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 شكـر وتقديـر
الحمد هلل رب العالين عدد خمقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كمماتهه  الممهص يهمل عمهد سهيدنا محمهد  

عميهين   فل األولين ويمد عمد سيدنا محمد فل اآلخرين ويل الممص عمد سيدنا محمد فل المأل األعمد وفل
 الحمد هلل الذي هدانا لمذا وما كنا لنمتدي لوال أن هدانا اهلل.

يسهه د الحاحههث هلل سههححانه وتعههالد را يههام رضهها   مامعههام فههل رحمتههه  خاشههعام لو مههه الكههريص  ههل شهه نه  
ههذا وتعالد فل مقامه  شهاكرام لهه فضهمه ومقهرام حنعمتهه التهل أسهحهما عميهه  إذ أعانهه سهححانه وتعهالد عمهد إتمهاص 

الححث حمهذ  اليهورة  فهالممص ا عهل ههذا العمهل خاليهام لو مه، الكهريص  الممهص تقحمهه منهل وا عمهه فهل ميزانهل يهوص 
 تنيب الموازين وتنشر الدواوين .

 وبعـــد،،،
مـ  ستـتعكمكب بـكأ يذويـمو ، " ن حن عمهر رضهل اهلل عنممها   هال رسهول اهلل يهمد اهلل عميهه وسهمص ع

وم  دوككب يذجيبو ، وم  صنع إليكب معرويـك  يكـكيهو ، يـل  لـب تجـدوس مـك تكـكيهو   وم  تذلكب بكأ يذوطو ،
] روا  أحههو داوود                يههدر رسههول اهلل يههمد اهلل عميههه وسههمص "يــكدووس لــى تتــ  تــروس أنكــب ككيــذتمو  

 والنسائل [

أسهتاذ المحاسهحة  – اههدمحمد عحداهلل محمهد عحهداهلل م د /  أتو ه حخالص الشكر والعرفان ألستاذي أ. 
لمها  والذي تفضل حالقياص عمهد اششهراف عمهد ههذا الححهث العممهل امعة حند سويف  –والمرا عة وعميد الكمية 

 دمهههه لهههل مهههن مسهههاعدة و مهههد وو هههت ا تمعهههه مهههن  مهههد  ومسهههئولياته  ف هههزا  اهلل عنهههل خيهههر ال هههزا   داعيهههام اهلل 
 يحفظه وأسرته من كل سو .ته وأن حسححانه وتعالد أن يحار، لنا فل عمر  وي

أستاذ المحاسحة والمرا عة  -حدر نحيه ارسانيوسد/  ويتو ه الحاحث حخالص الشكر والعرفان ألستاذ  أ. 
والههذي تفضههل حالقيههاص عمههد اششههراف عمههد هههذا  امعههة حنههد سههويف  –كميههة لمدراسههات العميهها والححههوث الووكيههل 

ف هزا  اهلل عنهل خيهر و هت ا تمعهه مهن  مهد  ومسهئولياته مسهاعدة و مهد و لمها  دمهه لمحاحهث مهن الححث العممل 
 ته وأن يحفظه وأسرته من كل سو .حال زا   داعيام اهلل سححانه وتعالد أن يحار، لنا فل عمر  وي

أسهتاذ المحاسهحة  عحهد الوههاب نيهر عمهد /  د أ.يتو هه الحاحهث حخهالص الشهكر والتقهدير ألسهتاذ  كما  
رئاسههة ل نههة عمههد  حههول  امعههة اشسههكندرية  -لمدراسههات العميهها والححههوث سههاحقام والمرا عههة ووكيههل كميههة الت ههارة 
   رغههص ضههير و تههه وكاههرة مشههاغمهلمححههث و لمحاحههث    اوشههرفم  اوالههذي يدعههد فخههرم  المنا شههة والحكههص عمههد الرسههالة 

حدواص اليحة  دعو اهلل أن ي عل هذا فل ميزان حسناته وأن ينعص اهلل عميهوأ  شكر  عمد تحممه معاناة السفر أو 
 ويحار، له فل عمر  وأسرته وأن يحفظه من كل سو  .



