتقة عمى إنيا 2 عبارة عن عقد       

مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات عمى تحركات األسعار في واحدة او أكثر من األدوات المالية والسعر المرجعي 
 (112:333ر )بنك البحرين ،أو المؤش

وقد عرفيا ىندي عمى إنيا أدوات مالية مشتقة من األدوات المالية األساسية وتتضمن العديد من األشكال المبتكرة مثل 
 (332:331حقوق الشراء والبيع من طرف واحد )ىندي ،

عتيادية معامالت متنوعة تستخدم تستخدم العديد من إدارات الشركات في االقتصاديات المتقدمة ضمن أعماليا اال      
وذلك لمحصول عمى األموال off Balance sheet " فييا األدوات المالية المشتقة لمحصول عمى تمويل خارج الميزانية" 

بتكمفة اقل وتتطمب ىذه األدوات آلية كفوءه وفاعمة إلدارة المخاطر الناتجة عن التغيرات المحتممة في أسعار صرف 
 ية وأسعار الفائدة الكامنة في الموجودات والمطموبات المحتفظ بيا لغرض غير المتاجرة .العمالت األجنب
( حول دوافع المجوء إلى األدوات المالية المشتقة فقد أكدت الدراسة  إلى إن الرفع المالي Breuer 2000وفي دراسة ل )

لقوائم قد تمثل مؤشرا نحو اتجاه الشركة إلى اإلفالس يمثل دوافع اإلدارة بيذا الصدد إذ أن ارتفاع نسبة الرفع المالي في ا
 (.333:،0خاصة في فترات الركود االقتصادية )حسانين،
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مما سبق يتضح إن األداة المالية المشتقة ماىي إال أداة لمحصول عمى األموال بتكمفة اقل وال تمثل التزامات عمى الشركة 
نما حقوقيا والتزاماتيا مؤجم ة إلى تاريخ مستقبمي ، وىي أدوات طورتيا الشركات لمحصول عمى في الوقت الحاضر وا 

 أموال من خارج الميزانية . 
 خصائص المشتقات المالية : 1-1-2

لقد أصبحت عقود المشتقات المالية من المظاىر الحديثة التي تميزت بيا االقتصاديات الحديثة في الدول المتقدمة نظرا 
 (312:3332المالية  ومن ىذه الخصائص 2 )المعويمي ، لمخصائص التي تتمتع بيا المشتقات

 إنيا وقائع فعمية يَدعميا وثائق مالية مثل العقد او اختيار الشراء او اختيار البيع .
 انو ال يترتب عمييا استثمار كبير في الوقت الحالي وفي الغالب فان االستثمار فييا ال يتطمب أي استثمار عند التعاقد .

ال يقع عميو شروط جزائية ان ليذه العقو  د تاريخ استحقاق الحق عنده يتعين عمى كل طرف أن يفي بتعيداتو السابقة وا 
 مقرونة بتعويض مالي إذا تقاعس أي طرف من األطراف عن تعيداتو المالية . 

 ( .312:333تعتمد قيمتيا )أي المكاسب والخسائر (عمى األصل المعني او األصل موضوع العقد)حماد،
 المشتقات المالية :  أنواع

في السنوات األخيرة اكتسبت المشتقات المالية أىمية كبيرة في مجال التمويل قد طورت ىذه المشتقات الى أنواع عديدة 
 -وعادة مايتم تقسيميا إلى ثالثة أنواع رئيسة2

 العقود اآلجمة. 
 العقود المستقبمية . 

 عقود الخيارات .
 ختصر وكاألتي2 وسيتم تناول كل نوع منيا بشكل م

 العقود اآلجمة :    -1
ىي مشتقة بسيطة تمثل اتفاق عمى شراء او بيع أصل في وقت مستقبمي معين مقابل سعر معين ويكون العقد عادة بين 
مؤسستين ماليتين أو بين مؤسسة مالية واحد عمالئيا في المنشات ، وال يتم تداولِو في البورصات عادة 

 ( .312:333)حماد،
 العقود اآلجمة بالخصائص التالية 2 وتتميز

أ.  المرونة وىذا يعني أن كل من البائع والمشتري يتفاوضان عمى شروط العقد لذلك فيما يممكان حرية التصرف وابتداع 
 إي شروط يرونيا ألي سمعة .  

تفاق اآلجل فانو يحتاج إلى ب. ال تتمتع بالسيولة مقارنة بالمشتقات األخرى ، فإذا رغب البائع أو المشتري الخروج عن اال
 أن يجد شخص أخر يحل محمو ويقبل عمى ان يتم بيع العقد لو .     

ج. يتحدد الربح او الخسارة في العقد اآلجل مباشرة من خالل العالقة بين سعر السوق الفعمي لألصل محل التعاقد وسعر 
 .التنفيذ الذي تم تضمينو في العقد من خالل االتفاق بين الطرفين 

د. تتحقق قيمة العقد اآلجل فقط في تاريخ انتياء صالحية العقد وال توجد مدفوعات عند بداية العقد وكذلك ال توجد اي 
 نقود يتم تحويميا من طرف الى أخر قبل تاريخ انتياء صالحية العقد.

 العقود المستقبمية :-2
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أو بيع أصل ما في وقت معين في المستقبل بسعر ىي عقود شبيية بالعقود اآلجمة ، وىي اتفاق بين طرفين عمى شراء 
 معين ويتم تداول العقود المستقبمية في البورصات. 

