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 الملخص : 
استهدف البحث تطوير دور المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية ،  ويقوم 
الباحث بذلك من خالل التطور الملموس للمراجعة الداخلية في مفهومها وأهدافها وانشطتها ومعاييرها 

لخدمات ، التي انتقلت من مجرد وظيفة الفحص والتقييم  الى تقديم خدمات التأكيد الموضوعي وا
االستشارية وتقييم وتحسين فعالية ادارة المخاطر والرقابة والحوكمة وذلك في تقديم الدور المقترح 
للمراجع الداخلي  الذى يتكون من تقديم االطار العام لحوكمة المخاطر الذى يتناول مفهوم ووظائف 

طر شركات الوساطة وركائز حوكمة المخاطر  ، والدور المقترح للمراجع الداخلي في حوكمة مخا
المالية  والذى يشمل  الركائز الفكرية مثل المفاهيم و الفروض والمبادئ  التي يقوم عليها الدور 
المقترح ،والركائز التطبيقية مثل  األساليب والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية والتي تشمل معايير 

 .  األداء ومعايير الصفات التي تقوم عليها الدور المقترح 

 

إدارة المخاطر  -حوكمة الشركات  -حوكمة المخاطر  -المراجع الداخلي  : الكلمات المفتاحية
شركات الوساطة المالية .  –  
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Abstract: 

The research aims to develop the role of the internal auditor in the risk 

governance of financial intermediation companies, and the researcher does 

this through the concrete development of internal audit in its concept, 

objectives, activities and standards, which has moved from just the function 

of examination and evaluation to provide objective assurance and advisory 

services, and to evaluate and improve the effectiveness of risk management, 

control and governance. In presenting the proposed role of the internal 

auditor represented in presenting the general framework for risk governance 

that deals with the concept, functions and pillars of risk governance, and the 

proposed role of the internal auditor in the risk governance of financial 

brokerage firms, which includes the intellectual pillars such as the concepts, 

assumptions and principles on which the proposed role is based, and the 

applied pillars such as methods and standards The International Internal 

Auditor, which includes the performance standards and the attributes 

standards on which the proposed role  is based . 

 

Key words: Internal Auditor - Risk Governance - Corporate Governance-  

Risk Management  - Brokerage Companies . 
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 أوال :طبيعة البحث :
المالية  دورا بارزا في تقدم وازدهار االقتصاد القومي تقوم شركات الوساطة المالية في سوق األوراق 

(، بتقديم الخدمات للمستثمرين في البورصة من خالل خدمة الشراء وبيع  3،ص2014)السيد ، 
مساك السجالت لالسهم المقيدة بالحفظ المركزي ، وخدمات  االوراق  المالية ، والحفظ المركزي وا 

المقيدة في البورصة ، واالكتتاب العام في الشركات المطروحة استشارية وتقارير وبحوث عن الشركات 
(،  وهى عبارة عن الوسيط المالي بوصفة الكيان الوسيط بين أصحاب  17،ص2016للبيع )خشبة ، 

،وتتعرض شركات   Greenbaun,2016,p24)الفائض وأصحاب العجز في األسواق المالية )
لة والمشابكة والتي يمكن أن تؤدى  تحققها إلى حدوث الوساطة المالية لعديد من المخاطر المتداخ

( ،  وقسمتها  3،ص2014نتائج سلبية تمتد أثارها العكسية إلى التأثير في االقتصاد القومي)السيد ، 
معايير المالءة المالية المصرية المخاطر التي تواجه شركات الوساطة المالية وتشمل هذه المخاطر 

مخاطر السوق ومخاطر التسوية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة  على سبيل المثال ال الحصر 
 (.4،ص2017ومخاطر التشغيل ومخاطر السمعة )معايير المالءة المالية  ، 

على أهمية قيام المراجع الداخلي بتقييم عمليات المنظمة  ((IIAولذلك اكد معهد المراجعين الداخلين
فإن التقيد بالمعايير يشكل امرأ ( ،  10،ص2014د ، واالستراتيجيات والمخاطر بحرص وعناية)محم
جديد من قبل والذى يعرف المراجعة الداخلية بانها "نشاط أساسيًا لكي يتمكن المراجع الداخلي ونشاط 

(وبذلك  (IIA,2013,P1المراجعة الداخلية من الوفاء بمسؤولياتهممستقل وموضوعي يقدم خدمات 
ف إضافة قيمة للمنشاة وتحسين عملياتها ويساعد هذا النشاط صدر تعريف تأكيدية واستشارية بهد

في تحقيق أهداف المنظمة األعمال من خالل اتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية 
دارة المخاطر والرقابة )  .(IIA ,2017عمليات الحوكمة وا 

الداخلي في حوكمة مخاطر شركاتتطوير دور المراجع وبذلك  تتمثل القضية البحثية لهذا البحث في   

ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة البحث في عدة تساؤالت هي:الوساطة المالية في ضوء معايير المراجعة   

 ؟ما هي  أهمية حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية بسوق األوراق المالية  .1

 ؟ الماليةالدور المقترح للمراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة  ما هو .2
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-في ضوء طبيعة البحث فان أهميته تنقسم إلى ما يلى : ثانيا: أهمية البحث :    
تتمثل األهمية العلمية في تناول موضوع البحث وعدم تناوله من قبل  األهمية العلمية : -أ

تطوير دور المراجع الداخلي في حوكمة الباحثين في مصر في حد علم الباحث وأهمية في 
 الوساطة المالية .مخاطر شركات 

تكمن أهمية هذا البحث العملية في انه يتناول موضوعا حيويا ، حديث األهمية العملية :   -ب
تطوير دور المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المفهوم ومتكامل  وذلك بقصد 

تحديد طرق المالية  مما يساعد على التعرف على المخاطر والتنبؤ بها قبل وقوعها وبالتالي 
 .التعامل معها بدقة في الوقت المالئم  

تطوير دور في ضوء طبيعة البحث وأهميته يتمثل الهدف العام في  ثالثا: أهداف البحث: 
، وينقسم الهدف العام إلى ثالث  المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية 

 أهداف فرعية متكاملة هي :
 .بيان أهمية حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية بسوق األوراق المالية  .1

 . بيان الدور المقترح للمراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية .2

 وتحليل نتائجها .القيام بإجراء دراسة ميدانية  .3

يلى: في ضوء مفاهيم عنوان البحث  فان تعريفته ما: رابعا: مفاهيم عنوان البحث   

تطوير: يعنى التحول من طور الى اخر وتعنى كلمة التطور :التغير التدريجي في بيئة الكائنات  -1
الحية وسلوكها ،وبالتالي فالتطور ما هو اال التحسن للوصول الى تحقيق االهداف المرجوة بصورة 

