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 المخلص.                                        

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشتقات المالية باعتبارها أحدث االدوات المالية المتداولة في االسواق   
المالية على نطاق واسع، باإلضافة الي معرفة دور هذه األدوات ومدى مساهمتها في إدارة المخاطر األسواق 

ر ات المالية المشتقة له دور في إدارة مخاطالمالية. تم اختبار فرضية الدراسة التي تنص على: استخدام األدو 
سوق المال. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة كأداة لجمع 

( لتحليل بيانات الدراسة. قد توصلت الدراسة الي SPSSبيانات الدراسة. وتم استخدام البرنامج االحصائي)



 

 

توفر األدوات المالية المشتقة فرصًا لتحقيق عوائد وتجنب خسائر من خالل متابعة برزها مجموعة من النتائج أ
، وكما يتسم التعامل مع األدوات المالية المشتقة بدرجة كبيرة من التطورات التكنولوجية على الصعيد العالمي

يات مت الدراسة عدد من التوصالمخاطر في ظل عدم وجود الرقابة الفاعلة والمهندسين الماليين األكفاء. كما قد
مرتبطة ومتعلقة بالنتائج هذه الدراسة منها ضرورة إدخال المشتقات المالية الناشئة بهدف خفض درجة المخاطر 
المحيطة باالستثمارات وتشجيع أكبر عدد من المستثمرين على دخول السوق، وكذلك أوصت الدراسة بضرورة 

 واختيار أعضاء االدارة من الممارسين والمهندسين الماليين األكفاء. تفعيل إدارة المخاطر باألسواق المالية
                                 الكلمات المفتاحية: االدوات المالية المشتقة، ادارة المخاطر، االسواق المالية، عقود المشتقات المالية.                 

Abstract. 
The study aimed at indentifying financial derivatives as the latest financial 
instruments traded in the stock market on alarge scale. In addition to knowledge of 
the role of these instruments and contribution to management of the risks of the 
stock markets and to achieve this was tested the following hspothesis; the use of 
derivative financial instruments has role in managing of the risks of the stock 
market. The study used the analytical descriptive method (case study), to fill full 
the study objectives. A questionnaire was designed to collect the data. The 
Statistical Package of Social Sciences program (SPSS) was used for analyzing 
data. The study reached several results, including: derivative financial instruments 
provide opportunities to generate returns and avoid losses by following 
technological developments globlly. The handling of of derivative financial 
instruments is highly risky in the absence of effective controls and financial 
engineers. Recommendations of the study include the necessity the need to 
introduce financial derivatives emerging to reduce the degree of risks sourrounding 
investors the stock market. The study also recommended the need to activate the 
management of the risks in stock markets and the selection of members of the 
management of competent financial practitioners and engineers. 



 

 

Key words:  Derivative financial instruments, Risks management, Stock 
Exchange, Derivatives contracts.   

 
 المقدمة:

أن األدوات المالية المشتقة تتيح ظروف أفضل للتغطية ضد المخاطر مقارنة بالسبل التقليدية 
 المخاطر المنتظمة، حيث تسهم هذه االدوات في تحقيق التي قد يستحيل استخدامها للتغطية ضد

االهداف االستراتيجية لمنشآت األعمال، من خالل قدرتها علي التقلبات في اسعار المدخالت، 
أي من خالل قدرتها علي إدارة المخاطر، وعلى هذا أساس تعتبر التغطية باستخدام عقود 

المخاطر ،وهذا أكسب االدوات المالية المشتقة في المشتقات المالية السبيل األكثر حداثة إلدارة 
السنوات األخيرة أهمية متزايدة في  مجال االستثمار والتمويل، وما صاحبها من تعاظم ظاهرة 
تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية ، الي ابتكار هذه أدوات االستثمارية الجديدة غير األدوات 

ر ملية نقل وتوزيع المخاطر ، مما يساعد في توفير عنصالتقليدية السائدة والتي أدت الي تسهل ع
السيولة في االسواق المالية، وبذلك توفر لهذه االسوق خاصيتي العمق واالتساع في أتجاه يؤدي 

 إلي تحسين كفاءتها.
 مشكلة الدراسة: 

شتقة. منظرًا لتطور األصول المالية المتداولة في أسواق المال من أصول تقليدية إلى أدوات مالية 
ومع هذا التطور في االسواق، فهل هنالك دورًا للمشتقات المالية في إدارة مخاطر االسواق المالية 
دارتها بكفاءة. وهل  حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ قرارات سليمة تساعده على تقليل المخاطر وا 

ية ذات ية الدولهنالك جاهزية لألسواق المالية للتعامل مع المشتقات في ظل المعايير المحاسب
االختصاص. وبناءًا على ما سبق، تكمن مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي االتي: ما هو 

 دور االدوات المالية المشتقة ومدى مساهمتها في إدارة مخاطر االسواق المالية؟
 أهمية الدراسة: 



 

 

انب النظري سة في إثراء الجتكتسب هذه الدراسة أهمية علمية وعملية، وتتمثل األهمية العلمية للدرا
وتغطية جميع المحاور المتعلقة بالدراسة ومن ثم تزويد المكتبة العربية بمعلومات مهمة ومحاولة 
سد فجوة المعرفة التي تركتها الدراسات ذات العالقة. كما تكتسب الدراسة أهميتها من األهمية 

قيقًا حيث تعتبر تلك األسواق مؤشرًا د التي تحتلها األسواق المالية في االقتصاد العالمي عموماً 
وحساسًا لسالمة االقتصاد الوطني، كما أنه ال يمكن ألي سوق أن تنمو وتزدهر إاّل من خالل 
تنمية الثقة لدى المستثمرين بما تقدمه من بيانات ومعلومات مالئمة لقراراتهم وبالتالي محاولة 

 ة للمستثمرين.التدخل لمنع الغش لتفادى إعطاء معلومات غير صحيح
 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى اآلتي:
 / التعرف على مفهوم وأنواع المخاطر والمشتقات المالية.1
 / توضيح مفهوم وأنواع االسواق المالية. 2
 / محاولة التعرف على دور المشتقات المالية ومدى مساهمتها في إدارة مخاطر االسوق المالية.3

 فرضية الدراسة: 
 فرضية الدراسة في اآلتي: تتمثل

 استخدام األدوات المالية المشتقة له دور في إدارة مخاطر سوق المال.
 منهجية الدراسة: 