ومن أوجو االختالف بين العقود المستقبمية والعقود اآلجمة أنو ال يتم تحديد موقع دقيق بالضبط لمتسميم في العقود 
ى أخر فكل طرف يمكنو ان يبيع حصتو في ( كما و يمكن تحويل العقد من طرف ال32:333:المستقبمية )حماد،

االستالم أو التسميم خالل فترة سريان العقد ويقوم مشتري وبائع العقد المستقبمي باالتفاق عمى سعر العقد المعني من 
خالل مزاد تنافسي يتم في البورصة ، ويكون سعر المزاد أكثر شفافية بحث يستطيع كل من المشتري رؤية كل البائعين 

سعر ، إن اليامش بين أفضل سعر لمشراء وأفضل سعر لمبيع عادة ما يكون ضيقا لمعظم المستقبميات المالية  عمى كل
ويستثنى من ذلك مستقبميات العممة وتتغير األسعار عادة وفق لعوامل العرض والطمب ويستطيع اي شخص التعامل 

أحد أعضاء بورصة المستقبميات ومع ذلك فأن معظم بالمستقبميات وذلك من خالل احد السماسرة والذي يكون في العادة 
 (1112:333التعامل بالمستقبميات المالية يتم بواسطة البنوك أو المؤسسة المالية المختصة . )بن عمي ،

2 عقد االختيار يتم تداولو في أسواق مستقمة أو جزء من أسواق حاضرة وتشمل األصول موضوع  عقود الخيارات-3
ألسيم ومؤشرات األسيم والعمالت و أوراق الدين والسمع والعقود المستقبمية ، وعقد االختيار قد يكون الخيارات كال من ا

عقد اختيار شراء او عقد اختيار بيع ويعطي العقد لحاممِو الحق في شراء أو بيع ورقة مالية خالل فترة محددة )االختيار 
تفق عميو مقدرا ، ويكون لمشتري االختيار الحق في تنفيذ عقد األمريكي( ، او تاريخ محدد )االختيار األوربي( بسعر م

االختيار او عدم تنفيذه وعميو يدفع لمن أعطاه ىذا الحق)محرر االختيار( مكافأة غير قابمة لمرد تدفع عند التعاقد وال 
 (.13923111تعتبر جزء من قيمة العقد اذ تمثل قيمة شراء حق االختيار )ىندي،

ا الى ان ىناك أنواع أخرى من المشتقات المالية مثل عقود المبادالت وعقود إعادة الشراء أما وتجدر اإلشارة ىن 
والذي يعتبر نقطة تحول ىامة في الفكر المحاسبي فقد صنف الموجودات المالية الى أربع   FA513no.39المعيار

 ( 312:331مجموعات كاألتي 2 )ابراىيم ، 
 لية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة .المجموعة األولى : الموجودات الما

 المجموعة الثانية : الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق. 
 المجموعة الثالثة : القروض والمدينون الذين أنشأتهم الشركة . 

 المجموعة الرابعة : الموجودات المالية الجاهزة لمبيع .
 
 في ضوء المعايير المحاسبية الدولية.المشتقات المالية )القياس و اإلفصاح(  1-3
 القيمة العادلة كأساس لقياس المشتقات المالية : 1-3-1

سبق وان أوضحنا ان األدوات المالية المشتقة تشتق قيمتيا من قيمة احد األصول األخرى )األسيم ، السندات ،       
ر أسعار األسيم في البورصة( وفي السنوات األخيرة البضائع( أو ترتبط بأحد المؤشرات األساسية )معدالت الفائدة أو مؤش

بدات المعايير المحاسبية التحول تدريجيا من االعتماد الكامل عمى مفيوم التكمفة التاريخية الى مفيوم القيمة العادلة 
وجو كل من مجمس والقياس المختمط الذي يجمع بين التكمفة التاريخية والقيمة العادلة ، اما مايخص المشتقات المالية فقد ت

( في اآلونة األخيرة الى إصدار FASB( ومجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي )IASBالمعايير المحاسبة الدولية )
العديد من المعايير التي تركز في مضمونيا عمى القيمة العادلة في قياس األدوات المالية المشتقة  ، وىذه المعايير 
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مون وجودة المعمومات المدرجة في القوائم المالية وما يستمد منيا من مؤشرات محاسبية الجديدة أثرت عمى محتوى ومض
وانسحب األثر عمى ثقة المستثمرين الحالين والمرتقبين في المعمومات المحاسبية وبالتالي فان تطبيق المحاسبة عمى 

 الفكري لممحاسبة .  أساس القيمة العادلة سوف يكون لو انعكاساتو عمى المستوى ألمفاىيمي لإلطار
أما بالنسبة لمقيمة العادلة كمفيوم محاسبي فيناك اختالفات كبيرة بين المحاسبين وبين الجمعيات المينية حول ىذا 

( مفيوم القيمة العادلة في أكثر من إصدار فمثال المعيار FASBالمفيوم وقد حدد مجمس معايير المحاسبة المالية)
(SFAS NO.107عرف القيمة ال ) عادلة أنيا القيمة التي يمكن بيا تبادل األداة المالية في المعامالت الجارية بين

 االطراف الراغبة بخالف حاالت البيع الجبري أو التصفية .
( بأنيا المبمغ الذي يمكن أن تتم مبادلة AIS NO.39( في المعيار )IASBوعرفيا مجمس معايير المحاسبة الدولية )

مطموب بين أطراف مطمعة وراغبة في التعامل عمى أساس تجاري بحت . واستعمل المجمس الموجود بو أو سداد ال
 Market to( كمرادف لمصطمح القيمة العادلة وغالبا ما يستعمل مصطمح )Market valueمصطمح القيمة السوقية )

market( كمرادف لمقيمة العادلة )Fair value،932:333( )الجعفر. ) 
 -( 932:3332بأن ىناك عدة مبررات الستخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي )الجعفر، ويرى الداعور وعابد 
.يمكن من القياس المالئم الواقعي لمموجودات والمطموبات واإلفصاح عنيا في التقارير المالية بشكل مقبول ومفيوم 3

 لجميع المستفيدين. 
ية عند نشر المعمومات المحاسبية عن الموجودات والمطموبات .تعمل عمى تصحيح المناخ العممي لموحدات االقتصاد:

 عند اعادة تقييميا وأثر ذلك عمى ربحية الوحدة االقتصادية .
 .تعمل عمى توفير مناخ أكثر واقعيو لألرباح في ظل المخاطر المختمفة. 1
 .تعمل عمى توفير قياس أكثر مالئمة وداللة لمتدفقات النقدية المستقبمية .1
 عمى تحسين االداء وتوفير قوائم مالية عادلة وحقيقية ألغراض اإلندماج. .تعمل9
( الى أن قياس األدوات المالية عمى أساس قيمتيا العادلة ىو من أىم أىدافو عمى المدى البعيد FASBىذا وقد أشار ) 

 وحدد أن القيمة العادلة ىي من انسب المقاييس لألدوات المالية . 
خدام أساس القيمة العادلة في تقييم األدوات المالية المشتقة ىو من أنسب األسس التي يمكن مما سبق يتضح أن است

اعتمادىا في قياس ىذه االدوات وكذلك تعتبر أكثر مالئمة ألغراض إعداد القوائم المالية وىذا ما أكدت عميو المعايير 
 . 330:ياية عام ( بما فيو من تعديالت نIAS No.39المحاسبية الدولية ضمن المعيار )

 
 -: اإلفصاح عن القيمة العادلة لممشتقات المالية:1-3-2

نظرا لخطورة األدوات المالية المشتقة عمى الربح والمركز المالي فأن المعايير المحاسبية كانت حازمة حيال ىذه الواقعة 
ين اذ تثير الكثير من التساؤالت حول المالية إذ تسبب األدوات المالية المشتقة العديد من المشاكل لممحاسبين والمنظم

التمويل خارج الميزانية والتأجيل الغير المبرر لالعتراف بالخسائر واالعتراف الفوري بالمكاسب و اإلفصاح غير الكافي 
 (93323111عن المعمومات الخاصة كمخاطر ىذه األدوات )كيسو و يجانت،
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دوات المالية وطالب باإلفصاح عن األدوات المالية الغير ( أربع نشرات متعمقة باألFASBوفي السياق نفسو أصدر)
الواردة في الميزانية كونيا تؤثر في األرباح والمركز المالي لمشركات وبالقيمة العادلة ولكنيا غير مالزمة وىذه النشرات 

 ىي2
الخارجة من الميزانية  بعنوان اإلفصاح عن المعمومات المتعمقة باألدوات المالية ذات المخاطر339األولى2 المعيار 

 واألدوات المالية ذات خطر االئتمان .
 بعنوان اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية. 339الثانية2 المعيار

 بعنوان اإلفصاح عن األدوات المالية المشتقة والقيم العادلة لألدوات المالية .  331الثالثة 2 المعيار 
والمعايير األخرى التي صدرت من قبل وليا صمة بنفس  331ى بموجبو المعيار الذي ألغ 311الرابعة 2 المعيار 

 الموضوع.
الشركات بالتقرير عن األصول وااللتزامات الناشئة عن ىذه األدوات واألنشطة المالية المشتقة  311وقد الزم المعيار 

ة لمتدفقات النقدية المترتبة عمييا ىي إحدى وذلك باستخدام القيمة العادلة ليا. وأشار المعيار الى صافي القيمة العادل
أداوت قياس القيمة العادلة كما طالب المعيار بضرورة التقرير عن التغيرات التي تطرأ عمى ىذه القيمة كأرباح أو خسائر 

( كما أصدرت لجنة المعايير المحاسبة 32:333:غير عادية عند قياس الربح الشامل لموحدة االقتصادية )المعويمي،
( ليوضح طريقة اإلفصاح عن األدوات المالية لما في ذلك من أثر في توفير معمومات مفيدة :1( المعيار)IASلدولية )ا

االعتراف والقياس الذي أوضح المعالجات  –( بعنوان األدوات المالية 11لمستخدمي القوائم المالية وكذلك المعيار )
المتعمق بعرض األدوات المالية  :1لمتطمبات معيار المحاسبة الدولي المحاسبية لألدوات المالية والذي جاء استكماال 

والذي يتجو أكثر فأكثر نحو مفيوم القيمة العادلة كأساس لمقياس واإلثبات المحاسبي . وقد حدثت عدت تعديالت عمى 
التي جرت نياية  والتعديالت331:أىميا التعديالت التي وردات عمى المعيار عام  333:ىذا المعيار منذ صدوره عام 

 (  . 332:333استجابة لتأثير األزمة المالية العالمية . )حميدات، 330:عام 
 مخاطر األدوات المالية المشتقة : 1-4

ينشأ ارتفاع مخاطر االستثمار لألدوات المالية المشتقة من حالة عدم التأكد المحيط بأسعارىا كونيا ال تتعامل مع 
نما مع المستقبل )م  ( 1112:333( ويمكن تقسيم المخاطر حسب طبيعتيا الى )بن عمى ،1123111:طر،الحاضر وا 

 .مخاطر السوق2وىي المخاطر الناتجة عن التحركات العكسية في القيمة السوقية .3
 .مخاطر االئتمان 2 وىي المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء احد األطراف بالتزاماتو وفقا لشروط متفق عمييا.:
لسيولة 2 وىي المخاطر المرتبطة باحتمال أن تواجو المؤسسة المصاعب في توفير األموال الالزمة لمقابمة .مخاطر ا1

التزاماتيا وتظير ىذه المخاطر عندما ال تستطيع المؤسسة تمبية االلتزامات الخاصة بمدفوعاتيا في مواعيدىا بطريقة فعالة 
 من حيث التكمفة.