 (5، ص  2013اكثر كفاءة )عويس ، 

ستقلة وموضوعية واستشارية للمنظمات بهدف دور المراجع الداخلي: هو تقديم خدمات تأكيدية م -2
المساعدة على تحقيق اهداف ادارة االعمال من خالل نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية 

 (IIA,2013,P6) ادارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة

هي عبارة عن تحديد المخاطر وتقييمها واداتها على نطاق واسع ويشمل جميع حوكمة المخاطر:  -3
العناصر والقواعد واالتفاقيات والعمليات واالليات والتي تعتمد على الكيفية التي يتم بها تجميع 

وتحليل ونقل المعلومات ذات الصلة بالمخاطر وكذلك كيفية اتخاذ القرارات اإلدارية ، وهى تطبق 
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وكمة الرشيدة والتي تشمل الفاعلية والكفاءة والمساءلة والتركيز االستراتيجي واالستدامة مبادئ الح
والمساواة والعدالة واحترام القانون  وكذلك ضرورة إيجاد حلول بديلة مع مراعاة ان تكون أخالقية 

 (.IRGC,2017,PP 5-6) ومقبولة قبوال عاما

الوسيط بين البائع والمشترى فهي تقوم ببيع أو شراء  :هي  شركات تقوم بدورشركات الوساطة المالية  -4
األسهم والسندات )األوراق المالية( وفقا للقواعد والقوانين التي تحكم العمل في البورصة  )السيد ، مرجع 

 (. 17سابق،ص

في ضوء طبيعة البحث وأهميته وأهدافه ومفاهيم عنوانه فان فروض البحث  خامسا :فروض البحث : 
االتي :تتمثل في   

ال يوجد اختالف جوهري بين اراء عينة الدراسة حول أهمية حوكمة مخاطر شركات الفرض األول العدمي: 
.الوساطة المالية بسوق األوراق المالية    

يوجد اختالف جوهري بين اراء عينة الدراسة حول أهمية حوكمة مخاطر شركات األول البديل : الفرض 
.الوساطة المالية بسوق األوراق المالية   

ال يوجد اختالف جوهري بين اراء عينة الدراسة حول الدور المقترح للمراجع الداخلي : الثاني العدمي الفرض
. في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية  

يوجد اختالف جوهري بين اراء عينة الدراسة حول الدور المقترح للمراجع الداخلي في  :البديل الثاني الفرض
.حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية  

يقوم الباحث باتباع المنهج العلمي المعاصر الذى يجمع بين المنهجين االستقرائي  سادسا :  منهج البحث:
للبحث وصوال لتطوير دور المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات واالستنباطي بما يالءم المسار العلمي 

الوساطة المالية ، وتستخدم في ذلك عدد من األساليب العلمية القائمة على التحليل والمناقشة والدارسة الميدانية 
 .اوصوال الى مبتغاه

ه  ، فان حدود البحث  في ضوء طبيعة البحث وأهميته وأهدافه  وافتراضاته ومنهج سابعا: حدود البحث:
يضع البحث اطار نظريا في ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخلية الخاصة بتطوير دور أنه تتمثل في 

 المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية  .
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وحدوده ومنهجه ،فان خطة  فروضفي ضوء طبيعة البحث و أهميته و أهدافه و  -ثامنا :خطة البحث:
 البحث في االتي :

:  اإلطار العام لحوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية.  المبحث األول           

: الدور المقترح للمراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية . المبحث الثاني       

نية. الميداالدراسة :   المبحث الثالث         

فيما يلى عرض الهم الدراسات السابقة التي تمت سواء في البيئة  -:: الدراسات السابقةتاسعا 
: العربية أو األجنبية والتي توضح أهمية هذا الموضوع  

اسم  م
الباحث/  

 السنة
 

 عنوان البحث
الدراسة/ /

 الرسالة

 النتائج

1 (Sudha 

Mathew, 

Salma 

Ibrahim, 

2018,P6 

Corporate 

governance 

and firm 

risk 

 

، تظهر نتائجنا  2010و  2005شركة  في المملكة المتحدة بين عامي  267وباستخدام عينة من 

أن مؤشر الحوكمة الذي تم إنشاؤه من التكوين ، والبنية القيادية ، واألعضاء المجلس ومجلس 
نظمين اإلدارة يرتبط ارتباًطا سلبًيا بمخاطر الشركة. هذه النتيجة مهمة للمساهمين والم

 واألكاديميين ، ألنها تحدد العوامل التي ترتبط بشكل كبير بمخاطر الشركة. على وجه التحديد .

)الزغبي ،  2

2018  ،

 (150ص 

دور المراجعة 

الداخلية في 

الحد من 

المخاطر 

وتفعيل حوكمة 

 الشركات

 

مجموعة من أدت األزمات المتتالية التي تعرضت لها الشركات إلى المطالبة بضرورة وجود 
الضوابط واألعراف والمبادئ األخالقية والمهنية لتحقيق الثقة والمصداقية في المعلومات الواردة 

في القوائم المالية والتي يحتاج إليها العديد من مستخدمي التقارير المالية خاصة المستثمرين 
د أحجام منشأة المتعاملين في سوق األوراق المالية في ظل عولمة وتدويل سوق المال وتزاي

األعمال نتيجة إجراء العديد من عمليات الدمج بين العديد من الشركات سواء على المستوى 
 المحلي أو على المستوى الدولي

حيث لعب دوراً فعاالً في مجاالت اإلصالح المالي واإلداري ” الحوكمة”ظهور مصطلح 
تقارير المالية، وتنشيط االستثمار لشركات القطاع العام والخاص، وزيادة ثقة المستثمرين في ال

الوطني وجذب االستثمارات، وتدعيم الجهاز المصرفي وزيادة قدراته، وتفعيل سوق األوراق 
 .المالية، ودفع عملية التنمية االقتصادية بقوة

3 (M. 

Eulerich

, J. 

Kremin 

and 

D.A. 