ورئهيس أسهتاذ  أحهراهيص عحهد الحفهيظ عحهد المهادي/  د   أ.ستاذأل و ه الحاحث حخالص الشكر والتقديرويت 
  عمههد  حههول االشههترا، فههل منا شههة الحاحههث ضههمن   امعههة حنههد سههويف –الت ههارة  حكميههةالمحاسههحة  سههص م مههس 

عههو اهلل أن ي عههل هههذا فههل ميههزان وأد   والحكههص عمههد الرسههالة  رغههص ضههير و تههه وكاههرة مشههاغمه ل نههة المنا شههة
 حسناته وأن ينعص اهلل عميه حدواص اليحة ويحار، له فل عمر  وأسرته .

لمعهاممين حمكتحهات كميهات الت هارة ححنهل سهويف والقهاهرة وعهين ويتو ه الحاحهث حخهالص الشهكر والتقهدير  
ديمية السادات لمعموص اشدارية ومركز الححوث حال امعة األمريكية والعاممين المنيورة وأكشمس وحموان وحنما وا

لمها حالحن، المركزي والميئة العاممة لمر احة المالية والشهركات والحنهو، ومرا حهل الحسهاحات عينهة الدراسهة التمحيقهة 
 هذا فل ميزان حسناتمص . شتماص هذا الححث داعيام اهلل أن ي علياد ة  دمو  لمحاحث من مساعدة 

أن أدنهههههو مهههههن  وأخيهههههرام ........فهههههي أدعهههههل أننهههههل حمههههههت الهايهههههة   فتمههههه، محاولهههههة حاولهههههت فيمههههها  اههههههدام  
ن كان امهة تقيهير  الموضوعية والمنمج العممل  در اشمكان   فإن كنت وفقت فيما ففضي من اهلل ونعمة   وا 

ن الكمال هلل وحد     ذل، فضل اهلل يؤتيه مهن يشها  فحسحل أننل  د حاولت وأن النقص من أعمال الحشر   وأ
 .   واهلل ذو الفضل العظيص   وعمل اهلل  يد السحيل   وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

 

 

 

 

 



 أ

 

دور ومسئولية مراقب الحسابات فى التقرير عن إدارة المخاطر فى ضوء اإلصدارات العممية الحديثة 
 دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية -بهدف تضييق فجوة توقعات المراجعة

The role and responsibility of the auditor in reporting about risk 

management in review of modern scientific issues to narrow the audit 

expectation gap – applied study on commercial banks 

 الممخص :

ىدفت الدراسة تحديد مدى دور ومسئولية مراقب الحسابات فى التقرير عن إدارة المخاطر وذلك فى 
طار إدارة المخاطر سياق مراجعة القوائم المالية وكخدمات مينية توكيدية مستقمة من خالل تحديد إ

 .والتقرير عنيا ووضع إطار توكيد مينى مقترح عمى تأكيدات اإلدارة بشأن فعالية إدارة المخاطر 

اعتمدت منيجية البحث عمى المزج بين المنيج الميدانى من خالل قائمة استقصاء عمى عينة 
يم ثالث حاالت تجريبية مفردة من مراقبى الحسابات ، والمنيج التجريبى من خالل تصم ٢٣١مكونة من 

 مفردة من أصحاب المصالح .  ٢01عمى عينة مكونة من 

وتوصمت الدراسة إلى قبول مراقبو الحسابات إلطار التوكيد المينى المقترح عمى تأكيدات اإلدارة 
بشأن فعالية إدارة المخاطر ، وأن تطبيق ذلك اإلطار يساىم فى تضييق فجوة توقعات المراجعة من خالل 

ن جودة عممية المراجعة  بداللة دقة كٍل من مخاطر المراجعة ، وتقييم واكتشاف مخاطر الغش ، تحسي
وتقييم مدى استمرارية المنشأة  من ناحية ، وتمبية احتياجات اصحاب المصالح بشأن تحسين جودة تقرير 

 إدارة المخاطر وتحسين المحتوى المعموماتى لتقرير مراقب الحسابات من ناحية اخرى .
Abstract:  

The study aimed at determining the role and responsibility of the auditor in 

reporting about risk management in the context of auditing financial statements, 

independent professional assurance services through determining risk 

management framework and reporting about it and creating proposed 

professional assurance framework for management assertion about effectiveness 

of risk management. 

 Research methodology based on combining the field approach through a 

questionnaire including a sample of 132 auditors and the experimental approach 

through three experimental cases including a sample of 105 of stakeholders.   