النماذج التي تستخدميا المؤسسة في  قياس المخاطر أو إدارتيا عمى احتماالت .مخاطر النماذج 2 تنطوي الطرق و 1
الخطأ مما ينتج عنو مخاطر أخرى وبالتالي جعل البيئة التي تعمل فييا المؤسسة أكثر تعقيدا ومخاطره بسبب حالة اعدم 

 التأكد .



                                                                                      

المؤتمر العلمي الثاني            داريةمجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                عــــدد خـــاص     

 

  375     

معامالت وىذا الخطر كثيرا مايحدث .مخاطر المالئمة 2 يمكن لمخسائر أن تنشأ وتتضاعف بسبب قضايا مالئمة ال9
عندما يطالب الطرف المقابل بتعويض المالي نتيجة معاممة معينة يعتقد بأنيا كانت أكثر عرضة لممخاطر مما كان معمن 

 عنو أو بسبب عدم اإلفصاح الكافي عن أثاره أو الفشل في اتخاذ التدابير التحوطية الالزمة.
جراءات الرقابة ، وتشمل مخاطر .مخاطر العمميات 2 وىي تعني الخس1 ارة الناتجة عن الفشل في النشاط الداخمي وا 

 العمميات االحتيال المالي )االختالس( والتزوير وتزييف العمالت ، السرقة ، الجرائم االلكترونية.
 .المخاطر القانونية 2 وتعني مخاطر تحقيق خسائر نتيجة الفشل في العمميات القانونية 9

 المبحث الثاني
 الرقابة الداخمية عمى األدوات المالية المشتقة

 مخاطر الرقابة الداخمية : -2
يحدد نظام الرقابة الداخمية بصفة عامة مخاطر الرقابة وىي عبارة عن االحتمال المرتبط بان نظام الرقابة الداخمية 

 ( 1312:3312خمية .)لطفي ،سيسمح لالخطاء والمخالفات ان تحدث ولن يتم اكتشافيا عن طريق ىيكل الرقابة الدا
وىناك عدة اعتبارات قد تؤثر عمى تقدير المدقق لمخاطر الرقابة عمى االدوات المالية المسشتقة وتتمثل في .)لطفي 

،09:2:333) 
 ما إذا كانت السياسات واإلجراءات التي تحكم أنشطة األدوات المالية المشتقة تعكس أىداف اإلدارة ؟-3
 وظفييا بإجراءات نظم الرقابة الداخمية ؟كيف تخطر اإلدارة م-:
 كيف تحصل اإلدارة عمى المعمومات الخاصة بالمشتقات ؟-1
 كيف تتأكد اإلدارة بنفسيا من أن نظم الرقابة الداخمية عمى المشتقات تعمل كما ىي مصممة؟-1

الرقابة الداخمية أن يقوم بإجراء من المدقق بعد أن يفيم أنظمة المحاسبة و 133ىذا وقد تطمب معيار التدقيق الدولي رقم 
تقييم أولي لمخاطر الرقابة ، وعمى مستوى المصادقة لكل رصيد حساب مادي أو فئة معامالت ، كما تطمب المعيار أن 

 -يكون التقييم األولي لتأكيد البيان المالي عالي المستوى مالم يكون المدقق 2
بالمصادقة عمى أنيا من المحتمل أنيا ستمنع أو تكتشف وتصحح بيان  قادرًا عمى تحديد أنظمة الرقابة الداخمية الخاصة

 مادي غير صحيح .
 التخطيط إلجراء اختبارات عمى الرقابة لدعم التقييم .

 تعرف الرقابة الداخمية عمى إنيا 2أهداف أنظمة الرقابة الداخمية:  2-1
 &Bimmegب الشركة عمى أمواليم  ويصنف)يتمثل اليدف الرئيس  من نظام الرقابة الداخمية في اطمئنان أصحا

Steinbart2األىداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخمية باألتي ) 
 2 وىي أىداف المستوى العالي التي تنسق وتآزر ىدف الشركة. األهداف اإلستراتيجية-1
 واألداء وحماية الموجودات. 2 التي تتعامل مع كفاءة وفاعمية عمميات الشركة مثل أىداف الربحية  األهداف التشغيمية-2
وىي تساعد عمى ضمان دقة واكتمال وموثوقية تقرير الشركة الداخمية والخارجية سواء المالية منيا أو أهداف التقرير: -3

 غير المالية كما تحسن من أداء الشركة وعممية صنع القرار فييا .
 القوانين واألنظمة السارية .2 وىي التي تساعد الشركة عمى التقيد بجميع  أهداف االلتزام-4
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وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن أىداف الرقابة الداخمية لم تتغير عبر الزمن إال أن سبل تحقيقيا تتطور من خالل الزمن بيدف 
 مواجية التغيرات التي تطرأ في مجال األعمال.

يجب أن  :333يان التدقيق الدولي فأنظمة الرقابة الداخمية عمى معامالت األدوات المالية المشتقة حسب ماجاء في ب
تمنع أو تكشف المشاكل التي تعيق المنشأة عن تحقيق أىدافيا وتتمثل أىداف الرقابة الداخمية فيما يخص المشتقات 

 ( IFAC,2010:192-1932المالية فيما يأتي )
 التأكد من تنفيذ معامالت األدوات المالية المشتقة وفقا لسياسات المنشأة  المعتمدة.-3
التأكد من أن المعمومات المتعمقة باألدوات المالية المشتقة بما فييا المعمومات الخاصة بالقيمة العادلة يتم تسجيميا في -:

نيا كاممة ودقيقة وقد تم تسجيميا ووصفيا و اإلفصاح عنيا بشكل مناسب .  حينيا وا 
المالية المشتقة يتم منعيا أو الكشف عنيا في إن البيانات غير الصحيحة في معالجة المعمومات المحاسبية لألدوات -1

 الوقت المناسب . 
 متابعة األنشطة المرتبطة باألدوات المالية المشتقة عمى أساس مستمر .-1
أن يتم تفسير المتغيرات في قيمة األدوات المالية المشتقة وبشكل مناسب كما يتم الكشف عنيا لألشخاص المناسبين -9

