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 ج ـدتـ ــي الغالية ترحـم ـا
وماضى أحزن
ٍ
التى كان ليا الفضل الكبير فى تربيتي وتعميمي ،،،فيى ليست ذكري
لفراقو  ،،،بل ستبقي نو ارً أقتدى بو ،،،الميم إرحميا رحمة واسعة وأجعل صالح عممي
في ميزانيا  ،،،الميم آمين

 أب ـ ـ ـ ـ ـ ــي العزي ــز
الذى أحمل اسمو بكل ٍ
فخر،،،أطال ا﵀ فى عمره ،،،وألبسو ثوب الصحة والعافية،
ومتعني ببره ورد جميمو...

 أم ـ ـ ـ ـي الغـ ــاليـ ــة
وطرزتيا فى ظالم الدىر عمى سراج
التى صنعت ىذه الثمرة معى من أوراق الصبر ّ
األمل بال فتور أو كمل،فقد حان وقت قطفيا بعد طول إنتظار ،،،وستبقي كمماتك نجوم

أىتدي بيا اليوم وفى الغد والى األبد ...أمد ا﵀ فى عمرك بالصالحات ،،،وجزاكي ا﵀
كل خير فأنتي زىرة الحياة ونورىا...

 اخ ــواتـ ـ ـ ــي
إلى سندي وقوتي ومالذي بعد ا﵀ ،،،أحبكم حباً تعجز عن وصفو كمماتى والتى تمنيت
أن يكونوا معي ليشاركوني ىذه المناسبة العزيزة،،،

ب


الحمد هلل وكفى ،وبشكر اهلل ،الكالـ ُيبتدى ،والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد نبي
الدجى المبعوث رحمة لمعالميف ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
اليدى وبدر ُ

أما بعد
ش َك ْرتُ ْم َأل ِ
يد َّن ُك ْم﴾
قال تعالى ﴿لَ ِئن َ
َز َ
إنطالقآ مف ىذه اآلية الكريمة،
أتقدـ بخالص أيات الشكر والتقدير واإلمتناف لألستاذ الدكتور محمود السيد الناغى أستاذ
المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة المنصورة عمى تفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة

وعمى ما قدمو لي طواؿ فترة إعدادىا مف توجييات ومتابعة كاف ليا بالغ اإلثر في إتماـ
ىذا العمؿ عمى ما ىو عميو فى صورتو العممية والمغوية ،فكاف بيذا خير معمـ لي ،وىو ما

اء لمرسالة وتشريفاً لمباحثة ،وال يسعنى إال أف أدعو اهلل سبحانو وتعالى لسيادتو أف
ُيعد إثر ً
يجعمو دائماً منا اًر لمعمـ ،وأف يجزيو عني خير الجزاء وينعـ عميو بدواـ الصحة والعافية.
وأتقدـ بخالص الشكر والتقدير واإلمتناف لألستاذ الدكتورعباس أحمد رضوان أستاذ
المراجعة بكمية التجارة جامعة المنصورة ،وذلؾ لتفضمو بالموافقة عمى اإلشتراؾ في لجنة

اء لمرسالة وتشريفاً لمباحثة ،فجزاه اهلل
المناقشة والحكـ عمى ىذه الرسالة ،وىو ما ُيعد إثر ً
عني خير الجزاء ،وأسأؿ اهلل العظيـ أف ُي ِم َّده بالصحة والعافية.
وأتقدـ بخالص الشكر والتقدير واإلمتناف لألستاذ الدكتور محمد زيدان إبراىيم أستاذ
المحاسبة المالية بكمية التجارة جامعة المنوفية ،وذلؾ لتفضمو بالموافقة عمى اإلشتراؾ في

لجنة المناقشة والحكـ عمى ىذه الرسالة ،وىو ما ُّ
يعد إضافة لمرسالة وتشريفًا لمباحثة ،فجزاه
اهلل عني خير الجزاء وأنعـ عميو بدواـ الصحة والعافية.

ج


كما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير واإلمتناف لمدكتورة ىبو محمود السجاعي مدرس
الرياضيات واإلحصاء التطبيقي بكمية التجارة جامعة المنصورة عمى تفضميا باإلشراؼ عمى

ىذه الرسالة وعمى ماقدمتو لي مف نصح وارشاد طواؿ فترة إعداد الموضوع ،وىو ما ُيعد

إضافة لمرسالة وتشريفاً لمباحثة وكذلؾ أتقدـ لحضرتيا بالشكر والتقدير عمى تفضميا

باإلشراؼ عمى الرسالة وعمى معاونتيا الصادقو ورعايتيا العممية في الجانب اإلحصائي
خالؿ فترة اإلعداد وتوجيياتيا القيمة فكانت بيذا خير معمـ لي ،فجزاىا اهلل عني خير

الجزاء وأمد في عمرىا وأنعـ عمييا بدواـ الصحة والعافية.

كما أتوجو بخالص الشكر والتقدير لكالً مف األستاذ أشرؼ الطباخ واألستاذ محمد عابد
واألستاذ أحمد مسعد واألستاذ محمود الشوري لما قدموه لي مف مساعدة بتسييؿ دخولي إلي
شركات التأميف إلنجاز الجانب العممي بما ىو عمي صورتو الحالية.
والشكر موصوؿ لجميع مف نمت شرؼ طمب العمـ عمى يدييـ ومف بذلوا ولـ يبخموا بعمميـ
الغزير مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية عموماً وأسرة قسـ المحاسبة خصوصاً ولكؿ مف
ساند ومد يد العوف والمساعدة فى إتماـ الرسالة.

وأخي اًر ،الميـ انى أشيدؾ بأننى قد بذلت ما يسرت لي مف جيد فإف كنت قد وفقت فمف

عندؾ ،وأف كنت قد أخطأت أو قصرت فمف نفسي ،الميـ اجعؿ عممى ىذا مقبوالً ،وسعي

فيو مرضياً مشكو اًر مبتغياً بو وجيؾ الكريـ.

وآخر دعونا أف الحمد هلل رب العالميف ،وصؿ الميـ وسمـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو
وصحبو أجمعيف.

انباحثت
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المكتبة المركزية

مستخمص الرسالة

الكمية:التجارة ػ جامعة المنصورة

القسم :المحاسبة

الرقم العام:

اسم الباحث :سمر سامى محمد العواد

الدرجة العممية:الماجستير

التاريخ:

عنوان الرسالة :مدخل لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات في شركات التأمين وأثره عمى جودة المراجعة
دراسة ميدانية

مستخمص الرسالة
إستيدفت ىذه الدراسة إقتراح مدخؿ يقوـ عمى التكامؿ بيف أحد مقاييس األداء المالية وىو مقياس
القيمة اإلقتصادية المضافة وأحد األساليب متعددة األبعاد وىو أسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ

أسموب التحميؿ اليرمى ،ويندرج تحت ىذا اليدؼ الرئيسي عدد مف األىداؼ الفرعية والتي يمكف إيجازىا
في :تقييـ إدراة مخاطر اإلستثمارات؛ والتعرؼ عمى مدى تأثيرىا عمى جودة المراجعة الداخمية ،بإستنباط
مجموعة مف مؤشرات ومقاييس األداء لتحديد األولويو لمعوامؿ ذات األىمية النسبية.

ولتحقيق ىذه األىداف قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية مف خالؿ تصميـ قائمة إستبياف ،تـ

إعدادىا عمى شكؿ أسئمة ثـ صياغتيا عمى ىيئة مصفوفات المقارنة الثنائية وتـ توزيع قوائـ اإلستبياف عمى

عينة الدراسة مف قبؿ متخذي القرار لذوى الخبرة إلجراء المقارنة الثنائية بيف عوامؿ اإلختيار الرئيسية

والفرعية والبديمة ،كما تـ إدخاؿ البيانات فى البرنامج اإلحصائى ) (Expert Choiceلحساب األوزاف
النسبية ليذه العوامؿ واستخالص النتائج منيا ،حيث تـ توزيع ( )47قائمة إستقصاء ووصمت نسبة
اإلستجابة الكمية ( )%:3الصالح منيا ( )44إستمارة.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :تعد عممية إدارة مخاطر اإلستثمارات خطة إستباقية فعالة تمعب

دو اًر ىاماً فى تحميؿ التحديات التي واجيت شركات التأميف مف قبؿ واألخذ بعيف اإلعتبار المخاطر

المستقبمية واإلحتماالت المرتبطة بيا والعمؿ عمي منع تكرارىا ،أما فيما يخص المدخؿ المقترح فقد تمكنت

ىذه الد ارسة مف معالجة الفجوة البحثية المتمثمة في إستخداـ مقاييس أداء مالئمة ،مف خالؿ تحديد العوامؿ
ذات األولوية.