أتبع الباحثين المنهج الوصفي والتحليلي لتحقيق أهداف الدراسة من واقع البيانات الموجودة في 
 ئج النهائية.للوصول إلى النتا هذا الموضوع حيث تتم مناقشة هذه البيانات التي تخرج بها الدراسة

 باإلضافة للمنهج الوصفي أتبع الباحثين ثالثة مناهج هي:
/ المنهج االستنباطي: يعتمد عليه الباحثين في تحديد طبيعة الدراسة وتحديد المحاور الرئيسية 1

 المرتبطة بهذه الدراسة ووضع الفرضية التي سوف يقوم الباحثين باختبارها.
 قرائي: يعتمد عليه الباحثين في اختبار مدى صحة فرضية الدراسة. / المنهج االست2
 / المنهج التاريخي: لتسليط الضوء على الجوانب التاريخية.3



 

 

 : طرق جمع البيانات
 وتم جمع البيانات كاآلتي:

 تم جمعها عن طريق االستبانة.  البيانات األولية:
 لدوريات والتقارير ومواقع اإلنترنت.تم الحصول عليها من المراجع واالبيانات الثانوية: 

 حدود الدراسة: 
 السودان. _الحدود المكانية: سوق الخرطوم لألوراق المالية 

 م.2221الحدود الزمانبة:
 الدراسات السابقة:  

تناول الباحثين الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية لمعرفة ما توصلت إليه تلك الدراسات 
 وتوصيات وتقيمها للوصول الي نتائج صحيحة ودقيقة، وفيما يلي استعرض الدراسات.من نتائج 
انطلقت هذه الدراسة من محاسبة التحوط ( Johnson and Swiernga, 1996دراسة )

التي باتت من المواضيع التي ال تخلو منها مخططات منظمات األعمال حول العالم واألدوات 
نشطة التحوط والتي اهتمت بها العديد من المجالس المحاسبية المالية المشتقة التي تستخدم أل

صدار المعايير المتعلقة بالمحاسبة عنها، وانتهت الدراسة إلى أن كل من المشتقات ومحاسبة  وا 
 FASBالتحوط والتقرير عن الدخل الشامل كلها تصب في طريق واحد األمر الذي دفع مجلس 

 إذ أنه استمر في الدراسة على إزالة قياس الكلفة تدريجياً  إلى تقديم مقترحات حول تلك المسائل،
 Patonمن النموذج المحاسبي ذلك المبدأ الذي يمثل إحدى الدعامتين األساسيتين الذين قدمهما 

& Littleton, 1940  ألن القياس بالتكلفة ال يتالءم مع القياس بالقيمة العادلة، أما بالنسبة
 والتحقق " فإنها تستمر كما في قائمة الدخل التقليدية.للدعامة الثانية " المقابلة 

هدفت هذه الدراسة إلى وصف وتحديد متطلبات وقواعد المحاسبة  (Tixeira, (2007دراسة 
عن عقود مستقبليات الكهرباء. وقد اعتبرت هذه الدراسة أن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لألدوات المالية بشكل عام واألدوات المالية المشتقة يشكل تحدي كبير للممارسات المحاسبية  33
بشكل خاص. وأنه معيار معقد ولفت انتباه المهنيين واألكاديميين إلى ذلك. وقد خلصت الدراسة 



 

 

للمحاسبة عن األدوات المالية المشتقة  33إلى النتائج منها، يتطلب تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
ات المالية بالقيمة العادلة ويسمح بتطبيق قواعد محاسبة التحوط أن يتم التقرير عن جميع المشتق

 33عليها بحال توافر عالقة تحوط فعالة، إن الشروط التي حددها المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 إلمكانية شموله للعقود السلعية معقدة وتحتاج إلى دراسة كل حالة على حده.

دراسة إلى بيان أثر تطبيق معايير المحاسبة هدفت هذه ال (Anne and Karl, (2008دراسة 
الجديدة من المشتقات المالية على أنشطة إدارة المخاطر للوحدة وذلك من خالل إجراء استبيان 

من الوحدات  %02شمل العديد من الشركات حول العالم، وأظهرت النتائج إن ما يزيد عن 
تقات ق معايير المحاسبة الجديدة عن المشاالقتصادية قد تأثرت لديها سياسة إدارة المخاطر بتطبي

المالية، حيث حدت هذه المعايير من قدرتها على التحوط بسبب شروط ومتطلبات وقواعد التحوط 
 الشديدة التي وضعتها. 

أثر استخدام المشتقات المالية ومساهمتها في إحداث األزمة  تناولت م(2112دراسة )عبد القادر 
هذه الدراسة إلى التعرف بالمشتقات المالية، باعتبارها من األدوات المالية  هدفت، المالية العالمية

التي أحدثت جدالً كبيراً بين الكتاب والمتعاملين بها، واهم أنواعها وأوجه استعمالها وحجم المخاطر 
توصلت هذه الدراسة أن المشتقات المالية التي كان هدفها الرئيسي هو  الناجمة عند استخدامها.

يل المخاطر هي التي عظمت المخاطر، وعمدت على تحويلها من مستثمر ألخر دون أن تقل
 يقضي ذلك بيعًا لألصل محل التعاقد.

م( هدفت الدراسة الي معرفة تسعير الخيارات ومدى مساهمتها في 2212دراسة )العائش، 
البنكي  لقطاعتخفيض مخاطرالمحفظة المالية. توصلت الدراسة إلى أن تغطية المحفظة المالية ل
. اوصت %22المسعر في بورصة قطر أدت إلى تخفيض حجم المخاطر الكلية بنسبة قاربت 

الدراسة بإدراج الخيارات المالية خاصة والمشتقات المالية بأنواعها عامة كأدوات مالية في 
السوق المالي القطري لمالها من أثار على مستوى تسيير المخاطر وزيادة سيولة السوق مما 

 ؤدي في النهاية إلي زيادة كفاءة السوق.  ي
 ما يميز هذه الدراسة:



 

 

يث التي تناولت موضوع المشتقات المالية ح -حسب علم الباحثين  –لقد ندرت الدراسات العربية 
لم تكن أكثر من نشرات ومقاالت في مجاالت أو على صفحات االنترنت، أما الدراسات األجنبية 

عدة نواحي بصورة مباشرة وغير مباشرة وقد انفردت هذه الدراسة  فقد تناولت هذا الموضوع من
في تبيان األهمية البالغة لدور المشتقات المالية ومساهمتها في إدارة مخاطر االستثمارات في 
االسواق المالية. كما أبرزت هذه الدراسة الدور الفاعل إلدارة المخاطر على استخدامات األدوات 

اإلفراط في استخدامها للمضاربة وترك أبواب التحوط لتجنيب سوق المال المالية المشتقة وعدم 
 أو الوحدة االقتصادية من الخسائر التي قد تطيح بكيانها.