The study found that auditors accepted the proposed professional assurance 

framework  about management assertion of effectiveness of risk management . 

the application of that framework contributes to the narrowing of the audit 

expectation gap through  improving the quality of the auditing  process in terms 

of  accuracy of auditing risks, evaluating and discovering fraud risk , assessing 

the extent of firm going concern on one hand, and meeting the needs of 

stakeholders about improving the quality of risk management reporting and 

improving the information content of the auditor's report on the other hand. 
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  التقرير عنها فى مسئولية مراقب الحسابات مدىو  دارة المخاطرإالفصل االول: 
.فى ضوء اإلصدارات العممية والمينية والفنية الحديثة  ادارة المخاطر ٢/٢ ;  
دارتيا التقرير عن المخاطر ٢/١ 91 ." دراسة مقارنة" وا   
. الدراسات السابقة ٢/٣ :>  
.اطر والتقرير عنيالية ادارة المخامسئولية مراقب الحسابات تجاه تقييم فع 4/٢ 9=  

فجوة توقعات المراجعة : دور مراقب الحسابات فى التقرير عن إدارة المخاطر وأثره عمى الثانىالفصل   
  إدارة المخاطرسياق مراجعة القوائم المالية ( نحو فى التقميدى )دور مراقب الحسابات  ١/٢ ><
ية ادارة المخاطر والتقرير عنيا لاالدور التوكيدى لمراقب الحسابات تجاه تقييم فع ١/١ 08  
.اثر دور مراقب الحسابات فى التقرير عن ادارة المخاطر عمى فجوة توقعات المراجعة ١/٣ :99  

 منهجية البحث: الثالث الفصل 
 الدراسة الميدانية ٣/٢ 041
 .الميدانيةمتغيرات الدراسة توصيف وقياس متغيرات  الدراسة  ٣/٢/٢ ٢4١
 . الميدانية ع وعينة الدراسةمجتم ٣/٢/١ ٢44
جراءات الدراسة  ٣/٢/٣ ٢41  .الميدانيةأدوات وا 
دخال مرحمة معالجة 4/٣/٢ ٢41  البيانات . وا 
 عنيا  والتقرير المخاطر إدارة فعالية بشأن المينى لمتوكيد الحالية الممارسة عمى التعرف 1/٣/٢ ٢49
وليتيم الحالية نحو تقييم فعالية إدارة المخاطر فى سياق قياس مدى إدراك مراقبى الحسابات لمسئ 1/٣/٢ ٢1١

 مراجعة القوائم المالية.



 ج

 

 .الميدانية الدراسة نتائج 7/٣/٢ ٢14
 الدراسة التجريبية 3/2

 متغيرات الدراسة التجريبية .توصيف وقياس متغيرات  الدراسة    ٣/١/٢ ٢84
  .التجريبيةمجتمع وعينة الدراسة    ٣/١/١ ٢81
 التجربة .أدوات البحث وتصميم   ٣/١/٣ ٢89
 التجريبية. تحميل نتائج  فروض الدراسة   4/٣/١ ٢9٢

 : نتائج وتوصيات البحث ومجاالت البحث المقترحة الرابعالفصل 
 نتائج البحث  ٢/4 ١٢9
 توصيات البحث ١/4 ١١4
 مجاالت البحث المقترحة ٣/4 ١١1
 ن البحثالمساىمة العممية المحققة م 4/4 ١١1
 المراجع ١١7
 المالحق >>:

 ( اإلحصاء الوصفى البعاد الدراسة الميدانية والتجريبية٢ممحق رقم ) 1
  وتقرير مراقب الحسابات عنيا نماذج لمتقرير عن إدارة المخاطر( ١ممحق رقم ) 15
اجعة الخارجية بمكاتب المر  قائمة استقصاء السادة مراقبى حسابات البنوك التجارية( ٣ممحق رقم ) 32

 والجياز المركزى لممحاسبات
الحاالت اإلفتراضية لمدراسة التجريبية والمطبقة عمى مستخدمى القوائم المالية لمبنوك ( 4ممحق رقم ) 46

 التجارية
 أسماء وعناوين عينات الدراسة( 1ممحق رقم ) 57

 
 فهرس األشكال

 الصكل رقه الصفحة

 طر بكٍل من الرقابة الداخمية والحوكمةعالقة إدارة المخا(٢/١شكل )  =:
 ( نموذج الدراسة١/٢شكل رقم ) =;9
 متغيرات الدراسة (٣/٢شكل رقم ) 1;9
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 فهرس اجلداول