Wood,2

019, P5) 

 

Factors 

that 

influence 

the 

perceived 

use of the 

internal 

audit 

function's 

work by 

executive 

manageme

nt and 

audit 

committee 

بشكل أكبرعندما يتعلق الغرض من التقارير بفعالية  IAFيستخدم فريق اإلدارة التنفيذية نتائج 

 الضوابط الداخلية والمشاريع االستراتيجية وإدارة المخاطر.
هذه النتائج تشير إلى أن الخطة االستراتيجية الشاملة للشركة ذو صلة باإلدارة التنفيذية وكذلك 

ينتهي هناك. في أخرى بعبارة أخرى ، من  IAFلجنة التدقيق ؛ ومع ذلك ، فإن التشابه لغرض 

حيث يحاولون تقديم عمليات  IAFالمحتمل أن تحدث مشكلة معقدة من حيث المبدأ بالنسبة إلى 

 تدقيق بأغراض متنوعة .
من قبل اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق ، كما ترى  IAFعلى استخدام  IPPFتؤثر المطابقة مع 

CAEs ينظر إلى  4. كما هو موضح في الجدول ،CAEs  أن استخدام فريق اإلدارة التنفيذية من

IAF  والعمل يرتبط بشكل إيجابي مع كل منIAF  واالستقالل واالمتثالIPPF. 
،  IAFمرتبًطا بشكل كبير باستقالل  IAFمن ناحية أخرى ، استخدام لجان التدقيق لم يكن عمل 

 IPPFوكان كذلك يرتبط بشكل هامشي فقط مع االمتثال 
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4 (Li 

Wang,2

019, 

PP:148-

)  149 

 

The Risk 

Spillover 

Effects of 

Securities 

Companies 

in 

China’s 

Capital 

Market 

with the 

CoVaR 

Method 

 

العالقة بين الوسطاء الصينيين هي قوية جدا ، ويمكن أن تنتقل المخاطر التي  -1

 يتحملونها من خالل قنوات مختلفة مثل ربط سعر األصول وربط األعمال. في الوقت الحاضر ،
شركات الوساطة المالية درجة عالية نسبيا من التسويق في الصين ،باإلضافة إلى ذلك ، األصول 

الموجودة في شركات األوراق المالية كبيرة الحجم ،لكن رأس مالها األساسي صغير نسبياً 
، مقارنة بالمخاطر التي يتحملونها ال يمكن أن تكون معتمدة بالكامل من قبل الحكومة مثل البنوك 

 وبالتالي هي أكثر عرضة لألزمة.
ال تشير المخاطر العالية للوسيط الواحد إلى مساهمة كبيرة في المخاطرة سوق رأس المال.   -2

يجب أن السلطة اإلشرافية ال تولي اهتماما فقط للمخاطر التشغيلية للوسطاء الفردية ، ولكن أيضا 
المال ،وال يكفي لمنع والسيطرة على  التركيز على مساهمتهم في المخاطر الشاملة لسوق رأس

مخاطر التشغيل التي يواجهها الوسطاء األفراد من أجل ضمان االستقرار العام للسوق رأس 
المال. يجب أن يكون الوسطاء الذين يساهمون أكثر في المخاطر النظامية المطلوبة للحصول 

ة على استيعاب مخاطر الخسائر على تغطية مخاطر أعلى ، ينبغي تقييد نفوذهم بدقة ، بهم القدر
 غير المتوقعة الناجمة عن أعمال محددة ينبغي يجب زيادة قدرتها على مقاومة مخاطر السيولة

 حجم السوق هو عامل مهم ينبغي النظر فيه للتنظيم ، ولكن ليس  -3

ما زادت العامل الوحيد. كما يتبين من البيانات التجريبية ، بشكل عام ، كلما زاد حجم الوساطة كل
مساهمتها في المخاطرة ، ولكن هناك عوامل أخرى مثل األهمية لها أيًضا تأثير مهم على 

مساهمة المخاطرة. لذلك ، عند تحديد مؤسسات مهمة من الناحية النظامية ، يجب أن تنظر 
السلطة اإلشرافية ليس فقط حجم شركات السمسرة الفردية وأهميتها في السوق ، ولكن أيضا 

األخرى التي تؤثر على مساهمة مخاطر شركات السمسرة. يحكم من خصائص الوسطاء  العوامل
أنفسهم ، عوامل مثل النفوذ المفرط لشركات الوساطة ، وعدم التطابق الخطير عند االستحقاق 

وارتفاع نسبة السعر إلى الدفتر لشركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى عناية خاصة 
 يمية.من السلطات التنظ

 محمد) 5
،2019 ،

ص ص : 
358:357
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العوامل 
المؤثرة على 
فاعلية وظيفة 

المراجعة 
الداخلية في 

الوحدات 
الحكومية 
 المصرية

 أكدت الدراسة على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية-1

 للمراجع الداخلي وفاعلية المراجعة الداخلية
 وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين استقالليةأكدت الدراسة على  -2

 وموضوعية المراجع الداخلي وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية
 أكدت الدراسة على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين جودة أداء -3

 المراجعة الداخلية وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية
 جود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين دعم اإلدارةأكدت الدراسة على و -4

 العليا للمراجعين الداخليين وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية
أكدت الدراسة على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين التنسيق والتعاون بين  -5

 المراجع الداخلي الخارجي وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية

  اإلطار العام لحوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية:  المبحث األول 
( فشل وضعف حوكمة الشركات في الشركات  على 2008أكدت األزمة المالية العالمية )المقدمة : 

وجه التحديد ،وفشل أنظمة إدارة المخاطر التقليدية وبذلك تم  التأكيد على أهمية وجود إطار فعال 
( في المراجعة الموضعية التي صدرت FSBولذلك دعا مجلس االستقرار المالي  )،  إلدارة المخاطر 

مؤخًرا حول حوكمة المخاطر وقيام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى مراجعة مبادئ الحوكمة  
 . 2013عام  FSBمع األخذ في االعتبار حوكمة المخاطر السليمة والممارسات المدرجة في تقرير

( بأنها عبارة عن  مجموعة من FSB,2019,P7عرفها  )فهوم حوكمة المخاطر : أوال : م
مبادئ الحوكمة ، التي تقوم بالتقييم واإلدارة  والتبليغ عن المخاطر والتي تشمل مبادئ المساءلة 
والشفافية في وضع السياسات والهياكل من أجل المخاطر ذات االرتباط بالقرارات داخل مؤسسات 

 االعمال .
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بانها عبارة عن ( IRGC ,2017,PP:5-6وعرفها ايضا المجلس الدولي لحوكمة المخاطر )   
تحديد المخاطر وتقديرها وادارتها وتشمل جميع العناصر والقواعد واالتفاقيات والعمليات واآلليات التي 

لك كيفية تعتمد على الطريقة التي يتم بها تجميع وتحليل ونقل المعلومات ذات العالقة بالمخاطر وكذ
دارتها  أتخاذ القرارات اإلدارية ، وهى تطبق مبادئ حوكمة الشركات في تحديد المخاطر وتقييمها وا 
والتي تشمل الفاعلية والكفاءة والمساءلة والتركيز االستراتيجي واالستدامة والعدالة واحترام القانون  مع 