 اإلطار النظري 
 / مفهوم المشتقات المالية: 1

نوع من العقود المالية التي تشتق قيمتها من قيمة أصل آخر يطلق عليه األصل االساسي أو “هي 
كاألسهم أو السندات أو السلع، ومن أبرز أشكالها عقود المستقبليات، العقود اآلجلة، وعقود المرتبط 

م، 2223المقايضة وعقود الخيارات وغيرها من العقود المالية ذات الخصائص المماثلة"، )عطية،
من البنك التسويات الدولية على أنها " عقود تتوفق قيمتها على أسعار  (. كما تم تعريفها8ص
محل التعاقد، ولكنها ال تتطلب استثمار أصل مالي في هذه االصول، وكعقد بين طرفين  –الصول ا

على تبادل المدفوعات علي أساس االسعار أو العوائد، فان انتقال لملكية االصل محل التعاقد 
(. ومن خالل عرض 02م، ص2222والتدفقات النقدية يصبح امرا غير ضروري"، )رضوان،

ان االدوات المالية المشتقة مجرد مبادلة يربح منها طرف ويخسر  ه يرى الباحثينالتعاريف أعال
اآلخر، بل قد يكون أسوأ، ألنه يتعلق بسلع وأصول مهمة ومؤثرة في النشاط االقتصادي ويتضرر 

وأن األدوات المالية المشتقة تتمتع بخصوصية عن غيرها من  من جراء تقلباتها الكثير من الناس.
 لمالية التقليدية، حيث يتوقف ذلك على اشتقاق قيمتها من أصل آخر.األدوات ا

 / أنواع المشتقات المالية: 2



 

 

والعقود اآلجلة  Options Contractsهناك عدة أنواع للمشتقات المالية: أهمها عقود الخيار 
Forward Contracts  والعقود المستقبليةFuture Contracts  وعقود المبادلةSwaps 

 والمشتقات المالية األخرى )الضمنية والهجينة أو المدمجة، ......(. 
" اتفاق تعاقدي خاص، يعطي لحاملة الحق في شراء أو بيع الموجودات  هي: أ/ عقود الخيار

(. عرف "ستيف 132م، ص1381بسعر ثابت وفي أي وقت وقبل تاريخ المعطي"، )الرازي،
هو عقد مشتري وبائع يعطي للمشتري حقًا في أن يبيع أو يشتري “عقد االختيار باآلتي: “كرول 

ا ترة زمنية معينة محددة مسبقًا. ويلتزم البائع بمقتضى هذأصاًل معينًا بسعر محدد سلفًا خالل ف
العقد بتنفيذه إذا ما طلب إليه ذلك، وذلك بشراء أو بيع األصل محل التعاقد بالسعر المتفق عليه 
بينما يمارس الشاري حقه في تنفيذ العقد أو فسخه دون أي التزام من جانبه تجاه الطرف اآلخر" 

وليس  -قد بين طرفين أحدهما بائع واآلخر مشتري، يعطي الشاري حقًا بينما عرفه "سانس" بأنه ع
أن يشتري أو يبيع شيئًا ما في تاريخ الحق بسعر متفق عليه عند تحرير العقد،  -التزامًا عليه 
 (.123م، ص2222)رضوان ،

حق ال" عقد يلتزم فيه البائع أن يسلم للمشتري السلع محل التعاقد في تاريخ ب/ العقود اآلجلة:
(. كما يعرف 81م، ص2228بسعر يتفق عليه وقت التعاقد، يطلق عليه سعر التنفيذ"، )دباس ،

بأنه "عقد يبرم بين طرفين، بائع ومشتري، للتعامل على أصل ما على اساس سعر يتحدد عند 
 (.0م، ص1333التعاقد على ان يكون التسليم في وقت الحق"، )الهندي،

تفاق بين طرفين لتداول أصل معين بتاريخ محدد، يحدد هذا العقد هي "أج/ العقود المستقبلية: 
نوع االصل المتداول، كمية االصل التي يتم تداولها، التاريخ الذي فيه التبادل بين االصل والمبلغ، 

(. وهنالك من يرى أن العقود المستقبلية" 283م، ص2228السعر الواجب دفعة لألصل"، )الرواي،
ثة في مجال االستثمار المالي، فهي نسبة العقود اآلجلة قديما وتمثل هذه تعد من االدوات الحدي

االدوات تعاقد بين طرفين، أحدهما بائع واألخر مشتري بغرض تسليم السلعة أو االصل في تاريخ 
 (.013م، ص1338الحق متفق عليه"، )الحناوي، 



 

 

عة فين أو أكثر لتبادل مجمو تعرف عقود المبادالت بأنها: "اتفاقية بين طر د/ عقود المبادالت: 
(. وعرف عقد 128م، ص2220من التدفقات خالل فترة زمنية معينة في المستقبل")مطر، 

المبادلة هو عقد ملزم للطرفين على عكس ما هو معروف في عقود االختيار، كما أن المتحصالت 
م، 2222اوي وآخرون ،أو المدفوعات ال يتم تسويتها يوميًا كما هو الحال في العقود اآلجلة، )الحن

 (.371ص
تكون ناتجة عن دمج أداتين ماليتين مشتتتتتتقتين على األقل، مثال: عقود ه/ المشتتتتقات الهجينة: 
، هي عبتارة عن عقتد خيار لكن األصتتتتتتتتتتتتتتتل Option On Futuresخيتار على المستتتتتتتتتتتتتتتتقبليتات 

   (.138م، ص2221المتضمن فيها هو عقد مستقبلي، )الفريحة،
عندما تدخل األداة المالية المشتتقة مع أداة مالية أخرى في و المدمجة: ز/ المشتتقات الضمنية أ