وأوصت الدراسة بإقترح تطبيؽ المدخؿ المقترح إلعتماده عمى المقاييس المالية وغير مالية ،ويقدـ نظرة

متطورة لقياس أداء الشركة ،وذلؾ بالتركيز عمي العوامؿ و األبعاد التي تضيؼ قيمة لشركات التأميف.
رؤوس الموضوعات ذات الصمة:
إدارة مخاطر اإلستثمارات ،المراجعة الداخمية ،أسموب األداء المتوازف ،أسموب القيمة اإلقتصادية المضافة،
أسموب التحميؿ اليرمى.
ه
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ٓ٘ٔ

ٔٙ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامؿ الرئيسي قياس مخاطر اإلستثمارات
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إدارة المخاطر اإلستثمارات

ط
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بشكؿ منتظـ ومتكرر
المخاطر اإلستثمارية
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مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامؿ الفرعي التأكد مف تطبيؽ قواعد

ٔٙٙ
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إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء
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الحوكمة
لممخاطر اإلستثمارية
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العائد عمى اإلستثمار

الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات

ي


فيرس األشكال
محتوى الشكل

الرقم

رقم الصفحة

ٔ

مخاطر االستثمارات

ٖٗ

ٕ

أنشطة اإلستثمارات فى شركات التأميف

ٗٚ

ٖ

أساليب التعامؿ مع مخاطر اإلستثمارات

ٕ٘

ٗ

الخطوات المتبعة إلدارة مخاطر االستثمارات

ٖ٘

٘

مقاييس مخاطر اإلستثمارات

ٖ٘

ٙ

أىمية إدارة المخاطر فى شركات التأميف

ٓٙ

ٚ

خطوات تنفيذ إدارة المخاطر)(ERM

ٔٙ

ٛ

تحديد المخاطر

ٔٙ

ٜ

قياس المخاطر

ٖٙ

ٓٔ

اإلجراءات والتدابير المتخذة مف قبؿ ىيئة االشراؼ إلدارة المخاطر

٘ٙ

ٔٔ

دور ىيئو اإلشراؼ فى إدارة المخاطر لشركات التأميف

ٙٚ

ٕٔ

سياسة إدارة المخاطر

ٙٛ

ٖٔ

آليات إدارة مخاطر اإلستثمارات

ٕٚ

ٗٔ

عوائد اإلدارة المتكاممة لمخاطر اإلستثمارات

ٚٙ

٘ٔ

الخطوات الواجب قياـ مدير المخاطر

ٚٚ

ٔٙ

سجؿ المخاطر بشركات التأميف

ٚٛ

ٔٚ

دور المراجعة الداخمية

ٛٚ

ٔٛ

دور المراجعة الداخمية فى تطبيؽ حوكمة الشركات

ٛٛ

ٜٔ

العالقة بيف جودة المراجعة الداخمية وباقى أطراؼ الحوكمة

ٜٓ

ٕٓ

العالقة بيف المراجعة الداخمية والحوكمة والرقابة الداخمية وادارة

ٜ٘

فى شركات التأميف

المخاطر

ك


ٕٔ

اإلطار الفكري لممراجعة الداخمية

ٜٚ

ٕٕ

دور المراجعة الداخمية فى إداراة المخاطر

ٜٛ

ٖٕ

العالقة بيف إدارة المراجعة الداخمية وادارة المخاطر

ٓٓٔ

ٕٗ

اليدؼ مف المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر

ٖٓٔ

ٕ٘

الدور المتوقع مف المراجعة الداخمية عمي أساس المخاطر

٘ٓٔ

ٕٙ

إجراءات تطبيؽ المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر

ٔٓٛ

ٕٚ

إعداد التقرير

ٜٔٓ

ٕٛ

األدوار األساسية لممراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر

ٓٔٔ

ٕٜ

القيمة المضافة مف المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر

ٔٔٔ

ٖٓ

تقرير المراجعة الداخمية

ٕٔٔ

ٖٔ

المدخؿ المقترح لمدراسة

ٔٔٚ

ٕٖ

العالقة بيف أسموب قياس األداء المتوازف و أسموب التحميؿ اليرمي

ٔٔٛ

ٖٖ

التكامؿ بيف أسموب قياس األداء المتوازف وأسموب القيمة اإلقتصادية

ٕٓٔ

ٖٗ

مراحؿ تطبيؽ أسموب قياس األداء المتوازف

ٕٕٔ

ٖ٘

بناء الييكؿ اليرمى لتكامؿ أسموب التحميؿ اليرمى بأسموب قياس

ٕ٘ٔ

ٖٙ

العوامؿ الرئيسية والفرعية والبديمة والرموز المستخدمة فى برنامج
)(Expert Choice

ٓٗٔ

ٖٚ

يصفىفة انًماسَة انثُائية بانبشَايج اإلحصائي) Expert
(Choice

ٜٔٗ

ٖٛ

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساؽ لمبدائؿ األربعة عند

ٜٔ٘

المضافة بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى

األداء المتوازف

تقييميا بالعامؿ الفرعى تطوير منيجية القياس والضبط لكؿ نوع مف
أنواع المخاطر اإلستثمارية
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القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساؽ لمبدائؿ األربعة عند
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ٔٔٙ

تقييميا بالعامؿ الفرعى سالمة التصنيؼ اإلئتمانى لمشركة
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تقييميا بالعامؿ الفرعى التنوع فى محافظ اإلستثمارات
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بشكؿ منتظـ ومتكرر
تقييميا بالعامؿ الفرعى التأكد مف تطبيؽ قواعد الحوكمة
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مخاطر اإلستثمارات
اإلستثمارات
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ٔٚٛ

٘ٚ

تحميؿ الحساسية األداء لترتيب البدائؿ لمعامؿ الرئيسي توافر قاعدة

ٔٚٛ

العممى والعممى لممراجع الداخمى
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قائمة المختصرات
المصطمح بالمغة العربية

المصطمح بالمغة اإلنجميزية

الرمز

إدارة مخاطر اإلستثمارات

Investment Risk Management

IRM

Risk-Based Internal Audit

RBIA

المراجعة الداخمية عمي أساس
المخاطر

مدخل بطاقة األداء المتوازن
مدخل القيمة اإلقتصادية المضافة

Balanced Scorecard
Approach
Economic Value Added
Approach
Analytic Hierarchy Process
Approach

المقياس الدرجي ذو التسع نقاط

The Nine Point Scale

NPS

القيمة الترجيحية األكبر

Maximum The Eigenvalue

ʎmax

مؤشر اإلتساق

Consistency Idex

CI

نسبة اإلتساق

Consistency Ratio

CR

مؤشر الثبات العشوائي

Ratio Idex

RI

أسموب التحميل اليرمي

س


BSC
EVA
AHP


اإلطاس انعاو نهذساست
ٔ .المقدمة
ٕ .مشكمة الدراسة
ٖ .أىداف الدراسة
ٗ .فروض الدراسة
٘ .حدود الدراسة
 .ٙمنيجية الدراسة
 .ٚخطة الدراسة