رقه 
 الصفحة

 اجلدول 
 

اعداد التقرير عن المخاطر ومحتواه  ومدى االلزام  بيما ادارة المخاطر واطار ( مقارنة حول اطار٢/٢جدول ) =;  
( مبادىء تقييم فعالية إدارة المخاطر٢/١ل )جدو  9>  
( مقياس ليكرت الخماسى٣/٢جدول ) <>9  
 إستجابات مفردات عينة الدراسة لكل من لمراقبى الحسابات بمكاتب المراجعة الخارجية ( ٣/١جدول ) 1>9

 ومراقبى الحسابات بالجياز المركزى لممحاسبات
 ب  المؤىل  العممي( توزيع  عينة  الدراسة  حس٣/٣جدول ) 1>9
 (توزيع  عينة  الدراسة  حسب  المركز  الوظيفي ٣/4جدول ) 0>9
( توزيع  عينة  الدراسة  حسب  سنوات  الخبرة٣/1جدول ) 0>9  
توكيد المينى لتأكيدات اإلدارة  بشأن  لاالتكرارات والتكرارات النسبية المتعمقة بأداء  ( ٣/1جـــدول ) 1>9

 ر لية إدارة المخاطافع
  التوكيد المينى( التكرارات والتكرارات النسبية وترتيب أسباب عدم القيام بأداء ميمة  ٣/7جدول ) 8=9

 إدارة المخاطرلية افعبشأن   لتأكيدات اإلدارة
إدارة المخاطر لية افعبشأن   التوكيد المينى لتأكيدات اإلدارة( مدى الحاجة إلى ميمة  ٣/8جــــــدول )  9=9

 الحاضرفي الوقت 
  إطار فى ( قياس مدى ادراك مراقبى الحسابات لمسئوليتيم نحو تقييم فاعمية إدارة المخاطر٣/9جدول ) :=9

 المالية القوائم مراجعة
 البحث لمتغيرات   الذاتى  والصدق ( الثبات ٣/٢0جدول ) <=9
9ملحق  لتأكيدات  لتوكيد المينى اإلحصاء الوصفى لمحور مرحمة قبول العميل الداء ميمة ا( ٣/٢٢جدول ) 

 االدارة بشأن فاعمية إدارة المخاطر
9ملحق  اإلحصاء الوصفى لمحور التخطيط الداء ميمة التوكيد المينى لتأكيدات االدارة بشأن ( ٣/٢١جدول ) 

 فاعمية إدارة المخاطر
9ملحق  ت االدارة بشأن لتأكيدا ميمة التوكيد المينى  ( اإلحصاء الوصفى لمحور مرحمة تفيذ٣/٢٣جدول ) 

 فاعمية إدارة المخاطر
9ملحق  لتأكيدات االدارة بشأن فاعمية  التوكيد المينى ( اإلحصاء الوصفى لمحور مرحمة تقرير ٣/٢4جدول ) 

 إدارة المخاطر
9ملحق   ( اإلحصاء الوصفى لمحور تقييم مخاطر المراجعة٣/٢1جدول ) 
9ملحق  كتشاف مخاطر الغش ( اإلحصاء الوصفى لمحور تقييم٣/٢1جدول )   وا 
9ملحق   ( اإلحصاء الوصفى لمحور تقييم اإلستمرارية٣/٢7جدول ) 
9ملحق  لية إدارة ا( اإلحصاء الوصفى لمحور مراحل التوكيد المينى لتاكيدات االدارة بشأن فع٣/٢8جدول ) 

 المخاطر



 ه

 

مراقبى الحسابات  معنوية الفروق بين عينتى الدراسة لكل من لقياس (إختبار "ت"٣/٢9جدول )  0<9
بإطار التوكيد فيما يتعمق  بمكاتب المراجعة الخارجية ومراقبى الحسابات بالجياز المركزى لممحاسبات

 لية إدارة المخاطراالمينى المقترح لتأكيدات االدارة بشأن فع
ات اإلدارة  التوكيدى  لمراقب الحسابات لتأكيددور ل ألثر التفسيرية المستقمة ( المتغيرات٣/١0) جدول 1<9

 عمى جودة عممية مراجعة القوائم المالية لية إدارة المخاطرابشأن فع
لمراقب الحسابات   المينى دور التوكيد( مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة ٣/١٢جدول ) 919