أداة هجينة أو منوعة تستمى عندئذ بالمشتتقات المالية الضتمنية واألداة األخرى التي قد تكون أداة 
حقوق ملكية أو أي أداة مالية أخرى تستتتتتتمى األداة المضتتتتتتيفة أو العقد المضتتتتتتيف ، أي أنه يمكن 

المالية المثبتة بأنها جزء أو مكون من أداة مالية منوعة )هجينة( تحوي أيضتتتتتًا تعريف المشتتتتتتقات 
على عقد مضتتتتيف أصتتتتلي غير مشتتتتتق، أي أن دمج األداة المالية المشتتتتتقة مع أداة مالية تقليدية 

( . يتضتتتتتتح Chance،مp284،2114)في أداة مالية هجينة يجعلها أداة مالية مشتتتتتتقة ضتتتتتمنية،
استتتتتتتتتتخدام إي نوع من أنواعها يكون من واع المشتتتتتتتتتقات المالية، ان للباحثين من خالل عرض ان

خالل االعتمتاد على استتتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة معينتة بهتدف تحقيق مجموعتة من االغراض، كتاستتتتتتتتتتتتتتتتراتيجية 
التحوط التي تهتتدف الي حمتتايتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتثمرين من مختتاطر التغيرات في االستتتتتتتتتتتتتتتعتتار أو معتتدالت 

 ضد المخاطر. وتعتبر أحد أهم أداة للتحوطالصرف أو الفائدة 
 / إدارة المخاطر في االسواق المالية:3
 مفهوم المخاطر:  

تعرف كلمة مخاطرة بأنها "توقع اختالف في العائد بين المخطط والمطلوب والمتوقع حدوثه"، 
كذلك عرفت بأنها األدوات التي تمثل جانب الرهان على أداء . (123، ص1382)الهواري، 



 

 

،  )رضوان، أو ورقة مالية معينة أو حزمة من هذه األوراق أصل معين أو مجموعة من األصول
وهي حالة عدم التأكد من حتمية الحصول “هناك تعريف آخر للمخاطرة (. 237م، ص2222

"، )طنيب على العائد أو من حجمه أو من انتظامه أو من جميع هذه األمور مجتمعة
مال اختالف النتائج عن كذلك عرفت بأنها "المخاطرة هي احت(. و 112م، ص1337وآخرون،

 (.210م، ص2222التوقعات"، )رضوان،
 أنواع المخاطر: 

وهي المخاطر العامة التي تستتتتري على أعمال االستتتتتثمار أ/ مخاطر نظامية )مخاطر الستتتوق(: 
في الستوق، وتنشا عن البيئة وتتعلق بالنشاط االقتصادي وبالنظام المالي العام، وتؤثر على كافة 

تثناء، وان التنوع االستتتتتتتتتتتثمار حيال هذه المخاطر ليس حاًل جذريًا وأنماء المستتتتتتتتتتتثمرين دون استتتتتتتتتت
يخفف من حتتدتهتتا، كمتتا ال يمكن التخلص منهتتا، أو ال يمكن تجنبهتتا بتتالكتتامتتل مهمتتا زادت درجتتة 

 (.220م، ص2223تنويع االستثمارات، )حماد،
وليس من  وهي مخاطر التي تنشتتتتتتتتتتتتتتأ عن طبيعة ونوع االستتتتتتتتتتتتتتتثمارب/ المخاطر غير النظامية: 

طبيعة النظام المالي العام مما يجعلها خاصتتتتتتتتتتتتتة بالمشتتتتتتتتتتتتتروع، وهي تأتي نتيجة بعض التعامالت 
االستتتتتتتتتتتثمارية فتؤثر على مستتتتتتتتتتتثمر معين أو مشتتتتتتتتتتروع محدد دون غيره. ولذلك يمكن تجنب هذه 
المخاطر وتفاديها من خالل التنوع االستتتتتتتتتتثماري فالمخاطر غير النظامية هي مخاطر خاصتتتتتتتتتة، 

دارتهتتتا بكفتتتاءة عتتتاليتتتة، )طتتته،ومن هنتتتا  (. ومن 332م، ص1333يجتتتب تنويع االستتتتتتتتتتتتتتتتثمتتتارات وا 
 أمثلتها:

تنجم عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المخاطر االئتمانية:  -
المشتقات وتتمثل الخسارة في تكلفة إحالل عقد جديد محل العقد السابق، المتمثل بالقيمة السوقية 

ن احتمال نشوء هذا الخطر أكبر عند التعامل بالمشتقات المالية بين الجا رية لعقد مطابق، وا 
( في األسواق فوق الحاجز أو األسواق الموازية بسبب عدم OTCاألطراف المتعاقدة مباشرة )



 

 

التي تحد  Clearing Housesوجود طرف ثالث كما في األسواق النظامية مثل بيوت التسوية 
 (. 122م، ص1333خطر االئتمان، )فولكتروس وآخرون،بشكل كبير من 

تنشأ مخاطر السيولة عن عدم قدرة المصرف على مواجهة النقص، وتتعلق مخاطر السيولة:  -
بالتغيرات في القدرة على بيع األدوات المالية المشتقة أو التصرف فيها، حيث تحمل أنشطة 

و األطراف األخرى في معاملة األدوات المالية األدوات المالية المشتقة مخاطر عدم توفر العقود أ
المشتقة مما يجعل من الصعب إنهاء العملية الخاصة بها أو الدخول في عقد تسوية لها، 

 (.120م، ص2222)الشمام،
هي المخاطر الناجمة عن النقص في المعلومات الالزمة والرقابة من أجل المخاطر التشغيلية:  -

ة الذي ينجم عنه خسائر غير متوقعة، هذا الخطر متعلق أيضا بأخطاء إتمام عقود المشتقات المالي
في تأمين متطلبات التعامل بهذه األدوات واإلجراءات  System Riskالموظفين وفشل النظم 

الرقابية غير المالئمة من اإلدخال للعملية والتقلص والتسوية والتسعير والتقييم والمحاسبة، 
 (.228م، ص2223)حماد،

يتعين على السلطة الرقابية تعيين حدود لرأس المال المطلوب ر عدم كفاية رأس المال: مخاط -
م، 2223بحيث يشمل المخاطر التي يتحملها المصرف وقدرته على استيعاب الخسائر، )محمود،