ٔ -المقدمة
يعتبر قطاع التأميف مف الوحدات اإلقتصادية التى تتعرض لمعديد مف المخاطر والتى
تؤثر عمى أدائو ،بإعتبار إف اليدؼ األساسى ليذا القطاع ىو توفير ضمانات لممستثمريف عمى
إستثماراتيـ مف المخاطر التى تتعرض ليا أنشطة مشروعات ىذا القطاع ،لذا تسعى شركات
التأميف بالقياـ بعمميات ذات درجة مخاطرة مرتفعة فى سبيؿ تحقيؽ معدالت مرتفعة مف الربحية،
وذلؾ يتطمب تحديد وقياس ومف ثـ تقييـ تمؾ المخاطر ،والتى تعتبر وبال ٍ
شؾ إحدى المشكالت
الفنية التى تواجة تمؾ الشركات (بطرس ،3126،ص.)654
ويزيد ذلؾ مف حجـ التحديات التى تواجو شركات التأميف ،األمر الذى يفرض عمييا إيجاد
الوسائؿ والطرؽ لمواجية تمؾ التحديات والمخاطر ورصدىا واتخاذ ما يمزـ لمحد مف تأثيرىا
وتقميؿ حجـ الخسائر الناجمة عنيا ،عف طريؽ معرفة كيؼ تدير ىذه الشركات مخاطر
اإلستثمارات ،وما ىى العوامؿ المؤثرة عمي كفاءة وفاعمية إدارة مخاطر اإلستثمارات بيدؼ تقديـ
المقترحات والحموؿ؟ (البطانى ،3122،ص.)5
كما أف اليدؼ الرئيسي إلدارة المخاطر يتمثؿ في القياس والتحكـ ومراقبة المخاطر التى
تتعرض ليا الشركات وخاصة شركات التأميف ،ويتجمى ىذا اليدؼ فى التنبؤ بالمخاطر الكمية
والنوعية التى تتعرض ليا ىذه الشركات واتخاذ الق اررات اإلستثمارية ،وبغير ذلؾ لف تستطيع
رؤية ىذه النتائج أو التقمبات المحتممة لمربحية (حامد ،3122،ص.)224
ٍ
بشكؿ عاـ والتى تعتبر إحدى
ومف ىنا إزدادت الحاجة إلى اإلىتماـ بعممية إدارة المخاطر
ٍ
المقومات األساسية لحوكمة الشركات ومخاطر اإلستثمارات
بشكؿ خاص ،مما فرض ذلؾ تحدياً
جديداً عمى أحد المياـ الرئيسية ليا وىى تقييـ فعالية دورىا الذي يعتبر نقطة محورية ىامة
(راضى ،3125،ص.)5
وقد إتجيت العديد مف بمداف العالـ إلى قبوؿ وتبني سياسات ووسائؿ واجراءات لتحسيف
ىذا القطاع وتفعيؿ دوره لمدفع بعجمة التنمية اإلقتصادية فى ضوء برنامج متكامؿ ومترابط
ومتناسؽ فى اإلصالح اإلقتصادى مف خالؿ إدارة مجمؿ المخاطر المحتممة لضماف إستمرارىا
فى السوؽ بعوائد مرضية ومخاطر متدنية (غنيـ ،3123 ،ص )2114األمر الذى لفت األنظار
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بدور ٍ
إلى ضرورة قياـ كؿ إدارة فى ىذه الشركات ٍ
فعاؿ فى التعامؿ مع المخاطر التى تواجييا
مف أجؿ السيطرة عمييا(كيرزاف ،3125،ص.)2
وعميو ،فإف إدارة مخاطر اإلستثمارات بشركات التأميف قادرة عمى مواجية وردع المخاطر
والتحديات التي تيدد إستقرار ومدى إستم اررية الشركة ،وذلؾ لمتعرؼ عمى الخطر الذي يحيط
بيا أو المحتمؿ حدوثو ،واف وجود برنامج فعاؿ يساىـ في تحقيؽ أىداؼ اإلدارة المتعمقة بالخطط
المستقبمية لشركات التأميف وتقييـ الممارسات الحالية ليا ،يمثؿ ضرورة لتحديد مجاالت التحسيف
وتقديـ توصيات واقتراح السبؿ الكفيمة لحؿ المعوقات التي تعطؿ أو تحد مف سير عمميا
(سالـ ،3119 ،ص .)68
ومما سبؽ إتضح أف ،تقييـ فعالية إدارة مخاطر اإلستثمارات مف الموضوعات
ودور
الحيوية التي تخضع لمتطور المستمر لما تمثمو مف أىميو كبيرة بالنسبة لممراجع الداخمي،
اً
رئيسياً ليذه الشركات والتي مف خالليا يمكف تحديد األبعاد التي يتـ عمى أساسيا الفحص
والتحقؽ وتحديد األنشطة والعمميات التي تحتاج إلى تركيز خاص مف جانب المراجع الداخمي
(حسف ،3116،ص.)237
ٕ -مشكمة الدراسة
ٍ
بشكؿ كبير عمى
شيدت البيئة المصرية حالة مف عدـ اإلستقرار السياسي مما إنعكس
ٍ
ٍ
بشكؿ خاص ،كما أدى التراجع المتتالي
بشكؿ عاـ والرقابية منيا
المؤسسات الحكومية
إلحتياطي النقد األجنبي إلى ضعؼ الرقابة وارتفاع المخاطر المحيطة باإلقتصاد المصري ،وقد
ترتب عمييا العديد مف اآلثار السمبية وتزايد المخالفات المالية في شركات القطاع العاـ ومنيا
شركات التأميف وذلؾ عمى مستوي جميورية مصر العربية.
ٍ
بشكؿ كبير بسبب ضعؼ الرقابة
ففي السنوات األخيرة تراجعت معدالت اإلستثمار
فإ نعكس عمى جودة التقارير والقوائـ المالية ،مما أفقدىا صفة الثقة والمصداقية وىذا ما جعؿ
ٍ
بشكؿ ممحوظ عمي توجياتيـ
المستثمريف يخشوف التعرض إلى مخاطر غير محسوبة ،أثر ذلؾ
نحو اإلستثمار ،مما يستوجب إتخاذ الخطوات الالزمة مف قبؿ ىذه الشركات بيدؼ تخفيؼ
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المخاطر أو تقميميا إلى حدىا األدنى في محاولة منيا إلى إعادة الثقة في عمميا مف جانب
المستثمريف أو أصحاب المصالح.
كما أف المخاطر التى تعرضت ليا شركات التأميف نتيجة التغيير الييكمي بالبيئة المحيطة
وما صاحبيا مف تغيرات إقتصادية وتطور آلياتيا والتعقيدات الفنية المصاحبة ليا ،جعؿ مف
الضروري أف تكوف ىناؾ أساليب قياس رقابية وادارية جديدة يمكف مف خالليا تطوير دور
المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر االستثمارات وجعميا ركيزة أساسية في إصالح النظاـ
المالي لشركات التأميف ،مما يدعـ تحقيؽ رقابة فعالة وينتج عنيا تقارير مالية خالية مف
التحريفات.
وبالتالى تتمثل مشكمة الدراسة فى عدم وجود رؤية مستقبمية متكاممة لدى إداراتي
شركتي مصر لمتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى جميورية مصر العربية بشأن تطبيق المدخل
المقترح من خالل التكامل بين أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس
األداء المتوازن بإستخدام أسموب التحميل اليرمى لتطوير دور المراجعة الداخمية وتخفيض
مخاطر اإلستثمارات ومن ثم إدارتيا.
وقد تم التحقق من وجود ىذه المشكمة من خالل:
الدراسة الميدانية التى قامت بيا الباحثة عمى عينة مختارة مف ذوى الخبرة فى شركات
التأميف بشأف تطبيؽ المدخؿ المقترح بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ
بيف أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف بيدؼ تقييـ إدارة
مخاطر اإلستثمارات.
وىو ما يطرح العديد مف التساؤالت حوؿ طبيعة وعمؿ إدارة مخاطر اإلستثمارات في
شركات التأميف وأثرىا عمى جودة المراجعة الداخمية في إيجاد الحموؿ في ىكذا أزمات
ومشكالت؟ وما ىو الدور الذي يمكف أف تقوـ بو إدارة مخاطر اإلستثمارات في تعزيز ثقة
الجيات الخارجية المستفيدة وتوفير الضمانات الالزمة لممستثمريف؟
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وبناء عمي ما سبق فأنو يمكن صياغة مشكمة الدراسة فى التساؤالت اآلتية:
ً
ٔ .ىؿ مف الممكف تقديـ مدخؿ لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات وتحديد مدي أثره عمى جودة
المراجعة الداخمية؟
ٕ .ىؿ ُيطور المدخؿ مف دور المراجعة الداخمية بتطبيقو عمى شركات التأميف في جميورية
مصر العربية؟