 ومخاطر المراجعة إدارة المخاطرلية افعمتحقق من تأكيدات اإلدارة بشأن ل
لمتحقق  نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد تأثير الدور التوكيدى لمراقب الحسابات (٣/١١جدول ) :91

 ادارة المخاطر ، عمى  تقدير مراقب الحسابات لمخاطر المراجعةلية افعمن تأكيدات اإلدارة بشأن 
كيدى (  مصفوفة ارتباط بيرسون لقياس معنوية العالقة بين دور مراقب الحسابات التو ٣/١٣جدول ) <91

كتشاف مخاطر الغش عمى لتأكيدات االدارة بشأن فاعمية إدارة المخاطر  تقييم وا 
  نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد تأثير الدور التوكيدى لمراقب الحسابات (٣/١4جدول ) 911

كتشاف مخاطر الغشادارة المخاطر ، عمى  لية افعلمتحقق من تأكيدات اإلدارة بشأن   تقييم وا 
الدور التوكيدى لمراقب الحسابات ( مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين ٣/١1جدول ) 908

 إلستمراريةمراقب الحسابات ل ييمتقو ادارة المخاطر لية افعلمتحقق من تأكيدات اإلدارة بشأن 
الحسابات لمتحقق الدور التوكيدى لمراقب تأثير  المتعدد لتحديد الخطي(نموذج االنحدار ٣/١1جدول ) 909

 إلستمراريةمراقب الحسابات ل ييمادارة المخاطر ، عمى  تقلية افعمن تأكيدات اإلدارة بشأن 
 حسب مدة الخبرةالتجريبية التوزيع اإلحصائى لعينة الدراسة  (٣/١7جدول رقم ) 901
 التصميم التجريبي لمدراسة (٣/١8جدول رقم ) 919
 ر التوزيع الطبيعىنتائج إختبا (٣/١9جدول رقم ) :91
 ( معامل الثبات والصدق الذاتى ألبعاد الحاالت اإلفتراضية الثالثة٣/٣0جدول رقم ) ;91

 لتقرير مراقب الحسابات  بأستخدام معامل الفاكرونباخ 
9ملحق   اإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة الدراسة حول ُبعد الحالة األولى (٣/٣٢جدول رقم ) 
9ملحق   الثانيةاإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة الدراسة حول ُبعد الحالة  (٣/٣١رقم )جدول  
9ملحق   الثالثةاإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة الدراسة حول ُبعد الحالة  (٣/٣٣جدول رقم ) 
فى  اإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة البحث حول ُبعد مدى القصور (٣/٣4جدول رقم ) 911

 المحتوى المعموماتى لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية الحالى " الحالة األولى "
تحميل التباين أحادى االتجاه لمقارنة معنوية الفروق بين استجابات طبقات  ( ٣/٣1جدول رقم ) 911

ر مراقب الحسابات عن مفردات عينة البحث فيما يتعمق بمدى القصور فى المحتوى المعموماتى لتقري
 القوائم المالية التاريخية السنوية الحالى

لقياس معنوية الفروق بين المتوسطات الحسابية  LSD ( إختبار أقل فرق معنوى٣/٣1جدول رقم ) 911
 لعينة البحث        

 



 و

 

اب المصالح اإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة البحث حول ُبعد حاجة لدى أصح (٣/٣7جدول رقم ) 89:
إدارة المخاطر كما جاءت بتقريرىا عن إدارة فعالية الى خدمة التوكيد المينى عن تأكيدات اإلدارة بشأن 

 المخاطر
تحميل التباين أحادى االتجاه لمقارنة معنوية الفروق بين استجابات طبقات مفردات عينة  ( ٣/٣8جدول رقم )  :8:

فعالية الح الى خدمة التوكيد المينى عن تأكيدات اإلدارة بشأن البحث فيما يتعمق بمدى حاجة أصحاب المص
 إدارة المخاطر كما جاءت بتقريرىا عن إدارة المخاطر

اإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة البحث حول ُبعد مدى مساىمة الدور التوكيدى  (٣/٣9جدول رقم ) >8:
ارة المخاطر فى تحسين جودة معمومات تقرير إدارة إدفعالية لمراقب الحسابات عن تأكيدات اإلدارة بشأن 