 عاما .ضرورة حلول بديلة مع مراعاة ان تكون أخالقية ومقبولة قبوال 

-  Volker Stein, and Arnd) :ثانيا : مهام ووظائف حوكمة المخاطر

103-PP: 102.  ,2018,Wiedemann ): 

نسبة  من خالل تنظيم المخاطر والقدرة على تحمل المخاطر  وقياستصميم نماذج المخاطر:  -1
العائد إلى المخاطرة وسوف يؤدى الى تغيير نموذج المخاطر من رد الفعل إلى فعل  استباقي و 

 تصور اإلدارة للمخاطر من المخاطر الفعلية الى  المخاطر المحتملة.
حوكمة المخاطر تعتبر نظام مرجعي إلدارة المخاطر بحد ذاته تحديد المخاطر النموذجية:  -2

ال تستهدفها حوكمة الشركات وال إدارة المخاطر تلك المخاطر ،   ينطوي على المخاطر التي
ومناقشة المخاطر ذات الصلة مثل مخاطر البرمجة او التقنية او مشاكل البيانات او األخطاء 

 المعيارية .
 البحث والتطوير في قضايا المخاطر : -3

صبح إدارة المخاطر من خالل البحث عن أساليب مبتكرة في إدارة مخاطر الشركات ،و يمكن أن ت
سباقة  الستكشاف المخاطر  عالوة على ذلك ، وتتبع مزيد من التطورات لنماذج المخاطر  ، 
 يمكن لحوكمة المخاطر دمج التقدم األكاديمي الجديد في التطبيق الحالي في نماذج المخاطر.

م أن إدارة المخاطر تقدم هذا التوجيه من خالل فه االستشارات عن المخاطر لإلدارة العليا : تقديم -4
نها قدرة ديناميكية بمثابة استشاري داخلي وزيادة إمكانيات الشركة  أكثر من مجرد بناء وا 

 االستراتيجية مما يجعل االستثمارات والمخاطر جديرة باالهتمام .
حوكمة المخاطر هي المكون الرئيسي لتعريف المخاطر حيث ثالثا : ركائز حوكمة المخاطر :

دارة المخاطر ويتضمن هذا المكون لتحديد المسئوليات يتضمن مزيجا م ن حوكمة الشركات وا 
 Jack Ogutu. et alوالسلطات والمساءلة وقواعد إجراءات اتخاذ القرارات في إدارة المخاطر )

,2018, PP41-47 ومن خالل استعراض ما سبق فهناك ركزتين لحوكمة المخاطر وهم األولى ،)
دارة المخاطر التقليدية ويقوم الباحث بشرحهم بشيء من التفصيل  من حوكمة الشركات والثانية إ

 خالل الشكل التالي .
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 المصدر : اعداد الباحث

 المبحث  الثاني

 حوكمة مخاطر شركات الوساطة الماليةالدور المقترح للمراجع الداخلي في 

تتصف بيئة االعمال في الوقت الحالي بالتغير المستمر والسريع واالهتمام المتزايد بمهنة  المقدمة :
الى ضرورة وضع أطار  المراجعة الداخلية و المخاطر والتحديات التي تقابل الشركات  ، مما ادئ

طار تطبيقي يحدده مجموعة من  األساليب فكرى يحدد مجموعة من المفاهيم والمبادئ والفروض ، وا 
،والمعايير لتوضيح طبيعة وحدود دور المراجع الداخلي في حوكمة المخاطر في شركات الوساطة 

المراجع الداخلي في حوكمة المالية ، ولتحقيق الهدف العام من المبحث  وهو التطوير المقترح لدور 
 .مخاطر شركات الوساطة المالية في ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

 أوال: الركائز الفكرية للدور المقترح للمراجع الداخلي .
 المفاهيم التي يرتكز عليها الدور المقترح للمراجع الداخلي : -1
 1941المراجعين الداخليين منذ أنشائه في ساهم معهد  مفهوم دور ووظيفة المراجع الداخلي : -أ

 IIAفي تطوير وظيفة المراجعة الداخلية حيث اشار لمفهوم الحديث للمراجعة الداخلي )
Definition of Internal Audit فهي عبارة عن نشاط استشاري وتأكيدي موضوعي ومستقل )

أهدافها من خالل منهج مصمم إلضافة القيمة وتحسين عمليات المنظمة ، وتساعدها في تحقيق 
 منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

يعد مفهوم حوكمة المخاطر هو عبارة عن تحديد المخاطر وتقديرها  مفهوم حوكمة المخاطر:  -ب
واداتها على نطاق واسع ويشمل جميع العناصر والقواعد واالتفاقيات والعمليات واالليات والتي 

 حوكمة الشركات  

Corporate Governance 
 تصمم هيكل لنظام إدارة المخاطر .

 تحديد المسئوليات والسلطات والمساءلة

المخاطر تحديد قواعد وإجراءات اتخاذ القرار في إدارة  

  

  

 

 إدارة المخاطر المؤسسات 

Enterprise Risk Management 
 تعريف المخاطر

 حوكمة المخاطر

 تقييم المخاطر والرقابة عليها

وصياغة االهدافاالستجابة للمخاطر   

 

  حوكمة المخاطر

Governance  Risks 
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قوم على تجميع وتحليل ونقل المعلومات ذات العالقة بالمخاطر وكذلك كيفية اتخاذ القرارات ت
اإلدارية ، وهى تنفذ مبادئ الحوكمة والتي تشمل الفاعلية والكفاءة والمساءلة والتركيز االستراتيجي 

مراعاة ان  واالستدامة والمساواة والعدالة واحترام القانون  وكذلك ضرورة إيجاد حلول بديلة مع
 (IRGC ,2017,PP:5-6)تكون أخالقية ومقبولة قبوال عاما 

 الفروض التي يرتكز عليها الدور المقترح للمراجع الداخلي :-2

أن يكون المراجع الداخلي اداءة تنبيه مبكر للمنظمة يجب علية أن يكون  فرض عدم التأكد : -أ
عن طريق تحليل  في حالة يقظة دائمة حتى يستطيع التعرف على المخاطر التي تقابل الشركات

 (108-107، ص ص 2014، الكفراوى)وتقييم ادلة االثبات المتوفرة الية 

ل المراجع الداخلي أثناء أداء عمله لضمان استقال يقصد بهفرض استقالل المراجع الداخلي :  -ب
Al-أداء واجباته المهنية بحرية تامة وبعيدا عن أية ضغوط في تحديد نطاق عملية المراجعة 

)27-PP:13 . et al,Akra.. ) 

ضرورة توافر الكفاءة المهنية الالزمة في  المراجع هو  فرض توافر التأهيل العلمي والعملي:  -ج
الداخلي  من خالل المعرفة ،والمهارة ، والكفاءة الالزمة للقيام بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية بشكل 

 ( 342، ص )محمد ، مرجع سابق سليم 

: هو ضرورة توافر الصدق في محتوى التقرير الذى يقدمه فرض الصدق في محتويات التقرير -د
 (.109، ص : مرجع سابقالكفراوى ، )ويعطى للشركة مصداقية على أدائها المراجع الداخلي 

 ),PP: OECD , G20,2015 13-61   (:المبادئ  التي يرتكز عليها الدور المقترح -3
تعزيز وجود أسواق شفافة وعادلة  ،   :مبدأ ضمان وجود إطار عام وفّعال لحوكمة الشركات -أ

 وتوزيع فّعال للموارد ويجب أن تكون مّتسقة مع سيادة القانون.