ٖ .ىؿ يؤدى المدخؿ الشامؿ لمتكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب
قياس األداء المتوازف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى إلكتساب عممية التقييـ قدرة
خاصة نحو تخفيض المخاطر بصفو عامة ومخاطر اإلستثمار بصفو خاصة؟
ٗ .ىؿ تعتبر المقاييس المالية وغير المالية مالئمة كأدوات شاممة لمتقييـ؟
٘ .ىؿ يحقؽ إستخداـ المؤشرات غير المالية إلى جانب المؤشرات المالية تاثي اًر إيجابياً فى
تحقيؽ أىداؼ المستثمريف وحممة األسيـ ؟
ٖ -فروض الدراسة
في ضوء طبيعة مشكمة الدراسة يمكف صياغة الفرضيف األتييف:
الفرض األوؿ":ال يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بيف تطوير دور المراجعة الداخمية و
تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية مصر العربية ".
الفرض الثاني":ال يؤدى إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف مقياس
القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف إلى تطوير دور المراجعة الداخمية
لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ".
ٗ -أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ مدخؿ مقترح يمكف مف خاللو تطوير دور المراجعة الداخمية
لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،لتحديد وقياس أىـ أنواع المخاطر التى يمكف أف تتعرض ليا
شركات التأميف ويمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيسى مف خالؿ:
 التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف مف
خالؿ إستخداـ المقاييس المالية وغير المالية.
-5-

 إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى إجراء الترتيب لمقاييس األداء اإلستراتيجية لتحديد
أولوية العوامؿ ذات األىمية النسبية.
٘ -أىمية الدراسة
يمكن تقسيم أىمية الدراسة إلى جانبين وكما يمي:
أوالً :األىمية العممية
تنبع أىمية الدراسة مف حداثو الموضوع الذي يتـ تناولو ،بإعتباره مف الموضوعات اليامة
المطروحة بكثرة سواء كاف ذلؾ عمى المستوى المحمي أو الدولي ،لذا فيو يمثؿ إضافة عممية
عمى المستوى الفكرى بإعتباره مجاؿ حديث نسبياً فى مصر ،حيث يعتبر البحث إضافة الي
البحوث السابقة فى ذات المجاؿ والتى إقتصرت معظميا إلى التقييـ مف المنظور المالى
واإلقتصادى دوف المنظور المحاسبى.
ثانيا :األىمية العممية
تأتى أىميو ىذه الدراسة مف خالؿ تقديـ توصيات واقتراح مقاييس أداء مالئمة تكوف كفيمة
لموقوؼ عمى أىـ المعوقات التي تحد مف سير عمؿ شركات التأميف ،كما إنو يعتبر إضافة
مطموبة لمخروج برؤية وتصور واضحيف ،وذلؾ لمتوسع في خمؽ األفكار الرقابية وتطورىا
وتوضيح مدى تحقؽ األىداؼ اإلستراتيجية ،وذلؾ بإعتبارىا العمود الفقري الذي يرتكز عمية
ضبط وتقييـ أداء شركات التأميف.
ومما سبق يمكن القول بأنو:
 -1البد مف وجود تقييـ إلدارة مخاطر اإلستثمارات مف حيث الكفاءة والفعالية ومف ثـ التعرؼ
عمى تأثيره عمى جودة المراجعة الداخمية بداللو مجموعة مف المؤشرات تُستنبط مف مقاييس
األداء سواء المالية وغير المالية.
 -2تحديد المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة وتقييميا بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى مف
خالؿ مؤشر مقياس األداء بغرض الوقوؼ عمى نقاط الضعؼ لتطوير دور المراجعة
الداخمية.
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 -ٙحدود الدراسة
لـ تتناوؿ الدراسة ما يمى:
أ -تقييـ المخاطر بصفة عامة فى شركات التأميف ولكف تـ إقتصار الدراسة عمى تقديـ مدخؿ
لتطوير الدور اإلستراتيجى لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات في
شركات التأميف مف خالؿ التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب
قياس األداء المتوازف بإستخداـ التحميؿ اليرمى.
ب -التعرض لكيفية حساب قيمة المخاطر فى وثائؽ التأميف وخضوعيا لمحساب اإلكتوارى فى
تأمينات الحياة بؿ إقتصرت الدراسة عمى تقييـ إدارة المخاطر المرتبطة باإلستثمارات فقط.
ت -أثر تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف عمى المراجعة الخارجية وتـ
التركيز عمى المراجعة الداخمية كأحد المياـ المطموبة منيا فى ظؿ مبادئ وآليات حوكمة
الشركات.
ث-لـ تتناوؿ الدراسة معيار  IFRS 4لعدـ تعرضو لإلجراءات المحاسبية لمخاطر اإلستثمارات
وكيفية قياسيا و أيضاً تتـ المحاسبة عف عقود التأميف بطرؽ مختمفة بيف الشركات أو
الشركة نفسيا ،وبالتالي فإف المستثمريف يجدوف صعوبة في القياس وتحميؿ الحساسية.
 -ٚمنيجية الدراسة
إستخدمت الباحثة المناىج العممية لكي تتمكف مف الوصوؿ ألفضؿ األساليب والطرؽ في
تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات والمتمثمة فيما يمى :
الجانب النظري :المتمثل في المزج بين المناىج التالية:
 .2المنيج االستقرائي :إتبعت الباحثة المنيج اإلستقرائي بيدؼ إستعراض جوانب المشكمة،
محؿ الدراسة معتمدة في ذلؾ عمى اإلطالع عمى المراجع والمقاالت واألبحاث المنشورة
والدوريات المرتبطة بموضوع الدراسة.
 .3المنيج المقارن :بيدؼ المقارنة بيف إسيامات الدراسات اآلخرى المتعمقة بموضوع
الدراسة لموقوؼ عمى النتائج التي توصمت إلييا وكيفية اإلستفادة منيا والوصوؿ إلى
مشكمة الدارسة وحميا.
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.4المنيج االستنباطي :إعتمدت الباحثة عمى اإلستدالؿ المنطقي اإلستنتاجي بالربط بطريقة
منطقية بيف المتغيريف مف خالؿ تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات.
الجانب التطبيقي :شركتي مصر لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة.
 -ٛخطة الدراسة
تضمنت الدراسة ما يمى :
اإلطار العام لمدراسة.
الفصل األول :تحميؿ ألىـ الدراسات السابقة
الفصل الثانى :تحميؿ مخاطر اإلستثمارات وأساليب إدارتيا في شركات التأميف.
المبحث األول :المبحث األوؿ :مخاطر اإلستثمارات وتبويبيا.
المبحث الثانى :إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف.
الفصل الثالث :جودة المراجعة الداخمية فى إطار حوكمة الشركات في عالقتيا بالمدخؿ
المقترح لتقييـ إدارة مخاطر االستثمارات.
المبحث األول :طبيعة المراجعة الداخمية فى إطار آليات حوكمة الشركات.
المبحث الثانى :المدخؿ المقترح لتطوير دور الم ارجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات
فى شركات التأميف.
الفصل الرابع :الدراسة الميدانية.
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الفصل األول
تحليل ألهم الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التى تناولت مجاالت ىذه الدراسة سواء كانت دراسات بالمغة العربية أو
دراسات بالمغة اإلنجميزية ،وترى الباحثة أنو يمكف تقسيميا إلى مجموعتيف؛ األولي تضمنت
الدراسات السابقة التى تناولت المحور األوؿ وىو إدارة مخاطر اإلستثمارات ،و الدراسات التى
تناولت المحور الثانى وىو المراجعة الداخمية.
أوال :أىم الدراسات المرتبطة بإدارة مخاطر اإلستثمارات
 -1دراسة ( )Brandolini et al، 2001بعُواٌ
"Risk Management in an Asset Management Company:a practical
"case
أوضحت ىذه الدراسة إنو يجب أف تكوف لدى الشركات بصفة عامة وجية نظر
إستراتيجية لممخاطر ،تُأخذ فاألعتبار لعدة سنوات مف خالؿ خطة تكتيكية أو منطقية لممخاطر،
ولكف ىناؾ تحد جديد إلدارة المخاطر وىو إنو ال توجد مبادئ توجييية تنظيمية تساعد عمى
قياس المخاطر أو السيطرة عمييا داخؿ الشركة ،لذا يجب أف تكوف ىناؾ متطمبات مصممة
خصيصاً لتمبية إحتياجات النظاـ داخؿ الشركة ،وذلؾ مف خالؿ النماذج المالية المناسبة والوقت
والموارد المتاحة كما ُيأخذ في اإلعتبار ظروؼ السوؽ الحالية.
توصمت ىذه الدراسة إلى إف ىناك نماذج بديمة يمكف اإلعتماد عمييا لتنفيذ إستراتيجيات
ضد المخاطر ،وبالتالى يكوف لتمؾ الشركات نظاـ إلدارة المخاطر يوضح مف خاللو المبادئ
واإلجراءات التى مف خالليا يمكف التعرؼ عمى المخاطر وكيفية تجنبيا قدر األمكاف.
كما أوصت الدراسة بالعمؿ عمى توفير نظرية تعمؿ عمى توفير طريقة سيمة لمتعامؿ مع
ىذه النماذج ،وأف يكوف ىناؾ تطبيؽ فعاؿ ألدارة المخاطر يضمف تحقيؽ األىداؼ األستراتيجية
المتمثمة فى التأكد مف مدى كفاءة سياسة الشركة والتى تمكنيا مف الوفاء بإلتزاماتيا.
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ٕ -دساست ( ) Harold and Darlene،2004بعُواٌ
"Managing for Value: Developing a Performance Measurement
System Integrating Economic Value Added and the Balanced
"Scorecard in Strategic Planning
تناولت ىذه الدراسة كيفية دمج أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب
األداء المتوازف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى ،وذلؾ لتطوير نظاـ قياس شامؿ لتقييـ األداء
العاـ لمشركات.
وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أف التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة
وأسموب األداء المتوازف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى قد عالج القيود المفروضة عمى كؿ مف
أسموب األداء المتوازف المتمثؿ فى إفتقاره إلى قياس محدد وجيد ،وأسموب مقياس القيمة
اإلقتصادية المضافة المتمثؿ فى إفتقاره إلى المؤشرات األساسية ،مما ساعد اإلدارة عمى إتخاذ
الق اررات واإلجراءات التى تخمؽ قيمة طويمة األجؿ لمشركات مف خالؿ التخطيط اإلستراتيجى
بوضع نظاـ شامؿ لقياس األداء.
ٖ -دراسة (تيامى)ٕٓٓٙ،
بعنوان"إستخدام أسموب التحميل اليرمى فى تطبيق نموذج القياس المتوازن لألداء
ىذه الدراسة ألقت الضوء عمى نموذج األداء المتوازف بإعتباره أحد النماذج التى تجمع
بيف التركيز عمى األداء المالي وغير المالى عمى ٍ
حد سواء ،وبياف كيفية إستخداـ أسموب التحميؿ
اليرمى فى تنفيذ أسموب قياس األداء المتوازف.
وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة االتى:
 أصبح أسموب قياس االداء المتوازف يمثؿ أىـ مداخؿ المحاسبة االدارية الحديثة ،حيث
يرتكز ىذا النموذج عمى عدـ كفاية مقاييس األداء المالى لقياس وتقييـ أداء الشركات،
وبالتالى يجب تدعيميا بمقاييس آخرى غير مالية.
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 يعتبر أسموب التحميؿ اليرمى أحد أساليب التحميؿ الكمى والذى يقدـ منيجاً متكامالً لتمثيؿ
عناصر المشكالت المعقدة بطريقة سيمة ،حيث يتعامؿ معيا بالتحميؿ عمى عدة مستويات
متدرجة فى شكؿ ىرمى لموصوؿ إلى مقياس عاـ إلتخاذ القرار.
 كما إف أسموب التحميؿ اليرمى لدية القدرة عمى التعامؿ مع أسموب قياس األداء المتوازف
بصرؼ النظر عف عدد مجاالت القياس.
كما أوصت ىذه الدراسة بإجراء المزيد مف البحوث والدراسات التى تنطوى عمى إستخداـ
األساليب الكمية التى تمكف مف التطبيؽ العممى.
 -2دساست ) ) Benaroch and Shah، 2007بعُواٌ
'' Option-based risk management: A field study of sequential