 ة والرقابية و قد يكون التقييم جزء من أنشطة المتابعة المستمرة . من وجية النظر التشغيمي
بالنسبة لألدوات المالية المشتقة المصممة كتحوطات يجب أن تؤكد أنظمة الرقابة الداخمية بأن ىذه األدوات تمبي -1

 معايير محاسبة التحوط .  
          إجراءات الرقابة الداخمية عمى األدوات المالية المشتقة :  - 2-3

 ( 12:3332:تتمثل إجراءات الرقابة الداخمية التقميدية في )النعيمي ،    
 الفصل التام بين الميام والواجبات .-3
وضع إجراءات صحيحة لتفويض الصالحيات سواءًا كانت ىذه الصالحيات عامة مستمدة من األنظمة الداخمية -:

ترغب اإلدارة بوضع سياسة عامة ليا بل تفضل معالجتيا كحاالت لموحدة او صالحيات خاصة تتعمق بمعامالت معينة ال
 محددة .

 تعيين إجراءات تشغيل العمميات وتوثيقيا وحفظيا بما يتناسب مع طبيعة النظام ضمن دليل التشغيل .-1
 الرقابة المالية عمى الموجودات وتوفير الحماية المناسبة ليا . -1

 (IFAC,2011:1992ألدوات المالية المشتقة خالل الفترة فتتمثل باآلتي )أما إجراءات الرقابة الداخمية عمى ا
التأكد من أن األدوات المالية المشتقة قد استخدمت وفق السياسات واإلرشادات التي تم االتفاق عمييا وضمن حدود -3

 الصالحية .
معامالت مختارة مفيومة وبشكل  التأكد من إن عمميات اتخاذ القرارات المناسبة قد طبقت وان أسباب الدخول في-:

 واضح .
 التأكد فيما إذا كانت المعامالت قد أجريت ضمن السياسات الخاصة بمعامالت األدوات المالية المشتقة .-1
 التحقق فيما إذا كانت المعامالت قد تمت مع األطراف األخرى ضمن مخاطرة ائتمان مناسبة .-1
ن اإلبالغ عن التعرض  التأكد فيما إذا كانت األدوات المالية-9 المشتقة خاضعة لمقياس المناسب في الوقت المناسب وا 

 لممخاطرة يتم مستقال عن التعامل. 
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 التأكد فيما اذا كانت تثبيتات الطرف األخر قد أرسمت .-1
مثل المعامالت  التحقق فيما إذا كان االنتياء والتمديد المبكرين لألدوات المالية المشتقة خاضعين ألنظمة الرقابة ذاتيا-9

 الجديدة لألدوات المالية المشتقة . 
التحقق من ان المعامالت قد سجمت بالشكل المناسب ودخمت بشكل كامل ودقيق في السجالت المحاسبية وتمت -0

 معالجتيا بالشكل الصحيح .
 ألموال الكترونيًا. التأكد فيما إذا كانت قد تمت المحافظة عمى امن مالئم لكممات السر الضرورية لتحويالت ا-1 

 المبحث الثالث
 مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق األدوات المالية المشتقة في ضوء المعايير الدولية لمتدقيق

 حدود مسؤولية مراقب الحسابات : 3-1
ية في إبالغ عمى الرغم من إن مراقب الحسابات ال يعد ضامنًا لعدالة القوائم المالية إال أنو تقع عميو مسؤولية أساس   

ذا اقتنع المراقب بأن تمك القوائم غير عادلة أو  مستخدمييا فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادىا عمى نحو مناسب وا 
لم يستطع الوصول إلى رأي بسبب نقص أدلة اإلثبات المطموبة أو وجود ظروف معينة فأنو يقع عميو مسؤولية إخبار 

 (.339،319:ارينز ولوبيك،المستخدمين بذلك في تقريره)
وتتركز مسؤولية المراقب المتعمقة باألدوات المالية المشتقة في إطار عممية تدقيق البيانات المالية في إبداء رأيو الفني     

المحايد حول البيانات المالية استنادا لمعطيات التدقيق ووفق المعايير الدولية والنظر فيما اذا كانت تأكيدات اإلدارة 
متعمقة باألدوات المالية المشتقة تؤدي الى إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا  ويحتاج اكتساب ال

 (9192:3392فيم ما يأتي 2)اإلتحاد الدولي لممحاسبين ،
 الخصائص التشغيمية ووصف لمخاطر الصناعة التي تعمل فييا الوحدة االقتصادية .-3
 ت المالية المشتقة التي تستعمميا الوحدة االقتصادية.خصائص األدوا -:
نظام معمومات الوحدة االقتصادية لألدوات المالية المشتقة بما فييا الخدمات التي تقدميا منظمة الخدمة كما يتطمب -1

 من المدقق أن يكون لديو ميارات ومعرفة خاصة بتطبيقات الحاسب اآللي.
 المشتقة .أساليب تقييم األدوات المالية -1
متطمبات إطار إعداد التقارير لممصادقات عمى البيان المالي فيما يتعمق بتمك األدوات فضال عن معرفة المراقب -9

 بالخصائص المعقدة بتمك األدوات لتقييم قياسيا واإلفصاح عنيا وفقا إلطار إعداد التقارير المالية . 
من العوامل التي من الممكن أن تؤثر عمى تقييم المدقق لممخاطر فان ىناك العديد  133وكما جاء في المعيار الدولي 

 (2 :33-3312:333الذاتية لألدوات المالية المشتقة باألتي )الياسري ،
عمى المدقق إن يفيم طبيعة أعمال المنشأة واقتصاديات أنشطتيم  واليدف التجاري ليا التي قد تؤثر جمعييا عمى -3   

 ألدوات المشتقة واالحتفاظ بيا.قرار المنشأة بشراء وبيع ا
تتراوح األنشطة المتعمقة باألدوات المالية المشتقة من المواقف التي يكون اليدف الرئيسي فييا تخفيض أو إزالة -:

المخاطرة )التحوط( إلى مواقف اليدف الرئيسي منيا زيادة األرباح )المضاربة( وتختمف المخاطرة الذاتية المرتبطة بإدارة 
 الى حد كبير عن تمك المرتبطة باالستثمار من خالل المضاربة .المخاطر 
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كمما زاد تعقيد األداة المالية المشتقة زادت صعوبة تحديد قيمتيا العادلة )مخاطرة التقييم( وتساىم ىذه المخاطرة مع  -1
 مخاطر النموذج في المخاطر الذاتية لتأكيد التقييم ليذه األدوات . 