هي خطر أن تكون هذه العقود غير قابلة للتنفيذ قانونيًا أو المخاطر القانونية:  --(. 78ص
بشكل صحيح مثال، حيث يجب على المنشأة قبل التعاقد أن تتأكد من أن األطراف أنها لم توثق 

المتعاقدة لديها السلطة الالزمة والمشروعية في الدخول بهذه العقود سواء أكانت األطراف التي 
من قبلها أم األطراف المقابلة في العقد، إضافة إلى التأكد من أن شروط التعاقد ألي عقد يجمع 

ن أطراف أخرى قانونية بشكل تام هذا يتطلب طبعًا اإللمام بشروط التعاقد المحددة من بينها وبي
 (.  p369)، Chance 2004قبل إدارة السوق من أجل ضمان قانونية هذه التعامالت، 

يستنتج الباحثين ان استخدام المشتقات المالية المختلفة على اختالف أنواعها التي ال يمكن 
حصرها بسبب االبتكار الدائم والمستمر من قبل الشركات والمؤسسات المالية وأسواق المال ألدوات 
جديدة حسب حاجتها إلدارة المخاطر يتوقف على كيفية استخدامها، والغرض من استخدامها 



 

 

قف على خبرة ودراية المتعاملين بها، إذا البد من وجود كوادر مؤهلة لدى األسواق المالية يتو 
 والمؤسسات المالية المختلفة للتعامل بها.

عرفت األسواق المالية بأنها تلك األماكن التي يتم فيها تداول أدوات مفهوم االسواق المالية: 
ذلك من األدوات بطريقة منظمة ومدروسة لتتم  االستثمار المالي أسهمًا كانت أو سندات أو غير

عملية البيع أو الشراء معتمدة في ذلك على القوانين واللوائح والتعليمات التي تضمن سير العملية 
بنجاح تحقيقا للعائد المتوقع وتخفيفا لدرجة المخاطرة المحتملة من خالل توجيه المدخرات الوجهة 

منظمة ضمانا لمصلحة األطراف المتعاملة في السوق، االستثمارية الصحيحة في األسواق ال
من خالل التعريف السابق يرى الباحثين أن األسواق المالية أو كما   (.37م، ص2223)صيام،

ُيطلق عليها أحيانًا اسم البورصة، هي المكان الذي يلتقي فيه المشتري بالبائع لتتم عملية تبادل 
سطاء الماليين وسماسرة األوراق المالية باإلضافة إلى األدوات المالية المختلفة عن طريق الو 

مساعدة الجهات المختلفة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وذلك وفقًا للقوانين واللوائح 
 المنظمة للسوق المالي. 

 أنواع سوق األوراق المالية: 
يتكون سوق األوراق المالية من سوقين أولهما السوق األولية )سوق اإلصدار(، وثانيهما السوق 

 الثانوية )سوق التداول(. 
هي السوق التي تختص باإلصدارات الجديدة، أي األوراق أواًل: السوق األولية )سوق اإلصدار(: 

لتمويل مشروعات جديدة أو المالية التي تصدر ألول مرة للجمهور سواء كانت تلك اإلصدارات 
التوسع في مشروعات قائمة من خالل زيادة رأسمالها. فالمنشآت التي تحتاج إلى أموال يمكنها 
إصدار عدد من األوراق المالية وطرحها لالكتتاب سواء في اكتتاب عام أو خاص، )حنفي واخرون، 

 (.322م، ص2222
ا، التي تتداول فيها األوراق المالية بعد إصدارههي السوق ثانيًا: السوق الثانوية )سوق التداول(: 

أي بعد توزيعها بواسطة بنوك االستثمار. والذي يحصل على ثمن الورقة عند بيعها هو حاملها 
م، 1330وليست المنشأة المصدرة أصاًل للورقة والتي سبق وباعتها في السوق األولية، )سالم، 



 

 

إلى قسمين هما األسواق المنظمة واألسواق غير  (. تنقسم السوق الثانوية )سوق التداول(122ص
يستخلص الباحثين أن أهمية األسواق المالية تظهر من خالل تنمية ادخارات األفراد  المنظمة.

والشركات عن طريق االستثمار في تلك األسواق والحصول على عائدات معقولة بأقل مخاطر، 
 لسوق المالية لحماية المستثمرين وتوفيروهذا يتوقف على وجود قوانين ولوائح تنظم عمليات ا

 التمويل للقطاعات اإلنتاجية المهمة، األمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو االقتصادي.
 الدراسة الميدانية

 وعينة الدراسة:   مجتمع
يتكون مجتمع الدراسة من إدارة سوق الخرطوم لألوراق المالية ووكالء شركات الوساطة المعتمدة 

( فردًا. وذلك لغرض 72استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة المتمثل في )لديه. تم 
 إجراء الدراسة الميدانية.

  :أداة الدراسة
اعتمد الباحثين أداة االستبانة لما تتميز به من سهولة الحصول على البيانات المطلوبة في وقت 

مكانية استخدام الحاسب اآللمناسب وبتكلفة معقولة، ولسهولة تحليل النتائج إحصائيًا  ي في وا 
ظهار النتائج مباشرة، عمد الباحثين إلى تصميم استبانة.  التبويب والمعالجة وا 

 
 ( يوضح توزيع أداة جمع البيانات على أفراد العينة1جدول رقم )

 النسبة عدد االستبانات االستبانات

 %100.00 57 االستبانات الموزعة

 %94.6 71 المسترجعة

 %2.6 2 المستبعدة

 %92 96 المعتمدة

 م.2221إعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية  المصدر:



 

 

 تحليل البيانات الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة:
، بواسطة Descriptive Statisticsتم تحليل البيانات الشخصية بطريقة اإلحصاءات الوصفية 

 نتائج تحليل البيانات الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة:( وفيما يلي SPSSالبرنامج اإلحصائي )
 