"information technology investment decisions
ناقشت ىذه الدراسة تقييـ جدوى تطبيؽ إدارة المخاطر القائـ عمى الخيارات ،وذلؾ إليجاد
حؿ لمشاكؿ اإلستثمار ،وذلؾ مف خالؿ ىياكؿ إستثمارية بديمة مختمفة تعمؿ عمى تحسيف أداء
الشركات والمشاريع المرتبطة بيا ،وذلؾ مف خالؿ السعى الدائـ لتحديد التكاليؼ والمنافع
والمخاطر ،وىذا يساعد المديريف بتعديؿ مسار اإلستثمار فى مواجية المخاطر ،وذلؾ فى ظؿ
ظروؼ تنظيمية وتكنولوجية وتنافسية وظروؼ سوقية غير مؤكدة.
وقد أظيرت النتائج من خالل الدراسة الميدانية:
( )2التحقؽ مف تطبيؽ إدارة المخاطر القائـ عمى الخيارات مف خالؿ جمع البيانات والتى
تمثؿ عناصر أساسية فى التحميؿ:
(أ) القدرة عمى توليد اإلستثمارات
(ب) الدقة فى تحميؿ مخاطر اإلستثمارات
(ت) تبسيط التعقيدات عند إستخداـ الخيارات
(ث) التخطيط اإلستباقى لممخاطر
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( )3تسير عمى تطبيؽ نيج السياسة اإلستثمارية الموضعو لمشركو والتى تمثمت فى طرؽ
التقييـ ،واإللتزاـ بمبدأ التنويع فى إستثمارتيا والسمطات الرقابية مف خالؿ إتباع وسائؿ حديثة
لتحديد وقياس المخاطر.
 -3دساست ( )Wang et al, 2007بعُواٌ
'''' Stimulating Firm-Specific Investment through Risk Management
ىدفت ىذه الدراسة العالقة بيف إدارة المخاطر وعممية اإلستثمار لدى الشركات ،حيث
واجيت ىذه الشركات مخاطر عمميات ىذه اإلستثمارات مما شكؿ تحدى أماميـ ،وىذا أوضح أف
ىذه الشركات تفتقر إلى وضع أساس منطقى وسميـ فى تطبيؽ إدارة المخاطر ،وبالتالى كانت
ىذه الشركات فى أمس الحاجة إلى إسترايجية عممية فعالة ،ويكوف ليا تأثير عمى تقميؿ المخاطر
مف خالؿ فيـ طبيعة ىذه المخاطر واألخذ فاإلعتبار التدابير الالزمة ،وقد قدمت ىذه الدراسة
مجموعة متنوعة مف آليات إدارة مخاطر اإلستثمارات والتى تمثمت في:تنويع المحافظ اإلستثمارية
والتحوط المالي والمشتقات المالية والتغيير فى ىيكؿ رأس الماؿ.
ٍ
وعى بما
وقد أظيرت الدراسة أصبحت إدارة تمؾ الشركات فى السنوات االخيرة عمى
تعانى بو مف مختمؼ المخاطر التى تتعمؽ باإلستثمارات ،لذا فإنو وجب الحد منيا مف خالؿ
ٍ
بشكؿ دورى فيى تعتبر خطة إستباقية فعالة يتـ
تقييـ المخاطر التى تتعرض ليا اإلستثمارات
مف خالليا تحديد المخاطر التى قد تؤثر عمى الشركة وتمعب دو اًر ىاماً فى تحميؿ التحديات
الماضية والعمؿ عمى منع تكرارىا.
 -4دساست ( )Mironiuc, 2007بعُواٌ
'''' RISC Treatment in Evaluating Investment Projects
تناولت ىذه الدراسة النماذج الرياضية اإلحصائية والتى تمثمت فى (التبايف ومؤشرات
العائد) مف أجؿ تحديد المخاطر المرتبطة بالمشاريع اإلستثمارية ،حيث أصبحت المخاطر مكوناً
ىاماً مف عناصر الحياة اإلقتصاية ،وخاصة فى العقود األخيرة مع ظيور العولمة والتوسع فى
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األعماؿ التجارية ،لذا يجب تحميؿ قرار اإلستثمار مسبقاً حتى تأخذ المخاطر المستقبمية
واإلحتماالت المرتبطة بيا.
وقد أظيرت نتائج الدراسة أنو تـ وضع نماذج فعالة لتحميؿ المخاطر ورصدىا
ومواجيتيا ،وذلؾ مف خالؿ تبايف النتيجة أو مؤشرات العائد حتى يمكف تقييـ كفاءة
اإلستثمارات.
وقد أوصت ىذه الدراسة بتطبيؽ تقنيات حديثة مع األخذ فاإلعتبار المخاطر المتوقعة و
التدفقات المستقبمية.
 -7دساست (  ) Acharyya،2008بعُواٌ
'' In Measuring the Benefits of Enterprise Risk Management in
Insurance: An Integration of Economic Value Added and Balanced
'' Score Card Approaches
أوضحت ىذه الدراسة أف ىناؾ قصور فى النظـ التقميدية لقياس األداء اإلقتصادى مثؿ
القيمة اإلقتصادية المضافة كونيا تعتمد عمى المؤشرات المالية فقط ،وىذه المؤشرات تعتبر غير
كافية فى قياس أداء إدارة المخاطر ،لذا فقد إقترحت ىذه الدراسة إستخداـ بطاقة األداء المتوازف
لتحديد العوامؿ اآلخرى إلضافة قيمة لمشركات ،وذلؾ لتدنى الفجوة القائمة بيف الدراسات
األكاديمية والممارسيف ذات الخبرة.
أظيرت ىذه الدراسة أف فشؿ شركات التأميف المطبقة إلدارة المخاطر فى السابؽ بسبب
إ ىتماميا بالمتغيرات المالية ووضع المؤشرات المناسبة ليا دوف غيرىا مف العوامؿ االخرى ،لذا
كاف مف الميـ وضع أسموب لقياس نوعية الحالة اإلقتصادية والعوامؿ التنظيمية التى تشتمؿ
عمى الجوانب (المالية وغير المالية) والتى تؤثر عمى إدارة المخاطر بالشركات ،وذلؾ مف خالؿ
التكامؿ بيف أسموب بطاقة األداء المتوازف وأسموب القيمة اإلقتصادية المضافة ،فيو يوفر ترجمة
الرؤية وتوصيؿ اإلستراتيجية لمشركة ،والربط بيف األىداؼ والمقاييس المالية وغير المالية.
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كما أوصت الدراسة باآلتى :
 تطبيؽ النموذج المقترح العتماده عمى المقاييس المالية وغير مالية فيذا النموذج يوضح
نظرة متطورة لقياس أداء الشركة،
 عمى المديريف فى شركات التأميف إدراؾ ثقافة المخاطر لمعامميف بالشركات لخمؽ قيمة
مستدامة طويمة األجؿ ،والمساىمة فى مواصمة تحسيف األداء اإلستراتيجى.
 -8دساست ( ( Pagach and Warr، 2010بعُواٌ
'''' The Effects of Enterprise Risk Management on Firm Performance
ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى إعتماد الشركات لمبادئ إدارة المخاطر و مدى تأثيرىا
عمى أداء الشركات عمى المدى الطويؿ ،وذلؾ مف خالؿ دراسة كيفية تغير الخصائص المالية
في ظؿ إعتماد الشركات عمى إدارة المخاطر ،وبالتالي أثارت ىذة الدراسة ىذا التساؤؿ ىؿ
عممية إدارة المخاطر تحقؽ األىداؼ المنشودة أـ ال لمشركات عمى المدى الطويؿ ؟
وقد أظيرت النتائج أف ىذه الدراسة األولى لدراسة التغيير في األداء المالي بعد أف تـ
اإلعتماد عمى برناج إدارة المخاطر بالشركات ،وقد وجد إف خالؿ مدة تطبيقيا إستفادت ىذه
الشركات مف تطبيقيا ولكف ليس عمى مستوى المطموب وذلؾ لعدـ كفاية الوقت وعدـ توافر
المقاييس الالزمة.
وقد أوصت ىذه الدراسة بتقديـ إقتراح لتقييـ إدارة المخاطر واف الدراسة في حاجة إلى
مزيد مف البحث والتحميؿ في كيفية نجاح إدارة المخاطر وكيفية قياسيا؟
 -ٜدراسة (بميق)ٕٓٔٓ،
بعنوان "وسائل االحتياط ضد مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية  :دراسة مقارنة"
ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى التغيرات السريعة التي واجيت الشركات اآلف والتي تمثمت
في التعقيدات اإلقتصادية والمتطمبات التنظيمية والتقدـ التكنولوجي ،وبالتالي فأف البنوؾ تعرضت
لكثير مف المخاطر عند ممارساتيا ألعماليا في كافة المجاالت ،وىذا يتطمب ضرورة تطوير
أساليب إدارة المخاطر واإلحتياط ضدىا ،وذلؾ لمواجية ىذه المخاطر وادارتيا لمحد أو التخفيؼ
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مف أثارىا ،باإلضافة إلى إحكاـ الرقابة فى البنوؾ المركزية عمى مقدار المخاطر وادارتيا وحماية
حقوؽ المتعامميف معيا والتركيز عمى األنشطة األكثر تعرضاً لممخاطر.
إعتمدت ىذه الدراسة عمى إستخداـ منيجيف األوؿ اإلستنباطي والثاني التطبيقي الذى يقوـ
عمى دراسة وسائؿ اإلحتياط ضد مخاطر اإلستثمار.
وأوضحت النتائج ليذه الدراسة انو مف المبادئ األساسية لإلستثمار ربط العائد مف
األمواؿ المستثمرة بدرجة التقمب والمخاطرة ،فالربح يختمؼ قدره حسب درجة المخاطرة ،وكمما
زادت درجة المخاطرة زاد معدؿ الربح.
كما أوصت الدراسة أنو عمى السمطات النقدية والبنوؾ المركزية مراعاه خصائص البنوؾ
بوجو عاـ ،فيما يتعمؽ باإلحتياطي النقدي ،وسياسة الرقابة عمى منح اإلئتماف ونسبة السيولة
النقدية ،كما أوصت بوضع معيار دولي تحتاجو لحساب متطمبات كفاية رأس الماؿ ،والتأكد مف
تناسبو مع الحجـ العاـ لمخاطرىا.
ٓٔ -دراسة (الميو )ٕٓٔٓ،
بعنوان "أىمية تصنيف األخطار وقياسيا في محافظ إستثمار أموال شركات التأمين"
ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى أىمية الخطر الذي يمحؽ بمحفظة اإلستثمار لدى شركات
التأميف وأدى ىذا الخطر الذي ىدد محافظيا اإلستثمارية إلى ضعؼ مركزىا المالي والتنافسي،
كما أدى إلى ضعؼ قدرتيا عمى الوفاء بإلتزاماتيا تجاه حقوؽ حممة الوثائؽ ،وبالتالي فأف
المشاكؿ التي واجيت شركات التأميف عند وضع السياسات اإلستثمارية وأيضا درجة ونوع
ثار سمبية عمى نتائج أعماؿ الشركة ،وعمى العائد عمى
المخاطر المرتبطة بيا فإنيا تركت آ اً
اإلستثمار وا تخاذىا لمق اررات الخاطئة نتيجة معمومات غير مكتممة أو غير دقيقة أثر عمى أرباح
الشركة مما عرضيا لإلفالس بسبب الفشؿ في الوفاء بمتطمبات السيولة.
كما أوصت الدراسة بضرورة وجود مجموعة مف الضوابط الرقابية التي تحكـ األداء المالي
واإلستثماري ،والسيطرة عمى اآلثار السمبية المحتممة ليذه المخاطر ،وتحميميا وتقييميا بيدؼ
تجنبيا والتقميؿ مف أثارىا وادارتيا بطريقة سميمة وفعالة.
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 -11دساست (  (Arunkumar and Kotreshwar ،2010بعُواٌ
'' Risk Management in Commercial Banks (a Case Study of Public
'' )and Private Sector Banks
أوضحت ىذه الدراسة تعتبر المخاطر العنصر األساسي في مثمت النشاط المالي ،لذا
أُعتبر المخاطر جزًءا ال يتج أز مف العمؿ المصرفي خصوصاً مع زيادة حجـ المعامالت