ة التي نشأت عنيا األداة المالية المشتقة شممت تبادل لمنقد فيناك العديد من العقود ال تشمل تبادل ما إذا كانت العممي -1
لمنقد عند بداية المعاممة أو قد ترتبط بعقود ذات تدفقات نقدية غير منتظمة وىنا تنشأ مخاطر متزايدة بأن ال يتم تحديد 

 ىذه العقود أو تسجيميا بشكل جزئي فقط . 
نشأة في األدوات المالية المشتقة فقد يزيد استخدام األدوات المالية المشتقة بدون أي خبرة مناسبة ضمن خبرة الم -9

 المنشأة من المخاطر الذاتية . 
الزيادة في مخاطر االئتمان التي تعمل في الصناعات األخذة بالتراجع تزيد من المخاطرة الذاتية لتأكيد التقييم فيما  -1

 ت . يتعمق بيذه األدوا
قد تتعرض األدوات المالية المشتقة المتداولة في البورصات وعبر الحدود لمخاطر ذاتية متزايدة بسبب اختالف  -9

 القوانين واألنظمة أو مخاطر سعر السوق فضال عن اختالف الظروف االقتصادية .
 اجراءات تدقيق األدوات المالية المشتقة :3-3

قيامو بتأدية عممو فأنو يعتمد تنفيذ مجموعة من اإلجراءات أىميا  بصفة عامة فأن مراقب الحسابات وعند
 -( 192-299 333:( )عبد اهلل ،31-323111:)عثمان،

 المقارنة. –االحتساب  -التحميل -االستفسار –التحقق  –الفحص  –المالحظة  –التاييدات    
قيا عند إجراء الفحص والتدقيق لكل مفردة من ويعتمد تنفيذ ىذه اإلجراءات عمى أألىداف التي يسعى المدقق إلى تحقي

 مفردات القوائم. 
ومن األمور الميمة التي يجب عمى مراقب الحسابات دراستيا عند تخطيط إجراءات التدقيق وقبل تنفيذىا موضوع األىمية 

لنسبية عند تحديد طبيعة عمى أن يأخذ المدقق في اعتباره األىمية ا 1:3النسبية )المادية( فقد أكد معيار التدقيق الدولي 
وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق. وعند التخطيط لمتدقيق قد يكون من الصعب تقييم تمك األىمية فيما يتعمق بمعامالت 
األدوات المالية المشتقة وبشكل خاص بعض خصائصيا فقد يكون ليذه األدوات أثر ضئيل عمى الميزانية حتى مع 

 ( .Ifac,2010:201) احتمال نشوء مخاطر كبيرة عنيا .
بعنوان تدقيق األدوات المالية المشتقة إلى أنواع إجراءات التحقق األساسية  :333وقد أشار بيان ممارسة التدقيق الدولي 

التي يمكن لمراقب الحسابات إجراءىا بيدف الحصول عمى دليل إثبات الكتشاف التحريفات الجوىرية في القوائم المالية 
 (332:3332:ىما )اتحاد الدولي لممحاسبين ، وىي تتكون من نوعين

 اختبارات تفاصيل العمميات واألرصدة .
 وفيما يمي توضيح لهذه اإلجراءات فيما يخص األدوات المالية المشتقة :                

 اختبارات تفاصيل العمميات واألرصدة . -1
 . االجراءات التحميمية -2
 صدة :اختبارات تفاصيل العمميات واألر  -1

من مراقب الحسابات بأن يقوم باختبار تفاصيل المعامالت واألرصدة أخذا في اعتباره  133تطمب معيار التدقيق الدولي 
 األتي 2 



                                                                                      

المؤتمر العلمي الثاني            داريةمجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                عــــدد خـــاص     

 

  355     

 مدى مالئمة محاسبة المنشأة األدوات المالية المشتقة فييا.-3
 فيما إذا كانت وحدة خارجية أخرى تممك أو تسدد األدوات المالية المشتقة .-:
كة السوق في الفترة بين تاريخ االختبار المرحمي ونياية السنة ويمكن ان تتذبذب قيمة بعض األدوات المالية حر -1

 المشتقة بشكل كبير في فترة قصيرة نسبيا .
إن العديد من المعامالت المالية ىي عقود تفاوضية بين المنشاة والطرف األخر ليا وقد تكون معامالت األدوات -1

 قة غير روتينية وخارج األنشطة العادية لموحدة وىذا يؤثر عمى أسموب التدقيق .المالية المشت
قد توفر اإلجراءات المتخذة في مجاالت أخرى لمبيانات المالية أدلة إثبات عمى اكتمال معامالت األدوات المالية -9

 البحث عن االلتزامات غير المسجمة . المشتقة وقد تشمل ىذه اإلجراءات اختبارات المبالغ المستممة والمدفوعة الالحقة و 
 (Ifac,2010:204-208أما إجراءات التحقق المرتبطة بأىداف تدقيق األدوات المالية فتشمل )