 المخاطر
تحميل التباين أحادى االتجاه لمقارنة معنوية الفروق بين استجابات طبقات مفردات عينة  ( ٣/40جدول رقم ) =8:

البحث فيما يتعمق بمدى مساىمة الدور التوكيدى لمراقب الحسابات فى التقرير عن إدارة المخاطر فى تحسين 
 دة معمومات تقرير إدارة المخاطرجو 

اإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة البحث حول ُبعد مدى مساىمة  الدور  (٣/4٢جدول رقم ) <8:
إدارة المخاطر فى تحسين المحتوى المعموماتى فعالية التوكيدى لمراقب الحسابات عن تأكيدات اإلدارة بشأن 

 لتقرير مراقب الحسابات
تحميل التباين أحادى االتجاه لمقارنة معنوية الفروق بين استجابات طبقات مفردات عينة  ( ٣/4١)جدول رقم  81:

إدارة فعالية البحث فيما يتعمق بمدى مساىمة  الدور التوكيدى لمراقب الحسابات عن تأكيدات اإلدارة بشأن 
 المخاطر فى تحسين المحتوى المعموماتى لتقرير مراقب الحسابات

اختبـار "ت" لقيـاس أثار تطبيـق الدور التوكيدى لمراقب الحسابات عن تأكيدات اإلدارة بشأن  (٣/4٣قم )جدول ر  80:
 عمـى تحسين المحتوى المعموماتى لتقرير مراقب الحسابات إدارة المخاطرفعالية 

 اإلحصاء الوصفي الستجابات مفردات عينة البحث حول ُبعد مدى حاجة أصحاب (٣/44جدول رقم ) 98:
المصالح الى دمج تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية التاريخية مع تقرير التوكيد المينى عن 

 إدارة المخاطر فى تقرير واحدفعالية تأكيدات اإلدارة بشأن مدى 
ردات عينة تحميل التباين أحادى االتجاه لمقارنة معنوية الفروق بين استجابات طبقات مف (٣/41جدول رقم )  99:

البحث فيما يتعمق بمدى حاجة أصحاب المصالح الى دمج تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية 
 إدارة المخاطر فى تقرير واحدفعالية التاريخية مع تقرير التوكيد المينى عن تأكيدات اإلدارة بشأن مدى 

ت عينة البحث حول ُبعد مدى إختالف تأثير نوع اإلحصاء الوصفي الستجابات مفردا (٣/41جدول رقم ) :9:
إدارة المخاطر عمى تحسين فعالية تقرير التوكيد المينى  لمراقب الحسابات عن تأكيدات اإلدارة بشأن مدى 

 المحتوى المعموماتى وتحسين مالئمة المعمومات
بين استجابات طبقات مفردات عينة تحميل التباين أحادى االتجاه لمقارنة معنوية الفروق  ( ٣/47جدول رقم )  ;9:

البحث فيما يتعمق بمدى إختالف تأثير نوع تقرير التوكيد المينى  لمراقب الحسابات عن تأكيدات اإلدارة بشأن 
 إدارة المخاطر عمى تحسين المحتوى المعموماتى وتحسين مالئمة المعموماتفعالية مدى 

ة الفروق بين أثر نوعى تقرير التوكيد المينى لتأكيدات اإلدارة اختبار "ت" لمقارنة معنوي (٣/48جدول رقم )  >9:
 إدارة المخاطر المستقل والمدمج عمى تحسين المحتوى المعموماتى وتحسين مالئمة المعموماتفعالية بشأن 
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 قائمة اإلختصارات

(ABBREVIATIONS)  
ACFE Association of Certified Fraud Examiners 

AICD Australian Institute of Company Directors 

ALARM The National Forum for Risk Management in the Public Sector 

AIRMIC The Association of Insurance and Risk Managers 

APESB accounting professional & ethical standards board 

APRA The Australian Prudential Regulation Authority 

AS / NZS Australia standards\ New Zealand standards 

ASX Australian securities exchange 

AUASB Auditing and Assurance Standards Board 

BCBS The Basel Committee on Banking Supervision 

CGFS committee on the global financial system of the G-10 central banks 

EN European Union 

FRC Financial Reporting Council 

FRRP Financial Reporting Review Panel 

FSF Financial Stability Forum 

GASB German Accounting Standard Board 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IAIS International association of insurance supervisors 