المصرفية والحاجة إلى بنوؾ ذات أحجاـ كبيرة ،فأصبحت البنوؾ تواجو مخاطر مصرفية متنوعة
تتفاوت في درجة خطورتيا مف بنؾ إلى آخر ،وبإعتبارىا مف المنشأت ذات الطبيعة الخاصة

التي تواجو المخاطر عمى إختالؼ أشكاليا في ٍ
وقت واحد ،فإف المخاطر اإلئتمانية مف أىـ
المخاطر التي تواجييا والناتجة مف المعامالت المصرفية مع العمالء ،ومف ثـ فإف تحديد
المخاطر اإلئتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد عمى قياسيا ىي مف األمور المساعدة
عمى إدارة تمؾ المخاطر والتحكـ فييا ومف ثـ تقميؿ المخاطر إلى أدنى مستوياتيا.
وقد أظيرت ىذه الدراسة أنو كاف والبد أف تطبؽ البنوؾ إدارة المخاطر المالية فإف وجود
إدارة المخاطر مف العوامؿ المساعدة عمى نجاح البنؾ وضماف إستم ارره في السوؽ المصرفية
بعوائد مرضية ومخاطر متدنية ،حيث تقوـ البنوؾ بتفادي أو إنخفاض الخطر مف خالؿ التنوع
في المحفظة اإلئتمانية ،لذا ينبغي عمييا إف تدير المخاطر بكفاءة مف أجؿ إستم ارريتيا.
وكما أوصت ىذه الدراسة بضرورة اإلىتماـ بكيفية إدارة مخاطر اإلئتماف المصرفي
والتحكـ فييا واتخاذ الق اررات اإلستثمارية والمالية عمى ضوء نظـ وأساليب رقابية وادارية صارمة
تضمف لمبنؾ تحديد أوضح لتمؾ المخاطر وتصنيفيا ،وتبني أفضؿ الممارسات الدولية في إدارة
مخاطر اإلئتماف والتي تمثؿ في معايير لتحسيف ممارسات واجراءات إدارة المخاطر ،وتطوير
األدوات المالية ،ومف ثـ تقييـ األداء ،وتحديد نقاط القوة والضعؼ لدييا.
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ٕٔ -دراسة ( إبراىيم)ٕٓٔٔ،
بعنوان "دور إدارات المخاطر بالبنوك في إدارة المخاطر االئتمانية :تحميميا،قياسيا ،إدارتيا
والحد منيا"
ىدفت ىذه الدراسة إلى إستعراض المخاطر اإلئتمانية التي تتعرض ليا البنوؾ وكيفية
إدارتيا والحد منيا بإعتبار المخاطرة جزًءا ال يتج أز مف العمؿ المصرفي وخصوصاً مع إرتفاع

حده المنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة حجـ المعامالت المصرية والحاجة إلى بنوؾ ذات