حماية وتسهيل ممارسة المساهمين بما في ذلك : الحقوق والمعاملة المتساوية للمساهمين مبدأ-ب
 .األقليات والمساهمين األجانب لحقوقهم

أن تكون الحوافز متاحة ألسواق  :المؤسسات االستثمارية وأسواق األسهم والوسطاء مبدأ - ج
اإلفصاح عن المتعارضات ، و األسهم من خالل فحص سياسات حوكمة الشركات والتصويت عليها 

 الكشف عن األسعار بعادلة  . منع عمليات التداول المستندة الى معلومات داخلية ،، و في المصالح
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حماية حقوق أصحاب المصالح و االتفاقات :  أصحاب المصالح في حوكمة الشركاتدور  مبدأ -د
واعالن مخاوفهم عن أي عمليات غير قانونية  الحصول على المعلومات ذات الصلة ،، والمتبادلة 

 .وفعالية إطار الحوكمة ،

ـ  الجوهرية      اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب بشأن جميع المسائل  :  اإلفصاح والشفافية مبدأ -هـ
دارة وحوكمة الشركة  .المتعّلقة بالشركة بما في ذلك الوضع المالي واألداء والملكية وا 

ضمان قيام مجلس إدارة الشركة بالتوجيه اإلستراتيجي للشركة : مسؤوليات مجلس اإلدارة مبدأ -و
 .ة ،  وتحّمل المسؤولية الكاملة تجاه الشركة والمساهمينوالرصد   الفّعال لإلدار 

 :ثانيا : الركائز التطبيقية للدور المقترح للمراجع الداخلي
 األساليب التي يرتكز عليها التطوير المقترح : -1
مدخل المراجعة على اإلدارة الشاملة للمخاطر : يقوم مدخل المراجعة على أساس المخاطر -أ

 المحتملة في الشركة سواء كانت هذه المخاطر لها اثار سلبية او إيجابية على اهداف الشركة 
(466-Lundqvist,2015, PP:441) . 

تحقيق الشركة قيمة مضافة ومنفعة ألصحابها وغيرهم من  هو:مدخل القيمة المضافة -ب
 IIA,2017 ))المساهمين من خالل الدور الذى تقوم به كل إدارة او قسم داخل الشركة 

 IIA,2017 )) المعايير التي يرتكز عليها التطوير المقترح: -2
تحديد أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط  :األهداف، الصالحيات، المسؤولياتمعيار  -أ

 .المراجعة الداخلية  تحديدًا رسميًا ضمن ميثاق المراجعة الداخلية  

أن يكون نشاط المراجعة الداخلية مستقاًل، وآداء أعمالهم : االستقاللية والموضوعية معيار -ب
 لهيكل اإلداري.بموضوعية و أن يرتبط الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بأعلى مستوى في ا

أن يتمتع المراجعين الداخليين بالمعرفة الوافية التي : المهارات والعناية المهنية الالزمة معيار -ج
ُتمكنهم من تقييم مخاطر االحتيال ،و بذل العناية والمهارة المتوقع أن يكون عليه أي مراجع 

 .داخلي يتحلى بمستوى معقول من التبصر واالقتدار

يجب أن يحتوي برنامج ضمان وتحسين الجودة على : وتحسين الجودة برنامج ضمان معيار -د
 التقييمات الداخلية والخارجية .

أن يدير نشاط المراجعة الداخلية  بفعالية من أجل ضمان : إدارة نشاط المراجعة الداخلية معيار -ه
 .أنه يضيف قيمة للشركة



  السيد محمد رمضان  (دراسة ميدانية مع  ) تطوير دور المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية

626 
 
 

يم واإلسهام في تحسين كل من أن يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالتقي: طبيعة العمل معيار -و
دارة المخاطر والرقابة في الشركة.  مسار الحوكمة وا 

يجب على المراجعين الداخليين أن يعّدوا مخططًا موثقًا لكل مهمة : التخطيط للمهمة معيار -ز
 .مراجعة ويتضمن المخطط أهداف ونطاق والمجال الزمني والموارد المخصصة للمهمة

على المراجعين الداخليين تحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات يجب :  تنفيذ المهمة معيار -ح
 . الكافية لتحقيق أهداف المهمة

يجب على المراجعين الداخليين أن يبلغوا نتائج مهمات المراجعة وأن تبليغ النتائج :  معيار -ط
 .تكون التبليغات صحيحة وموضوعية وواضحة وموجزة وبّناءة وكاملة وفي الوقت المناسب 

يجب على الرئيس التنفيذي للمراجعين الداخليين أن يقوم بتعيين :   متابعة سير العمل معيار -ي
 نظام متابعة للنتائج التي تم إبالغها الى اإلدارة.

يجب على الرئيس التنفيذي للمراجعين أن يناقش األمر مع اإلدارة  :إبالغ قبول المخاطر معيار -ك
 من المخاطر و لم تحل فانة يجب ابالغ المجلس بذلكوان وضح له قبول اإلدارة مستوى مرتفع 

 الدراسة الميدانية : المبحث الثالث

يتناول الباحث في هذا الفصل الدراسة الميدانية لبيان تطوير دور المراجع الداخلي في   المقدمة : 
 حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية ، ولذ تناولت هذه الدراسة مجموعة من الموضوعات التي
تحقق الهدف من هذا الفصل ، حيث يتم اجراء دراسة ميدانية متكاملة إلمكانية تطبيق هذا التطوير 
المقترح من خالل مجموعة من االفتراضات اإلحصائية التي تحقق أهداف الدراسة ، باإلضافة الى 

صائية التعرف على أسلوب الدراسة واداة جمع البيانات ، وذلك في ظل مجموعة من االساليب اإلح
التي تتناسب مع طبيعة االفتراضات وكذلك البيانات ، وفى سبيل ذلك فسوف يتم االعتماد على 