IASB The International Accounting Standards Board 

ICAA The Institute Of Chartered Accountants In Australia 

ICAEW The Institute of Chartered Accountants in England &Wales 

IDW Institut der  wirtschaftsprufer(Institute of Public Auditors in Germany) 

IIA The Institute of Internal Auditors 

IOSC International organization of securities commissions 

IRM The Institute of Risk Management 

ISQC International Standard on Quality Control 

NACP National Association of Corporate Directors 

NYSE New York Stock Exchange 

OECD The Organization for Economic Co-operation and Development 

PAIBC The Professional Accountants in Business Committee 

RSE Registration Superannuates Entitles 

SIS Superannuation Industry Supervision 

SOX Sarbanes-Oxley act 

SSA superannuation Safety Amendment ACT 

OIG Office of Inspector General 

CIMA The Chartered Institute of Management Accountants 

CFA Chartered Financial Analyst 
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 مكدمة ومصكلة البحث 

سريعة والمتالحقة ، والتى عمال فى عصر العولمة العديد من التغيرات والتطورات التشيد بيئة األ
ترتب عمييا العديد من الفرص والتحديات ، وأيضًا التيديدات التى ينتج عنيا مخاطر متنوعة سواء 

ستراتيجية ، ودعى ذلك مخاطر مالية مثل تغيرات أسعار الصرف ومخاطر غير مالية مثل المخاطر اإل
، بقدرتيا عمى التعامل مع تمك الفرص  اً صبح مرىونأستمرارىا ا  عمال و ت األألى القول بأن بقاء منشإ

 لية.ادارة المخاطر بكفاءة وفعإوقدرتيا عمى 

األعمال ت أنييار لمعديد من منشا  فالس و إحاالت من عمال مجتمع األ هشيديؤكد عمى ذلك ما و 
وتمى ذلك صدور العديد من المتطمبات القانونية والتنظيمية والتى ،  ١00٢نرون وورلدكوم عام إمثل 
عمى التعامل مع تمك األعمال ت أساسى عمى تفعيل مبادىء الحوكمة بشكل يساعد منشأزت بشكل رك

زمة ىى وكان مصدر األ،  ١008زمة المالية العالمية التحديات والمخاطر ، ولكن سرعان ما تالىا األ
لعولمة وتدويل ولكن مع ا، ذات الدولة التى يوجد بيا التشريعات وقواعد الحوكمة وىى الواليات المتحدة 

 .  قتصاديات العديد من دول العالمإثرت أسواق المالية تاأل

ستمرار فى صدور تشريعات ومتطمبات مينية ثيرىا رغم اإلأحتمال تإوزيادة حداث وتكرار نفس األ
من و وسع أدراسة المشكمة من منظور و مر يستدعى الوقوف عمى مسببات الحدوث بدقة األ جعلوتنظيمية 

 . سس عمميةأوتستند الى وشاممة واقعية  وضع حمولثم 

أن أىم ، مريكية كشفت التحقيقات التى أجراىا مكتب التحقيقات العام التابع لمييئة الفيدرالية األلقد و 
وأن مجمس  ،عمى تحديد والتنبؤ بالمخاطر وقادرة ةالأسباب االزمة المالية ىو عدم وجود إدارة مخاطر فع  

 .(OIG,2009دارة المخاطر )إابى نحو دارة لم يقم بدوره الرقاإل

ئتمانى صحاب المصالح مثل البورصات ووكاالت التصنيف اإلأوترتب عمى ذلك زيادة إحتياجات 
دارة إيم قيتتحميل اإلئتمانى عمى العتمد فى يُ أصبح  حيث،  شراف والرقابة عمى المخاطرتعزيز اإلل

 .((COSO, 2009, P.2  دارة المخاطرإر دو المالية العالمية زمة يقظت األأالمخاطر ، ومن ثم 

المنظمة ت صدر أحيث تمك اإلحتياجات ، الدولية لوالفنية ستجابت المنظمات العممية والمينية ا  و 
 معيار  ISO(International Organization for Standardization) الدولية لممواصفات القياسية

 ،معترف بو دوليًا  رسمياً  دارة المخاطر طابعاً إى ليضفى عم، دارة المخاطر إوالخاص ب ٣٢000 يزو األ
عداد إصدار بضرورة وينتيى ذلك اإل، عمال عمى تطبيقو لتدعيم مركزىا التنافسى األ منشأتويشجع 