 ( العمر ألفراد مجتمع الدراسة2جدول رقم )
 النسبة التكرار البيان

 %20.29 14 سنة فأقل 32

 %28.99 20 سنة 31-32

 %33.33 23 سنة 30-02

 %17.39 12 سنة 02أكثر من 

 % 111 69 الجملة

م2221االستبيان، المصدر: إعداد الباحثين من بيانات   

سنة فأقل، وأكثر من ربع أفراد  32(أعمارهم %22.23( أن حوالي )2يظهر من الجدول رقم )
سنة ونسبة المبحوثين االكثر أعمارهم  32 – 31( أعمارهم تتراوح بين 28.33مجتمع الدراسة )

اسة (. وبصورة عامة ُيالحظ أن معظم أفراد مجتمع الدر %33.33حيث بلغت )02 -32ما بين 
( تجاوزت أعمارهم ثالثين سنة وهذا سيكون له أثر إيجابي على الدراسة وهو الحصول 73.71%)

 إلى نتائج مهمة للبحث. على إجابات وافية تساعد في التوصل
 ( المؤهل العلمي ألفراد مجتمع الدراسة3الجدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %66.66 46 بكالوريوس

 %7.25 5 دبلوم عال  



 

 

 %21.74 15 ماجستير

 %4.35 3 دكتوراه

 %2.22 2 أخرى

 %111 69 الجملة

 م2221المصدر: إعداد الباحثين من بيانات االستبيان، 

(الذين أجابوا عن أسئلة %00.00( أن ثلثي أفراد مجتمع الدراسة )3ُيالحظ من الجدول رقم )
العلمي ماجستير، وحوالي  ( مؤهلهم%21.70االستبيان مؤهلهم العلمي بكالوريوس، وحوالي )

( مؤهلهم دكتوراه، %0.32( مؤهلهم العلمي دبلوم عاٍل، أما األقلية من أفراد المجتمع )7.22%)
من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي درجة البكالوريوس على األقل ويتوقع  %122ومنه ُيالحظ أن 

ن أسئلة االستبيان يمكن أ الباحثين من خالل هذه النتيجة أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة عن
 تكون إجابات دقيقة وأكثر موضوعية.

 ( التخصص العلمي ألفراد مجتمع الدراسة4الجدول رقم )
 النسبة التكرار البيان

 %43.48 30 محاسبة

 %14.49 10 إدارة أعمال

 %17.39 12 اقتصاد

 %11.59 8 دراسات مصرفية

 %7.25 5 نظم معلومات محاسبية

 %5.80 4 أخرى

 %111 69 الجملة



 

 

 م2221المصدر: إعداد الباحثين من بيانات االستبيان، 

( تخصصهم العلمي %03.08( أن حوالي نصف أفراد مجتمع الدراسة )0يتبين من الجدول رقم )
محاسبة، أما بالنسبة لبقية التخصصات فقد شّكلت نسب ضئيلة من مجتمع الدراسة. ولكن ُيالحظ 

( من مجتمع الدراسة بخالف التخصصات األخرى لهم معرفة %30.2)أن الغالبية العظمى 
بموضوع الدراسة من خالل دراستهم الجامعية، وهذا سيكون له أثر إيجابي على هذا الدراسة يتمثل 

 في الحصول على إجابات عن أسئلة االستبيان يمكن أن تكون أكثر دقة ومنطقية.
 الدراسة ( سنوات الخبرة ألفراد مجتمع5الجدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %18.84 13 سنوات فأقل 2

 %36.23 25 سنة 0-12

 %28.98 20 سنة 11-12

 %4.35 3 سنة 10-22

 %5.80 4 سنة 21-22

 %5.80 4 سنة 22أكثر من 

 %111 69 الجملة

 م2221المصدر: إعداد الباحثين من بيانات االستبيان، 

 2( أفراد مجتمع الدراسة خبرتهم أقل من %18.80( أن حوالي )2يتضح من الجدول رقم )
سنوات  12 – 0( خبرتهم تتراوح بين %30.23سنوات ، وحوالي أكثر ثلث أفراد مجتمع الدراسة )

سنة أما الذين  12 -11( خبرتهم تتراوح بين %28.38، وأكثر من ربع أفراد مجتمع الدراسة )
خبراتهم خمس عشرة سنة يمثلون ِنسب ضئيلة من مجتمع الدراسة ، ولكن بصورة  تجاوزت سنوات

( من أفراد مجتمع الدراسة تجاوزت سنوات خبراتهم الخمس %81.10عامة يالحظ أن نسبة )



 

 

سنوات، ونظرًا ألن الخبرة لها أثر كبير في أي مجال يتوقع الباحثين الحصول على إجابات تحقق 
 إليها هذا الدراسة. بعض األهداف التي يسعى

 ( المركز الوظيفي ألفراد مجتمع الدراسة6الجدول رقم )
 النسبة التكرار البيان

 %1.45 1 مدير عام

 %1.45 1 مدير مالي

 %10.14 7 محاسب

 %2.90 2 مراجع

 %53.62 37 وكيل شركات استثمارية

 %7.25 5 رئيس قسم

 %23.19 16 أخرى

 %111 69 الجملة

 م2221إعداد الباحثين من بيانات االستبيان، المصدر: 

( من أفراد مجتمع الدراسة مراكزهم الوظيفية %12.10( أن نسبة )0يالحظ من الجدول رقم )
(مراكزهم الوظيفية وكالء شركات استثمارية. ومنه %23.02محاسبين وحوالي ثلث أفراد المجتمع )

 الدراسة وهذا يفيد الباحثين في التوصل إلى من أفراد العينة لهم عالقة بموضوع %122ُيالحظ أن 
 حقائق مهمة تخدم أهداف هذا الدراسة.