2 عمى المدقق التثبت من حامل األداة المالية المشتقة او الطرف األخر ليا وفحص االتفاقيات  الوجود والحدوث-1
جراء االستفسار والمالحظة .الضمنية والمستندات الداعمة لمتحقيق   أو التسوية الالحقة بعد انتياء فترة تقديم التقارير وا 

2 وتشمل تأكيدات أحكام ىامة مع حامل األداة المالية المشتقة او الطرف األخر وفحص  الحقوق وااللتزامات-2
 الكترونية .االتفاقيات الضمنية واألشكال األخرى لممستندات الداعمة سواء كانت عمى شكل ورق أو 

2 ويمكن التحقق من ىذا اليدف من خالل عدة إجراءات تتمثل بأن يتم الطمب من حامل األداة المالية االكتمال  -3
المشتقة او الطرف األخر أن يقدم التفاصيل لكافة تمك األدوات والمعامالت مع الوحدة ويحدد المدقق أي جزء من الطرف 

رسال تأييد لمرصيد البالغ صفر إلى حممة األدوات المالية المشتقة الختبار اكتمال األدوات  األخر سيكون المستجيب وا 
المسجمة في السجالت ومراجعة بيانات الوسطاء وفحص االتفاقيات كاتفاقيات القروض وحقوق الممكية وغيرىا فضال عن 

 ار والمالحظات . فحص المستندات فيما يتعمق بالنشاط الالحق لنياية فترة تقديم التقارير ثم االستفس
2 تشمل إجراءات التحقق لمحصول عمى األدلة بشأن تقييم األدوات المالية المشتقة فحص مستندات  التقييم والقياس -1

جراء مصادقة مع حامل األداة المالية المشتقة او الطرف األخر ومراجعة القيمة االئتمانية لألطراف األخرى ذات  الشراء وا 
 دليل يثبت القيمة العادلة لتمك األدوات التي تم قياسيا أو اإلفصاح عنيا. العالقة ثم الحصول عمى

2 عمى المدقق ان يحدد ما إذا كان عرض و إفصاح األدوات المالية المشتقة مطابقين إلطار تقديم التقارير  اإلفصاح -5
بيانات المالية تعكس المعامالت المالية في ضوء المبادئ المحاسبية وفيما إذا كان اإلفصاح مالئما وما إذا كانت ال

 واألحداث بأسموب عممي.
 اإلجراءات التحميمية :  -2

بعنوان اإلجراءات التحميمية من المدقق  أن يطبق ىذه اإلجراءات في مراحل التخطيط  9:3يتطمب معيار التدقيق الدولي 
مال المنشاة وتوفر تحميالت يستخدميا المراقب والمراجعة الكمية لعممية التدقيق إذ ان ىذه اإلجراءات تقدم معمومات عن أع

ليفيم بشكل أفضل نشاط األدوات المالية المشتقة الخاصة بالوحدة ويصل إلى االقتناع بإمكانية االعتماد عمى المعمومات 
نيا تعكس بشكل عادل عممياتيا وبإمكان المراقب ان يستخدم برامج الحاسب اآللي  المستخرجة من سجالت الوحدة وا 

 سييل اإلجراءات التحميمية عندما يكون ذلك مناسبا . لت
ومن الجدير بالذكر أن اإلجراءات التحميمية قد تكون مفيدة في تقييم سياسات معينة خاصة بإدارة مخاطر األدوات   

دوات المالية المالية المشتقة كحدود االئتمان وفي تقييم فاعمية أنشطة التحوط فعمى سبيل المثال إذا استخدمت المنشاة األ
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المشتقة في إستراتيجية التحوط ولوحظ وجود مكاسب أو خسائر نتيجة اإلجراءات التحميمية فأن فاعمية التحوط قد تصبح 
 موضع شك وقد تكون محاسبة المعاممة كتحول غير مناسبة 

عمى االفتراض المذكور  وكذلك إذا كان المدقق غير قادر عمى الحصول عمى أدلة تدقيق كافية لتحديد ما إذا تم التغمب
فسيكون ىناك قصور في مجال عمل التدقيق وعميو في ىذه الحالة أن يبدي رأيا متحفظا أو يحجب رأيو وفقا لمتطمبات 

 ذلك المعيار.    
 

 الخالصـة
 خمص البحث إلى جممة من النقاط :

أحد إفرازات االستثمار المعاصر أصبح استخدام األدوات المالية المشتقة أكثر شيوعًا في األسواق المعاصرة ك-3
وأصبحت تمك األدوات أكثر تعقيدا كما أن المتطمبات المحاسبية الخاصة بتوفير قيمة عادلة ومعمومات مالئمة عند قياس  
تمك األدوات و اإلفصاح عنيا وبسبب تعقيد أنشطة األدوات المالية فقد ال تفيم اإلدارة مخاطر استخدام تمك األدوات 

  بشكل كامل.
األدوات المالية المشتقة ىي أدوات مالية تتغير قيمتيا استجابة لمتغير في سعر فائدة محدد أو سعر ورقة مالية أو  -:

سمعة او سعر الصرف األجنبي وىي ال تتطمب استثمارا صافيا أوليا أو تطمب القميل منو وتتم تسويتيا في تاريخ مستقبمي 
 موال من خارج الميزانية .وىي أداة طورتيا الشركات لمحصول عمى أ

كانت عممية إعداد وعرض البيانات المالية من مسؤولية إدارة الوحدة االقتصادية فان ىذه المسؤولية تقتضي ان يتم  -1
 تسجيل األدوات المالية المشتقة ضمن البيانات المالية ثم تقيميا وعرضيا بشكل مناسب في التقارير المالية .