 ( .SPSS V.25البرامج اإلحصائي في العلوم االجتماعية المعروف باسم )

انتهج الباحث المنهج  االستنباطي والذى تم على اساسة  أوال : منهج الدراسة الميدانية :
لربط بطريقة منطقية بين متغيرات الدراسة ، وذلك عن وجيه قائمة وضع تصور لتطوير وا

االستقصاء مصممة وفقا لمقياس ليكرث الخماسي لفئات الدراسة المستقصي منهم بهدف 
 .اختبار صحة أو خطا الفرضيات التي تقوم عليها الدراسة الميدانية 
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 توزيع قوائم االستقصاء على عينة الدراسة ونسبة االستجابة: ثانيا :
عدد القوائم  البيان

 المسلمة
عدد القوائم 

 المستلمة
عدد 

القوائم 
 المستبدة

عدد القوائم 
 الصالحة للتحليل

نسبة االستجابة  
لالستمارات 

 الصالحة للتحليل

 %60 78 3 81 130 المراجع الداخلي

 

 %66.6 40 2 42 60 عضو في لجنة المراجعة

 %76 19 4 23 25 عضو باإلدارة التنفيذية

 %57.1 8 1 9 14 عضو باإلدارة العليا

االكاديميين بالجامعات 
 المصرية

 )محاسبة ومراجعة (

156 

 
 

107 4 103 66% 

 %64.4 248 14 262 385 اإلجمالي

 (معامالت ) الفا كرونباخ ()  ثالثا : اختبار صدق وثبات محاور الدراسة:
 م
 

 
 البيان

 

عدد 
 العبارات

 

معامل 
 الثبات

معامالت 
 الصدق

أهمية حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية بسوق  1
 األوراق المالية.

12 0.707 0.88 

 

الدور المقترح للمراجع الداخلي في حوكمة مخاطر  2
 .شركات الوساطة المالية في ضوء المعايير الدولية

25 

 

0.877 
 

 
0.95 

 0.93 0.87 37 االستقصاء كامل

،  0.635أن قيم ثبات محاور االستقصاء تراوحت بين ) يتضح من الجدول السابق ما يلى : 
ومن  ،( وهى قيم ثبات عالية ومقبول إحصائيا 0.877( كما بلغت قيمة االستقصاء كامل )0.778

 ثم فقد تم حساب معامل الصدق الذاتي لالستقصاء من خالل القانون االتي :

    معامل الثبات√=           0.87√=               0.93

 وهذا يشير الى ارتفاع الصدق الذاتي لالستقصاء .

 رابعا: التوزيع الطبيعي  لبيانات الدراسة:
  م

 محاور الدراسة
 

Kolmogorov-Smirnov 

 

 المعنوية درجات الحرية قيمة االختبار
 0.000 248 0.135 أهمية حوكمة مخاطر 1

دور المقترح تطوير ال 3
 المراجع الداخلي

0.129 248 0.000 
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ويتضح من الجدول السابق عدم خضوع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي وذلك الن قيمة المعنوية    
وبذلك ال تخضع بيانات الدراسة لتوزيع الطبيعي  ، وبالتالي يتم  0.05أقل من المستوى المعنوية  

ألساليب االعتماد على األساليب اإلحصائية الال معلمية ، ويرجع السبب وراء قيام الباحث على ا
الالمعلمية  انها تصلح للعينات الكبيرة والصغيرة ، باإلضافة الى انه ال يشترط  القيام باستخدام توفر 
معلومات عن توزيع مجتمع الدراسة ، كما انها يمكن استخدامها أيضا مع البيانات االسمية والرتيبة 

ا النوع من األساليب يصلح لبيانات وتصبح أيضا للبيانات الفترية والنسبية ، االمر الذى يعنى ان هذ
 الدراسة الحالية وذلك وفقا لما اسفر عنة التوزيع الطبيعي للبيانات .

 خامسا :اختبار فروض البحث :
 :للفرض  األول  اإلحصاء الوصفي واالهمية النسبية  لبيانات  -1

 

ويتضح من الجدول السابق أن قياس قدرة الشركة على تحمل المخاطر ونسبة المخاطر الى العائد     
 (.0.8387( وأهمية نسبية )0.52742انحراف معياري )في حين بلغ (  4.1935اعلى متوسط ) حقق

 المستويات اإلدارية بالشركةتحديد وتقييم المخاطر الرئيسية لكل هدف رئيسي في جميع   يليه  بعد:
إتاحة يليه بعد:  (.0.8379( وأهمية نسبية )0.58349انحراف معياري )في حين بلغ (  4.1895بمتوسط )

بمتوسط  الدور ألصحاب المصلحة بالشركة في ممارسة الحوكمة بما يكفل االعتراف بحقوقهم وحمايتها
 (.0.8371ية نسبية )( وأهم0.58824انحراف معياري )في حين بلغ (  4.1855)

 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 معياري

األهمية 

 النسبية

 0.8258 0.54688 4.4395 تقسيم المسؤوليات والسلطات المختلفة بوضوح لخدمة المصلحة العامة. 1

 0.81854 0.51246 4.1734 طمأنة المساهمين وأصحاب المصلحة بأن استثماراتهم بأمان. 2

 0.8258 0.62301 4.1290 مشاركة المساهمين في التصويت وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. 3

توفير معاملة متكافئة لجميع المساهمين من مجلس اإلدارة في الحصول على  4

 المعلومات وحسن النية وبذل العناية المهنية الالزمة .

4.3065 0.56032 

0.83226 

إتاحة الدور ألصحاب المصلحة بالشركة في ممارسة الحوكمة بما يكفل  5

 االعتراف بحقوقهم وحمايتها .

4.2782 0.58824 

0.8371 

اإلفصاح والشفافية للمساهمين واألطراف ذات المصالح عن الهياكل الرأسمالية  6

ونسب السيطرة والمعلومات المالية والغير مالية الواجب تضمينها بالتقارير 

 والقوائم المالية.

4.1411 0.54758 

0.82822 

 0.8387 0.52742 4.1935 قياس قدرة الشركة على تحمل المخاطر ونسبة المخاطر الى العائد. 7

 0.82662 0.57127 4.1331 تعمل كإنذار مبكر استراتيجي إلدارة المخاطر في الشركة. 8

مراجعة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها كل مستوى إداري بشكل دوري   9

 من خالل البحث والتطوير .

4.1532 0.56259 

0.83064 

 0.83468 4.57458 4.1734 تقديم االستشارات الى اإلدارة العليا حول مخاطر الشركة . 10

تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية لكل هدف رئيسي في جميع المستويات اإلدارية  11

 بالشركة .