 تحليل واختبار الفرضية:
تحليل عبارات الفرضية التي تنص على أن:" استخدام المشتقات المالية له دور في إدارة مخاطر 

 سوق المال". 
 الفرضية( يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات 7الجدول رقم )



 

 

 المتوسط العبارة م
االنحرا

ف 

المعيار

 ي
 التشتت االستجابة

1 
 عامالتالت من البسيط المستوى المالية األوراق سوق يفضل
 .فادحة خسائر في الوقوع من خوفاً  المالية

3.80 0.96 
استجابة 
إيجابية 
 ضعيفة

تشتت 
 متوسط

2 
 قاتبالمشت للتعامل الكافي المال رأس السوق لدى يتوفر
 .المحتملة المخاطر لمواجهة المالية

3.84 0.98 
استجابة 
إيجابية 
 ضعيفة

تشتت 
 متوسط

3 
 داماستخ على يشجع ال المالية األوراق سوق قانون قصور
 .المالية المشتقات من المخاطر إلدارة المالية األدوات

3.79 0.92 
استجابة 
إيجابية 
 ضعيفة

تشتت 
 متوسط

4 
 على ماليةال بالمشتقات المتعاملين من الكافي العدد يتوفر ال

 هذا يف التعامل من المستثمرين لحذر نظراً  المحلي المستوى
 .المجال

3.88 0.93 
استجابة 
إيجابية 
 متوسطة

تشتت 
 متوسط

5 
 من رةكبي بدرجة المشتقة المالية األدوات مع التعامل يتسم

 والمهندسين الفاعلة الرقابة وجود عدم ظل في المخاطر
 .األكفاء الماليين

3.66 0.94 
استجابة 
إيجابية 
 ضعيفة

تشتت 
 متوسط

6 
 من نيمك والتي الكفؤة المخاطر إدارة المال سوق لدي يتوفر
 .المالية المشتقات مع التعامل خاللها

2.95 1.22 
استجابة 
 محايدة

تشتت 
 متوسط



 

 

7 
 لىع المخاطر توزيع فرصة المشتقة المالية األدوات توفر

 .خطوتها درجة من يقلل مما متعددة أطراف
3.58 1.03 

استجابة 
إيجابية 
 ضعيفة

تشتت 
 متوسط

8 
 هذه لمث تستوعب محلية أسواق المالية للمشتقات يتوفر

 .التعامالت
2.84 1.10 

استجابة 
 محايدة

تشتت 
 متوسط

9 
 تجنبو  عوائد لتحقيق فرصاً  المشتقة المالية األدوات توفر

 لصعيدا على التكنولوجية التطورات متابعة خالل من خسائر
 .العالمي

3.83 0.99 
استجابة 
إيجابية 
 ضعيفة

تشتت 
 متوسط

10 
 المالية األدوات أسعار لتقليل فرصة المالية المشتقات توفر

 .المال سوق في المتداولة
3.75 0.92 

استجابة 
إيجابية 
 ضعيفة

تشتت 
 متوسط

 م2221المصدر: إعداد الباحثين من بيانات االستبيان، 

( ان المتوسطات للعبارات المتعلقة بالفرضية قد تراوحت ما بين 7يالحظ من الجدول رقم )
ال يتوفر العدد الكافي من المتعاملين ( ونصها " 0(، حيث جاءت العبارة رقم )2.80 -3.88)

في  "بالمشتقات المالية على المستوى المحلي نظرًا لحذر المستثمرين من التعامل في هذا المجال
(، مما يشير إلى استجابة إيجابية ضعيفة وبتشتت 3.88تبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )المر 

يتوفر للمشتقات المالية اسواق محلية تستوعب ( ونصها " 8متوسط. بينما جاءت العبارة رقم )
(، مما يشير إلى استجابة 2.80" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) مثل هذه التعامالت

 (.3.202حايدة وبتشتت متوسط. وبلغ المتوسط الحسابي للفرضية ككل )إيجابية م

 اختبار استجابة أفراد العينة للفرضية:
( tالختبار مدى معنوية استجابة الفرضية سيقوم الباحثين بإخضاع بيانات العبارات الختبار )



 

 

 للعينة الواحدة )طرف واحد(. 
 (8الجدول رقم )

 واحد ( للعينة الواحدة طرفTاختبار )
 فروض االختبار

H0:  = 3.4 
H1:  > 3.4 

 اإلحصاءات الوصفية

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة
89 3.545 0.637 0.000 
 اإلحصاءات االستداللية

 القيمة االحتمالية (tاإلحصاء )
 طرف واحد

 %32فترة ثقة  متوسط الفرق
 الحد األعلى الحد األدنى

2.146 0.017 0.145 0.011 0.279 
 قاعدة القرار

 (1.662) (.t( أكبر من القيمة الجدولية لتوزيع )t/ اإلحصاء )1
 (=0.05/ القيمة االحتمالية أصغر من مستوى المعنوية المعياري للدراسة )2
 / فترة الثقة ال تحتوي على الصفر3

 القرار
 البديل.يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض 

 م2221المصدر: إعداد الباحثين من بيانات االستبيان، 

( للعينة الواحدة أحادي الطرف، يمكن استخالص t( ان تحليل اختبار )8من خالل الجدول رقم )
 االتي:

مما يشير إلى استجابة  2.037بانحراف معياري  3.202متوسط االستجابات للمحور بلغ  -
بية ويدل التشتت الضيق على أن المبحوثين ت رغم استجابتهم اإليجاإيجابية ضعيفة وتشتت ضيق، 

 الضعيفة، أال أن هناك ثبات كبير على هذه االستجابات.
يوجد وجود فروق ذات داللة إحصائية مما يمكننا من رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل،  -



 

 

ضية، وثين على عبارات الفر بعبارة أخرى يمكن القول أن هناك داللة إحصائية على موافقة المبح
( تؤكد صحة هذه الفرضية، وعلى ضوء ذلك يتم 8( والجدول رقم )7ومن خالل الجدول رقم )

قبول الفرضية. ومن خالل تحليل نتائج اختبار الفرضية يستنتج الباحثين إثبات صحة الفرضية 
 ق المال".التي تنص على أن "استخدام المشتقات المالية له دور في إدارة المخاطر سو 

 الخاتمة:
 أواًل: النتتائج: 

 تتمثل النتائج التي توصل إليها الدراسة في اآلتي:
/ أن قصور قانون أسواق األوراق المالية ال يشجع على استخدام األدوات المالية إلدارة 1

 المخاطر من المشتقات المالية.
طورات خسائر من خالل متابعة الت/ توفر األدوات المالية المشتقة فرصًا لتحقيق عوائد وتجنب 2

 التكنولوجية على الصعيد العالمي.
/ ال يتوفر العدد الكافي من المتعاملين بالمشتقات المالية على المستوى المحلي نظرًا لحذر 3

 المستثمرين من التعامل في هذا المجال.
رقابة ل عدم وجود ال/ يتسم التعامل مع األدوات المالية المشتقة بدرجة كبيرة من المخاطر في ظ0