 .الخارجية الداخمية و طرف قدم لألدارة المخاطر يُ إتقرير عن 
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 Committee of Sponsoring Organizations of the)تم تعديل إطارفى ذات السياق و  

Tread way Commission) COSO  دارة المخاطر ،إدارة عمى ليعزز الدور الرقابى لمجمس اإل 
، دارة المخاطرإبالنسبة لمبنوك التجارية والتى وسعت من متطمبات  ٣مقررات بازل بازل لجنة صدرت أو 

من ثم و دارة المخاطر  ، إب ااصً خ اءً لتفرد مبدالعالم تعديل قواعد الحوكمة فى العديد من دول وأخيرًا تم 
 المخاطر.دارة الة إلبوجود نظم فع  ن جميع اإلصدارات السابقة طالبت إف

عمى العمميات التشغيمية  المؤثرةعمال لمعديد من المخاطر األ منشأتأن تعرض ، ذلك  إلىيضاف 
لى معمومات عن إصحاب المصالح بحاجة أجعل صحاب المصالح ، أثير عمى قرارات أعن الت فضالً 

حتماالت إداء المستقبمى حتى يمكنيم تقييم ثر تمك المخاطر عمى األأدارتيا و إلية االمخاطر ومدى فع
دارتيا إفصاحات الحالية عن المخاطر وكيفية اإل، وخاصة أن التعرض لممخاطر والنتائج المتوقعة مستقبالً 
كن م  ومن ثم ال تُ  ، ا جزئية وغير مكتممةنيأضافة الى باإل، تعتبر صعبة الفيم بالنسبة لممستخدمين 

 ,CFA, 2011, P. 5)دارتياإلية اجراء التقييم السميم لممخاطر ومدى فعإالمستخدم من 

UbaAdamu.M, 2013, P.140, Kongprajya.C, 2010. P.4) 
إلحتياجات أصحاب  والييئات الرقابية والتنظيمية والمينية بعض المنظمات اً يضأستجابت ا  و 
والبورصة تداول االوراق المالية  لجنةمثل فصاح عن المخاطر حيث عززت من متطمبات اإل المصالح

 ومجمس معايير التقارير الماليةSEC(Securities and Exchange Commission)  األمريكية 
(Financial Reporting Council  )FRC مر لم يعد كافياً األ تمك الجيود إال أن، ورغم بإنجمترا 

دارتيا فصاح عن المخاطرطار محدد لإلإن يوجد حتى األحيث لم  ستثناء المانيا والتى يوجد بيا إب وا 
والذى حدد ((GAS NO.5 , GASB,2000 وان " التقرير عن المخاطر " ن( بع1معيار محاسبى رقم )

دارتيا فصاح عن المخاطرمحتوى وشكل اإل  .وا 

صحاب أعمال و لدى مجتمع األ اىتمامً يا إدارة المخاطر والتقرير عنإكتسب موضوع إولذلك 
فصاح عن المخاطر فى ممارسات اإل حظيتحيث  خرآكاديميين من جانب واأل، من جانب المصالح 
ن التقرير عن المخاطر كان مجال تركيز من إف يضاً أدب المحاسبى ، و ىتمام من قبل األإخيرة بالفترة األ

ىتمام لمحاولة خيرة عمى مستوى العالم وذلك اإلفترة األة فى اليقبل العديد من المنظمات المينية المحاسب
 ,Khlif. H, and Hussainey.K ) صحاب المصالحأوالمساىمين و  المنشأتسد فجوة المعمومات بين 

2014, P.P 28-29) 
دارة المخاطر تتفق مع المعايير المينية والفنية الة إلتطبيق نظم فع  ضرورة ىتمام بستتبع اإلإولقد 

بضرورة  أيبدليا ، قيام مينة المحاسبة بالبحث عن دور فعال دارة المخاطر إعداد تقرير عن ا  و  الدولية ،
فصاح دارتيا يفى بمتطمبات القياس والتقييم المحاسبى لممخاطر واإلا  وجود نظام لممحاسبة عن المخاطر و 

نواع أل كافة المخاطر يوفر معمومات كافية حو دارة إعداد تقرير وضع إطار محدد إلعنيا من خالل 
ساليب المستخدمة فى األفعالية دارة بالتعامل معيا ومدى المخاطر المحتمل التعرض ليا وكيفية قيام اإل

 دارة المخاطر.إ