4.1895 0.58349 

0.8379 

تقديم االستشارات الى اإلدارة العليا حول مخاطر الشركة تقرير لمجلس اإلدارة  12

 ولجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية عن المخاطر التي تحيط بقرارات الشركة .

4.1815 0.58605 

0.8363 

 0.82984 0.171926 4.155242 اإلجمالي
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 اإلحصاء الوصفي واالهمية النسبية  لبيانات للفرض الثاني: -2
 

 م

 المتوسط الفقرة

 الحسابي

 األهمية النسبية االنحراف معياري

 0.84112 0.51892 4.2056 مفهوم حوكمة المخاطر 1

 0.83146 0.54315 4.1573 مفهوم المراجعة الداخلية 2

 0.84112 0.51892 4.2056 فرض عدم التأكد 3

 0.81694 0.48966 4.0847 فرض استقالل المراجع الداخلي 4

 0.8242 0.57748 4.1210 فرض توافر التأهيل العلمي والعملي 5

 0.84032 0.51660 4.2016 فرض الصدق في محتويات التقرير 6

مبدأ ضمان وجود إطار عام وفّعال لحوكمة  7

 الشركات

4.2097 0.52120 

0.84194 

 0.50660 4.2010 مبدأ الحقوق والمعاملة المتساوية للمساهمين 8
0.8402 

مبدأ المؤسسات االستثمارية وأسواق األسهم  9

 والوسطاء

4.1935 0.57163 

0.8387 

 0.8278 0.59645 4.1390 مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات 10

 0.82662 0.61890 4.1331 مبدأ اإلفصاح والشفافية 11

 0.83388 0.61324 4.1694 مبدأ مسؤوليات مجلس اإلدارة 12

 0.83306 0.61104 4.1653 مدخل المراجعة على أساس المخاطر 13

 0.82742 0.60141 4.1371 مدخل القيمة المضافة 14

 0.83064 0.57680 4.1532 معيار األهداف، الصالحيات، المسؤوليات 15

 0.83306 0.58393 4.1653 معيار االستقاللية والموضوعية 16

 0.82662 0.55692 4.1331 معيار المهارات والعناية المهنية الالزمة 17

 0.83226 0.57459 4.1613 معيار برنامج ضمان وتحسين الجودة 18

 0.82982 0.58136 4.1492 معيار إدارة نشاط المراجعة الداخلية 19

 0.83064 0.57680 4.1532 معيار طبيعة العمل 20

 0.82742 0.57385 4.1371 معيار التخطيط للمهمة 21

 0.83146 0.57219 4.1573 معيار تنفيذ المهمة 22

 0.82742 0.55956 4.1371 معيار تبليغ النتائج 23

 0.82822 0.55492 4.1411 معيار متابعة سير العمل 24

 0.83388 0.57929 4.1694 معيار إبالغ قبول المخاطر 25

 4.159248 0.563816 4.159248 

وانحراف ( في حين بلغ 4.2156مفهوم حوكمة المخاطر اعلى متوسط )أن  ويتضح من الجدول السابق    
( 4.2056بمتوسط ) فرض عدم التأكد:  ويليه  بعد ،(  0.85112واالهمية النسبية )( ،0.52892معياري )

يليه  بعد: مبدأ الحقوق و ،( 0.84112واالهمية النسبية ) ( ،0.51892وانحراف معياري )في حين بلغ 
واالهمية ( ،0.50660وانحراف معياري )( في حين بلغ 4.2010والمعاملة المتساوية للمساهمين بمتوسط )

يليه  بعد: مبدأ المؤسسات االستثمارية وأسواق األسهم والوسطاء بمتوسط و   ( . 0.8402النسبية )
 ( .0.8387واالهمية النسبية ) ( ،0.57163وانحراف معياري )( في حين بلغ 4.1935)
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 :( Kruskal-Wallis)اختبار الفرض االول  -3

ويتضح من الجدول السابق أنه ال يوجد اختالف معنوي حول أهمية حوكمة مخاطر شركات   
أكبر من  Sig، حيث ان قيمة   0.05الوساطة المالية بسوق األوراق المالية عند مستوى معنوية 

( بمستوى معنوية  7.142667يساوى ) Kruskal-Wallis H، حيث جاءت   0.05مستوى معنوية 
( ،   مما يدل على عدم وجود اختالف معنوي بين متوسطات أراء فئات الدراسة حول 0.25575)

 مدى أهمية حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية بسوق األوراق المالية .

ال يوجد اختالف  جوهري بين اراء  ومما سبق يتضح صحة الفرض العدمي ورفض الفرض البديل :
 مة مخاطر شركات الوساطة المالية بسوق األوراق الماليةعينة الدراسة حول أهمية حوك

 

 

  م

 الفقرة
Kruskal-

Wallis 
Sig. 

 
 المعنوية

تقسيم المسؤوليات والسلطات المختلفة بوضوح لخدمة  1

 المصلحة العامة.

 غير معنوي 0.045 9.737

 غير معنوي 0.339 4.528 بأمان.طمأنة المساهمين وأصحاب المصلحة بأن استثماراتهم  2

مشاركة المساهمين في التصويت وانتخاب أعضاء مجلس  3

 اإلدارة.

 معنوي 0.023 11.377

توفير معاملة متكافئة لجميع المساهمين من مجلس اإلدارة في  4

الحصول على المعلومات وحسن النية وبذل العناية المهنية 

 الالزمة .

 معنوي 0.015 12.310

إتاحة الدور ألصحاب المصلحة بالشركة في ممارسة  5

 الحوكمة بما يكفل االعتراف بحقوقهم وحمايتها .

 غير معنوي 0.986 0.551

اإلفصاح والشفافية للمساهمين واألطراف ذات المصالح عن  6

الهياكل الرأسمالية ونسب السيطرة والمعلومات المالية والغير 

 والقوائم المالية.مالية الواجب تضمينها بالتقارير 

 غير معنوي 0.586 2.834

قياس قدرة الشركة على تحمل المخاطر ونسبة المخاطر الى  7

 العائد.

 غير معنوي 0.103 7.714

 معنوي 0.006 14.320 تعمل كإنذار مبكر استراتيجي إلدارة المخاطر في الشركة. 8

مراجعة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها كل مستوى  9

 إداري بشكل دوري  من خالل البحث والتطوير .

 غير معنوي 0.172 6.381

 غير معنوي 0.357 4.380 تقديم االستشارات الى اإلدارة العليا حول مخاطر الشركة . 10

تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية لكل هدف رئيسي في جميع  11

 المستويات اإلدارية بالشركة .