 الفاعلة والمهندسين الماليين األكفاء.
/ ان األدوات المالية المشتقة تشكل أداة إلدارة المخاطر المتعلقة بعمليات االستثمار على 2

 صعيدين المحلي والعالمي وذلك من خالل هذه العقود.
ول هذه ل دون دخ/ أن هناك صعوبات قانونية وفنية وتشريعية في البيئة االستثمارية تحو 0

 األسواق في التعامل بالمشتقات المالية كأداة لتحقيق الربح.
 ثانيًا: التوصتيات: 

 على ضوء النتائج السابقة يوصي الباحثين باآلتي: 



 

 

/ تطوير القوانين والتشريعات المحلية لكي تتناسب مع التشريعات السائدة في األسواق المالية 1
اق من الدخول في هذه التعامالت العالمية التي قد تكون مربحة اإلسالمية حتى تتمكن هذه األسو 

 جدًا إذا ما أحسن استخدامها.
/ ضرورة إدخال المشتقات المالية إلى األسواق المالية الناشئة، بهدف خفض درجة المخاطر 2

 المحيطة باالستثمارات وتشجيع أكبر عدد من المستثمرين على دخول السوق.
ة المخاطر باألسواق المالية واختيار أعضاء اإلدارة من الممارسين / ضرورة تفعيل إدار 3

 والمهندسين الماليين واإلداريين األكفاء.
 / توفير الكفاءات البشرية المدربة لتنفيذ استراتيجيات التعامل بهذه االدوات المالية المشتقة.0
 المراجع باللغة العربية: 
 المالية )البورصة(، )عمان: دار أسامة للنشر(.م(، أسواق األوراق 2228/ حسين، عصام)1
 االسكندرية(. -م(، إدارة المخاطر، )القاهرة: الدار الجامعية 2223/ حماد، طارق عبد العال)2
المحاسبة(،  -إدارة المخاطر -م(، المشتقات المالية )المفاهيم 2223/ حماد، طارق عبد العال)3

 اإلسكندرية(. –)القاهرة: الدار الجامعية 
م(، االستثمار في األوراق المالية ومشتقاتها مدخل 2222/ الحناوي، محمد صالح وآخرون)0

 التحليل األساسي والفني، )اإلسكندرية: الدار الجامعية(.
م(، تحليل األسهم والسندات: مدخل الهندسة المالية، )القاهرة: 1338/ الحناوي، محمد صالح)2

 رية(الدار الجامعية، اإلسكند
م(، أسواق المال والبنوك التجارية، )القاهرة: الدار الجامعية 2222/ حنفي، عبد الغفار وآخرون)0

 االسكندرية(.
م( االستثمار في البورصة األوراق المالية، )القاهرة: الدار الجامعية 2220/ حنفي، عبد الغفار)7

    اإلسكندرية(.
وأدواتها، )عمان: مؤسسة الوراق للنشر  م(، الهندسة المالية2228/ دباس، هاشم فوزي)8

 والتوزيع(.



 

 

 م( مختار الصحاح، )بيروت: دار الكتاب العربي للطباعة(.1381/ الرازي، محمد بن أبي بكر)3
م(، إدارة المخاطر المالية )عمان: دار المسيرة للنشر والطباعة، 2228/ الراوي، خالد وهيب)12

 الطبعة األولي(
م(، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور 2222حميد)/ رضوان، سمير عبد ال11

 (.الهندسة المالية في صناعة أدواتها، )القاهرة: دار الجامعات
م(، الخصخصة وتقييم األصول واألسهم في البورصة، )اإلسكندرية: 1330/ سالم، عبد اهلل)12

 مكتبة النهضة المصرية(.
: االستثمار والتمويل طويل األجل"، 1الجزء -المالية  م(، اإلدارة1382/ سيد الهواري، )13

 )القاهرة: دار الجيل(.
راسة د -م(، القياس واإلفصاح المحاسبي لألنشطة خارج الميزانية 2222/ الشمام، ماهر علي)10

مستنصرية، الجامعة ال –تطبيقية في بعض المصارف العربية واألجنبية، أطروحة دكتوراه منشورة 
 العراق. –واالقتصاد  كلية اإلدارة

 م(، مبادئ االستثمار، )عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع(.2223/ صيام، أحمد زكريا)12
م(، أساسيات اإلدارة المالية في القطاع الخاص، )عمان: دار 1337/ طنيب وآخرون، )10

 المستقبل(.
-هرة: الحرمين للكمبيوترم( إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرية"، )القا1333/ طه، طارق )17

 االسكندرية(.
م(، دور الهندسة المالية في خفض مخاطر المحافظ المالية 2212/ العائش، ربيع بوضبيع)18

وتحليل دور استراتيجيات الخيارات في بناء محفظة التحوط في السوق المالي القطري، رسالة 
 الجزائر.  -االقتصادية والتجارية كلية العلوم  -ورقلة  –ماجستير منشورة، جامعة قاصدي مرباح 

م(، أثر استخدام المشتقات المالية ومساهمتها في إحداث 2212/ عبد القادر، بن عيسى)13
كلية العلوم  -ورقلة-األزمة المالية العالمية، رسالة ماجستير منشورة جامعة قاصدي مرباح

 الجزائر.  -االقتصادية والتجارية



 

 

مشاكل المراجعة في االسواق المال، )االسكندرية: الدار م(، 2223/ عطية، احمد صالح)22
 الجامعية(.

م(، األدوات المالية المشتقة تحدي جديد للمراجعين، )مجلة 1338/ عطية، أحمد صالح)21
 البحوث التجارية، كلية التجارة جامعة الزقازيق، المجلد العشرون العدد األول(.

أدوات الهندسة المالية في إدارة فجوة الميزانية م(، استخدام 2221/ الفريحة، حيدر نعمة)22
 أطروحة غير منشورة، بغداد، العراق. -العمومية لعينة المصارف العراقية، دراسة تطبيقية 

م(، نحو إطار لالستقرار المالي، )تقرير مترجم، صندوق 1333/ فولكتروس، ديفيد وآخرون)23
 النقد الدولي(.

م( اإلطار الجديد الحساب معيار كفاية راس المال المقترح 2223العزيز)/ محمود، محمود عبد 20
من قبل لجنة بازل، بحوث في مقررات لجنة بازل الجديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة المصرفية 
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