ة عن األدوات المالية المشتقة إلى ضرورة تصميم وتنفيذ نظام لمرقابة الداخمية يعطي تأكيد معقول تمتد مسؤولية اإلدار  -1
بان استخدام الوحدة لممشتقات المالية يأتي ضمن سياسيتيا إلدارة المخاطر وينسجم ما مع ما تقتضيو قوانين العمل والنظم 

 ية و موثوقيتيا حول أنشطة تمك األدوات  . اإلدارية المطبقة ويضمن نزاىة نظم إعداد التقارير المال
من مسؤولية مراقب الحسابات تجاه مستخدمي القوائم المالية وانطالقا من ىدف التدقيق األساس وىو إبداء الرأي  -9

الفني المحايد حول البيانات المالية فأن عمى المراقب أن يتخذ موقفا ايجابيا من األدوات المالية المشتقة وأن يجعل 
نشطتيا مجاال الىتمامو وعميو أن يفيم ما يرتبط بيا من مخاطر متنوعة وان يستخدم حكمو الميني في تصميم وتنفيذ أ

إجراءات تدقيق ىذه األدوات بناءا عمى فيم كافي لمنظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخمية المرتبطة بيا وصوال إلى أن 
 لمالية من خالل استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة المستخدمين ليذه القوائم.   يكون قادرا عمى التعبير عن رأيو في القوائم ا

أولت المعايير المحاسبية الدولية لمتدقيق اىتمامًا بالغًا لتدقيق األدوات المالية المشتقة نظرًا لمخاطرىا وامتداد ىذه  -1
 المخاطر عمى موثوقية القوائم المالية .
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 المصادر : 
 2 المنشورات  -1
-  (Ifac 2010)  االتحاد الدولي لممحاسبين إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمميات التأكيد

 األخرى و الخدمات ذات العالقة . الجزء الثاني 
 (.333:التقرير السنوي لبنك البحرين والكويت ) -
 (.339:اإلتحاد الدولي لممحاسبين ) -
 FASB (3113)لمحاسبة المالية مجمس معايير ا -
 رسائل الماجستير : -2
( المحاسبة عن انخفاض قيمة الموجودات طويمة أآلجل وفق المعايير المحاسبية 333:الجعفر، ليث محمد سعيد) -

الدولية وتأثيرىا عمى جودة المعمومات المحاسبية دارسة في عينة مختارة من منشات محافظة نينوى ، رسالة ماجستير 
 كمية اإلدارة واالقتصاد . –منشورة جامعة الموصل  غير
(تفعيل نظام الرقابة الداخمية في ظل حوكمة الشركات دراسة في عينة من  333:ألنعيمي ، عبد الواحد غازي محمد ) -

 كمية اإلدارة و االقتصاد –الشركات المساىمة في محافظة نينوى رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الموصل 
( آليات تدقيق األدوات المالية المشتقة وبيان مخاطر استعماليا بالتطبيق عمى 333:سري ، محمد فاضل النعمة )اليا -

 كمية اإلدارة واالقتصاد. –البنك العربي األردني أطروحة دكتورة غير منشورة جامعة بغداد 
 
 األبحاث :  -3
خصائص جودة المعمومات المحاسبية والعوامل المؤثرة ( داللة العالقة بين 331:إبراىيم ، د. نبيل عبد رؤوف ) -  

المعيد العالي لحاسبات وتكنولوجيا المعمومات.    –عمى دقة قياس القيمة العادلة، أكاديمية الشروق 
(WWW.JPS_DIR.COM.) 
ارة واألعمال كمية اإلد –( التمويل خارج الميزانية جامعة الممك سعود 333:المعويمي ، د. حمد بن حمد عبد الرحمن ) -
. www.sospa.org.salindex.php.       
-331:-9( استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت المالية ، مجمة الباحث العدد 333:بن عمي ، د. بمعزوز ) -

:333. 
ياس ( دراسة استطالعية لمدى تحقيق المعايير المحاسبية لمفيوم العادلة في الق333:حسانين 2 أحمد سعيد قطب ) -

  .      www.sospa.comواإلفصاح عن المشتقات المالية
( التعديالت الحديثة عمى المعايير المحاسبية الدولية مجمة جمعية المحاسبين القانونين 333:حميدات ، د. جمعة ) -

 األردنية .   
 
 الكتب : -4
قادر الديسطي ،مراجعة احمد حامد ،المرجعة مدخل متكامل ،ترجمة محمد عبدال339:ارينز ولوبك ،الفين، جيميس، -

 حجاج ،دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعودية .
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( المشتقات المالية . مفاىيميا . أنواعيا استخداماتيا  في إدارة المخاطر المرتبة 333:حماد 2 طارق عبد العال 2 ) -
 عنيا . الدار الجامعية . مصر الطبعة األولى .

 عمان.  9( عمم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعممية ، دار وائل لمنشر ط333:أمين )عبد اهلل ، د. خالد  -
 العراق .  –جامعة الموصل  :( أصول التدقيق والرقابة الداخمية ط3111عثمان ، د. عبد الرزاق محمد ) -
مطان الحمد السمطان . دار ( )المحاسبة المتوسطة( تعريب د. أحمد حجاج و س3111كيسو ، ويجند 2 دونمد وجيري ) -

 المممكة العربية السعودية .  –المريخ لمنشر الرياض 
 ، المراجعة بين النظرية والتطبيق ،الدار الجامعية ،االسكندرية.331:لطفي .امين السيد احمد . -
جامعية . ( 2 دراسات متقدمة في المرجعية و خدمات التأكيد . الدار ال333:لطفي 2 أمين السيد أحمد لطفي ) -

 اإلسكندرية . مصر .
( 2 إدارة االستثمارات في اإلطار النظري والتطبيقات العممية . مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع . 3111مطر2 د. محمد ) -

 .:األردن ط –عمان 
 ( أساسيات االستثمار في األوراق المالية منشأة المعارف اإلسكندرية . 3111ىندي 2 د. منير إبراىيم ) -
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