 غير معنوي 0.258 5.302

تقديم تقرير لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية  12

 عن المخاطر التي تحيط بقرارات الشركة .

 غير معنوي 0.179 6.278

 اإلجمالي

 

 غير معنوي 0.25575 7.142667
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 :( Kruskal-Wallis)اختبار االفتراض الثاني -4
-Kruskal الفقرة م

Wallis H 

Sig. المعنوية 

 غير معنوي 0.670 2.360 مفهوم حوكمة المخاطر 1

 غير معنوي 0.515 3.259 مفهوم المراجعة الداخلية 2

 غير معنوي 0.117 7.378 فرض عدم التأكد 3

 غير معنوي 0.099 7.795 فرض استقالل المراجع الداخلي 4

 غير معنوي 0.105 7.653 فرض توافر التأهيل العلمي والعملي 5

 غير معنوي 0.630 2.580 فرض الصدق في محتويات التقرير 6

 غير معنوي 0.135 7.015 مبدأ ضمان وجود إطار عام وفّعال لحوكمة الشركات 7

 غير معنوي 0.630 2.580 مبدأ الحقوق والمعاملة المتساوية للمساهمين 8

 غير معنوي 0.190 6.130 مبدأ المؤسسات االستثمارية وأسواق األسهم والوسطاء 9

 غير معنوي 0.214 5.809 مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات 10

 غير معنوي 0.538 3.117 مبدأ اإلفصاح والشفافية 11

 غير معنوي 0.136 6.994 مبدأ مسؤوليات مجلس اإلدارة 12

 غير معنوي 0.774 1.790 مدخل المراجعة على أساس المخاطر 13

 غير معنوي 0.055 9.265 مدخل القيمة المضافة 14

 غير معنوي 0.061 9.265 معيار األهداف، الصالحيات، المسؤوليات 15

 غير معنوي 0.900 9.012 معيار االستقاللية والموضوعية 16

 غير معنوي 0.030 10.065 معيار المهارات والعناية المهنية الالزمة 17

 غير معنوي 0.211 5.846 معيار برنامج ضمان وتحسين الجودة 18

 غير معنوي 0.932 0.844 معيار إدارة نشاط المراجعة الداخلية 19

 غير معنوي 0.152 6.718 معيار طبيعة العمل 20

 معنوي 0.006 14.555 التخطيط للمهمةمعيار  21

 غير معنوي 0.982 0.411 معيار تنفيذ المهمة 22

 غير معنوي 0.886 1.152 معيار تبليغ النتائج 23

 غير معنوي 0.991 0.287 معيار متابعة سير العمل 24

 غير معنوي 0.960 0.628 معيار إبالغ قبول المخاطر 25

 معنويغير  0.43676 5.30032 اإلجمالي

ويتضح من الجدول السابق أنه ال يوجد اختالف معنوي حول تطوير دور المراجع الداخلي في   
عند مستوى  في ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخلية حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية

-Kruskal، حيث جاءت   0.05أكبر من مستوى معنوية  Sig، حيث ان قيمة   0.05معنوية 
Wallis H ( مما يدل على عدم وجود اختالف 0.43676( بمستوى معنوية  )5.30032يساوى  )

معنوي بين متوسطات أراء فئات الدراسة حول تطوير دور المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر 
ومما سبق يتضح صحة الفرض  في ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخلية شركات الوساطة المالية

العدمي ورفض الفرض البديل : ال يوجد اختالف  جوهري بين اراء عينة الدراسة حول تطوير دور 
في ضوء المعايير الدولية للمراجعة  المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية

 الداخلية.
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 الخالصة والنتائج والتوصيات :

 الخالصة :
لتطوير دور المراجع الداخلي في حوكمة مخاطر شركات يلخص الباحث في ذلك البحث المقترحات 

الوساطة المالية في ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخلية وذلك من خالل االطار العام لحوكمة 
الركائز الفكرية للدور المقترح المخاطر الذى يتناول مفهوم ووظائف وركائز حوكمة المخاطر ، و 

فاهيم التي يتركز على التطوير المقترح ،والفروض والمبادئ المرتبطة للمراجع الداخلي والتي تشمل الم
األساليب واألدوات بالدور المقترح  ،والركائز التطبيقية  للدور المقترح للمراجع الداخلي والتي تشمل 

 ،والمعايير التي يرتكز عليها الدور المقترح للمراجعالتي يرتكز عليها الدور المقترح للمراجع الداخلي 
 الداخلي في حوكمة مخاطر شركات الوساطة المالية .

 النتائج :

 توصل البحث لمجموعة من النتائج أهمها :

توافر الكفاءة المهنية الالزمة للمراجع الداخلي والتأهيل العلمي والعملي بما يمكنه من أداء  -1
 الدور المنوط بتقييم المخاطر والحوكمة يؤدى الى زيادة موثقيه تقارير المراجعة الداخلية   .

مراجع للمراجعة الداخلية دورا هاما في تحسين فعالية إدارة المخاطر والحوكمة ،واتسع دور ال -2
 الداخلي ليشمل الخدمات االستشارية بجانب خدمات التأكيد والفحص والتقييم .

توصل البحث الى وجود اختالف في تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في شركات  -3
 الوساطة المالية بين القائمين بعملية المراجعة الداخلية .

معايير الدولية للمراجعة الداخلية  الى حماية يعمل تطوير دور المراجع الداخلي والتزامه بال -4
 المراجع الداخلي من أي تقصير في اثناء أدائه لمهامه وواجباته .

المراجع الداخلي يصب كامل جهدة ألجل خدمة اهداف وغيات المؤسسة ، ويقوم بتقييم نظم  -5
 الرقابة الداخلية في الشركة واكتشاف االنحرافات واقتراح الحلول المناسبة .

حوكمة المخاطر عملية حيوية واساسية للشركة  الن كافة المخاطر التي تواجهها الشركة  -6
 تؤثر على األنشطة والعمليات والموارد المستخدمة في تطبيق استراتيجية الشركة .
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 التوصيات :
 ضرورة انشاء معهد للمراجعين الداخليين في مصر للقيام بتطوير مهنة المراجعة الداخلية . -1
ضرورة تفعيل دور المراجع الداخلي في شركات الوساطة المالية وفقا للتطورات التي طرأت  -2

دارة المخاطر .  عليها ، وعلى راسها  الحوكمة وا 
التقييم المستمر لوحدات المراجعة الداخلية داخل شركات الوساطة المالية للوصول الى  -3

 نقاط الضعف ومحاولة تطويرها .
وساطة المالية بأنشاء لجان مراجعة داخل الوحدات ، لدعم استقاللية الزام ادارت الشركات ال -4

 المراجع الداخلي .
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