أحجاـ كبيرة ،فالبنوؾ أصبحت تواجو مخاطر مصرفية متنوعة ومتفاوتة في درجة خطورتيا،
وبإ عتبار البنوؾ مف المنشات ذات الطبيعة الخاصة التي تواجو عوائد ومخاطر عمى إختالؼ
أشكاليا في وقت واحد فأف المخاطر اإلئتمانية مف أىـ المخاطر التي تواجييا والناتجة مف
المعامالت المصرفية.
إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج العممي المقارف وىو المزج بيف اإلستنباطي واإلستقرائي.
وأوضحت النتائج ليذه الدراسة بالرغـ مف تنوع وتعدد المخاطر التي تتعرض ليا إدارة
االئتماف إال إف المخاطر اإلئتمانية تمثؿ أساس المخاطر الجوىرية التي تعترض القرار
اإلئتماني.
كما أوصت الدراسة بضرورة معرفة المخاطر التي تتعارض مع القرار اإلئتماني وتحديدىا
بدقة ومعرفة أسبابيا والعوامؿ التي تزيد مف إحتماؿ حدوثيا وىو ما يساعد إدارة اإلئتماف عمى
التحوط منيا وتجنب أثارىا.
 )Kuzmina and Voronova ،2011( -11بعنوان
'' Development of Investment Risk Management Models For
"Insurance Companies
ىدفت ىذه الدراسة أف تأثرت المحافظ االستثمارية بشركات التأميف خالؿ األزمات المالية
العاليمة واإلقتصادية ،وبذلؾ تـ تسميط الضوء عمى إدارة المخاطر ،وذلؾ مف خالؿ المتطمبات
التى وضعيا التنظيـ األوربى مف خالؿ المالءه  2والمالءة  3ووضع الضوابط عمى جميع
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المستويات ،والعمؿ عمى فيـ المخاطر وقدرة الشركة عمى السيطرة عمييا وتحقيؽ أىدافيا
اإلستراتيجية.
واليدؼ الرئيسى ليذه الدراسة ىو توفير طريقة لمتعامؿ مع المخاطر مف خالؿ إقتراح
نموذج إلدارة المخاطر اإلستثمارية يكوف مناسب فى شركات التأميف ،وذلؾ إلدارة المحافظ
اإلستثمارية المالية أو تقميؿ الخطر بيا وتحميؿ اإلستثمار ورصد األداء وتقييمو.
كما أظيرت النتائج ليذه الدراسة مدى تأثير شركات التأميف بظروؼ السوؽ الغير مستقرة
خالؿ عامى  3121-3119مما أدى إلى إقتراح نموذج إلدارة المخاطر والذى يوفر طريقة سيمة
لمتعامؿ و يتفؽ مع فيـ المستثمريف لو.
وقد أوصت ىذه الدراسة إلى التوصؿ إلى نموذج داخمى شامؿ إلدارة المخاطر
اإلستثمارية لشركات التأميف ،وذلؾ لتحديد مخاطر السوؽ الداخمية مف خالؿ نموذج المالءه 3
والذى دخؿ حيز التنفيذ منذ .3124
ٗٔ -دراسة (غنيم)ٕٕٓٔ،
بعنوان "إدارة المخاطر المالية والحد منيا"
ناقشت ىذه الدراسة أف واجيت البنوؾ التجارية مخاطر مصرفية متنوعة ومتفاوتة فى
درجة خطورتيا ومف ثـ؛ إتجيت العديد مف بمداف العالـ إلى تبنى سياسات ووسائؿ واجراءات تـ
مف خالليا تحسيف أداء القطاع المصرفى وتفعيؿ دوره لمدفع بعجمة التنمية اإلقتصادية فى ضوء
برنامج متكامؿ ومتناسؽ ومترابط فى اإلصالح اإلقتصادى.
واعتمدت ىذه الدراسة عمى التحميؿ المنطقى واإلستنباطى إلعطاء منيج متكامؿ لمنيوض
بالبنوؾ التجارية المصرية.
أوضحت النتائج ليذه الدراسة بإستعراض أىـ المخاطر التى واجيت البنوؾ المصرية
والتى أدت إلى إنييار النظاـ المصرفى مما ترتب عمية خسائر مالية فادحة كما أثرت بالسمب
عمى أداء البنوؾ التجارية.
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كما أوصت الدراسة بضرورة توافر أدوات مناسبة لمكشؼ المبكر عف المخاطر فور
حدوثيا والتخفيؼ مف أثارىا ،وعقد دورات تدريبية منتظمة بيدؼ التعرؼ عمى طرؽ قياس
المخاطر وكيفية إستخداميا لتقدير الخسائر المتوقعة لممخاطر المختمفة.
٘ٔ -دراسة (مشرف)ٕٕٓٔ،
بعنوان "التكامل بين محاور بطاقة االداء المتوازن ومدخل القيمة االقتصادية المضافة
إطار محاسبي مقترح لتحسين كفاءة أداء الشركات(دراسة تطبيقية عمى شركات البترول
المصرية)"
ىدفت ىذه الدراسة إلى إحداث تكامؿ بيف محاور بطاقة األداء المتوازف ومدخؿ القيمة
اإلقتصادية المضافة ،وبياف أثر العالقات السببية لمحاور بطاقة األداء المتوازف عمى القيمة
اإلقتصادية المضافة وانعكاساتيا عمى تحسيف كفاءة األداء بشركات البتروؿ ،ومحاولة تقديـ
إطار متكامؿ لمحاور النموذجيف في بيئة الشركات البترولية المصرية.
ولقد وتوصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا؛ أف الربط بيف النموذجيف أدى
إلى إظيار أوجو التوافؽ بيف مكونات محاور بطاقة األداء المتوازف وما يرتكز عميو مدخؿ القيمة
اإلقتصادية المضافة مف تحسيف كفاءة األداء ،حيث أثبتت الدراسة التطبيقية عمى ضرورة
التكامؿ بينيما لمساعدة الشركات عمى تحسيف ورفع كفاءة األداء بيا.
وأوصت ىذه الدراسة عمى ضرورة إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ التكامؿ بيف
النموذجيف واظيار أثر ذلؾ عمى قيمة الشركة ،وكذلؾ لتحسيف كفاءة األداء مف خالؿ تدعيميما
بأساليب إدارية أخرى.
 -ٔٙدراسة (عقل)ٕٖٓٔ،
بعنوان"إستخدام أسموب التحميل اليرمى فى رفع كفاءة نظم معمومات قياس وتقييم األداء:
دراسة تطبيقية "
ىدفت ىذه الدراسة إلى رفع كفاءة نظـ المعمومات مف خالؿ قياس وتقييـ األداء لتحسيف
قدرة ىذه النظـ عمى إعطاء صورة متكاممة عف األداء ،بحيث تتناسب مع التغييرات فى بيئة
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األعماؿ الحديثة وشدة المنافسة ،وذلؾ مف خالؿ التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية
المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ التحميؿ اليرمى.
وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة انو مف خالؿ التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة
اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ التحميؿ اليرمى قد ساعد عمى
توفير مؤشر أداء مركب لقياس األداء.
 -17دساست (  ) Lubis،2014بعُواٌ
" Integrating Balanced Scorecard and Enterprise Risk
" Management in Banking
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى كيفية إستخداـ بطاقة األداء المتوازف فى البنوؾ
كآلية حديثة معاصرة واستراتيجية لمتطبيؽ طويمة األجؿ ،يتـ مف خالليا قياس األداء عف طريؽ
المؤشرات المالية وغير المالية بإستخداـ الجوانب اآلخرى غير المالية (العمالء واألعماؿ
التجارية الداخمية وتعمـ الموظفيف والنمو) ،وذلؾ إلعطاء البنوؾ النظرة المستقبمية لكيفية التعامؿ
مع الخدمات المصرفية.
وقد أوضحت ىذه الدراسة إستخداـ المسح الشامؿ لمدراسات السابقة ،وذلؾ لجمع البيانات
ولمعرفة القيود المفروضة عمى بيئة العمؿ التى تـ فييا التطبيؽ ،فقد وجد الباحث صعوبة تطبيؽ
النموذج المقترح نظ اًر لمتغييرات البيئة والقيود المفروضة عمييا ،ولعدـ توافر الوقت الالزـ.
وقد أوصت الدارسة بتطبيؽ عممية إدارة المخاطر بإستخداـ بطاقة األداء المتوازف فى
قطاع البنوؾ نظ اًر ألىميتو فى تحديد المؤشرات ذات األولوية وحتى يمكف األخذ في اإلعتبار
ظروؼ السوؽ.
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 -ٔٛدراسة (عفيفى)ٕٓٔٗ،
بعنوان "إستخدام القيمة المضافة فى تطوير بطاقة االداء المتوازن الغراض تقييم االداء
فى الوحدات االقتصادية :دراسة تطبيقية"
أوضحت ىذه الدارسة تزايد اإلىتماـ فى الوقت الحالى بمدى كفاءة وفعالية الوحدات
اإلقتصادية المختمفة فى تأدية وظائفيا وتحقيؽ األىداؼ التى أُنشئت مف أجميا ،لذا أُقتضى
األ مر بالتركيز عمى تقييـ أداء تمؾ الوحدات االقتصادية بصورة تضمف ليا الوفاء بإلتزاماتيا
والوصوؿ الى أىدافيا وتكفؿ ليا اإلستمرار والتطور والتحسف المستمر .
وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أىمية قياس وتقييـ األداء مف خالؿ وضع نظـ متكاممة
(بإستخداـ مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة بالتكامؿ مع أسموب بطاقة األداء المتوازف) كأحد
المداخؿ البديمة المعاصرة لمتغمب عمى اإلنتقادات الموجية لمقاييس األداء المالية القصيرة كالعائد
عمى حقوؽ الممكية والعائد عمى المبيعات ،نظ اًر لتعرضيا لمكثير مف النقد وأصبحت غير قادرة
عمى تقييـ األداء بدقة ،إلستنادىا عمى قيـ محاسبية يغمب عمييا التقدير الشخصى ،فأف ىذه
الدراسة إستخدمت التكامؿ لتوضيح جوانب التغيير والتطوير بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التشغيمية
الجديدة لموحدات اإلقتصادية لتحؿ محؿ التركيز عمى ع مقاييس األداء المالية.
 -19دساست (  )Grace et al، 2015بعُواٌ
"'' The Value of Investing in Enterprise Risk Management
إستعرضت ىذه الدراسة إنو مف خالؿ إستخداـ مسح لممارسات إدارة المخاطر في قطاع
التأميف ،تـ دراسة أثر إدارة المخاطر عمى أداء الشركات ،حيث أكدت الدراسة عمى الفوائد
التنظيمية واتضح ذلؾ مف خالؿ تحسف فى عممية صنع القرار الداخمى وازدياد كفاءة تخصيص
رأس الماؿ.
وقد أظيرت النتائج أف الدراسة أُجريت مسح فريد عمى الشركات الرائدة فى مجاؿ
اإلستشارات التأمينية لتشمؿ كؿ مف الشركات الخاصة والعامة وخاصة شركات التأميف التى
تحتؿ الصدارة فى مجاؿ األعماؿ التجارية فى جميع أنحاء العالـ ،وتـ ربط ىذا اإلستطالع
بالمعمومات والبيانات المالية والقانونية فى شركات التأميف ومقارنتيا قبؿ تطبيؽ ممارسات برنامج
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إدارة المخاطر وبعده ،وقد ُوجد أف بعد ممارسات إدارة المخاطر عمى وجو التحديد فى شركات
التأميف عمى الحياة أف ىناؾ زيادات كبيرة في عائدات األصوؿ.
 -02دساست ) (Majeed، 2015بعُواٌ
"'' Investment Risk Management Policy
سمطت ىذه الدراسة الضوء عمى سياسة إدارة مخاطر اإلستثمار وذلؾ ألنيا تطبؽ داخؿ
الشركة ،بما يضمف رصد المخاطر التى تؤثر عمى المحافظ االستثمارية ،وكما عرفت سياسة
(سيرس) المخاطر بأنيا إحتماؿ الخسارة أو أقؿ مف النتائج المتوقعو.
كما تتطمب سياسة إدارة مخاطر اإلستثمار تطبيؽ الممارسات التى تتسـ بالحيطة
والشمولية ،والتى يتـ مف خالليا تحديد إجمالى المخاطر التى تتحمميا خالؿ تطبيؽ السياسة
اإل ستراتيجية التى وافؽ عمييا المجمس ،فيما يتعمؽ بالعائد المتوقع عمى المدى الطويؿ والمعدؿ
اإلكتوارى ،وتقوـ ىذه السياسة عمى أسموب مراقبة مستوى المخاطر،
والتى تضمنت مجموعو مف األىداؼ:
أ .تحديد وقياس ومراقبة مخاطر اإلستثمار ثـ تقييـ مستوى المخاطر مف إجمالى المحفظة
ب.ضماف أف تكوف المخاطر مفيومة جيداً حتى يتـ إختيار أنسب وسيمة إلدارة كؿ خطر مف
ىذه المخاطر لمواجيتيا بإتباع إحدى سياسات إدارة المخاطر
ت.تقييـ عوائد االستثمار ومخاطره لتحديد ما اذا كانت السياسة المتبعة ليا تأثير إيجابى عمى
إدارة مخاطراإلستثمارات.
 -01دساست (  ) Shad and Lai،2015بعُواٌ
'' A Conceptual Framework for Enterprise Risk Management
''performance measure through Economic Value Added
قامت ىذه الدراسة بتقديـ إطار لقياس أداء إدارة المخاطر لمتعرؼ مف مدى تأثيرىا عمى
قيمة الشركات التى نفذتيا مف خالؿ الربط بيف نموذج إدارة المخاطر وأسموب قياس القيمة
اإلقتصادية المضافة ،حيث إف اإلطار ركز عمى ثالث أبعاد وىى الييكؿ التنظيمى والحوكمة
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والمخاطر ،وذلؾ لتحديد التأثير اإليجابى ألسموب قياس القيمة اإلقتصادية المضافة فى إضافة
قيمة لمشركات.
أوصت ىذه الدراسة مف خالؿ تطبيؽ النموذج عمى الشركات المنفذة إلدارة المخاطر
ٍ
بشكؿ أساسي عمى العوامؿ أو األبعاد التى تضيؼ قيمة لمشركات.
يجب التركيز
 -00دساست ( ) Ershadi et al ،2016بعُواٌ
'' Offering a Framework for Evaluating the Performance of
''Project Risk Management System
ىدفت ىذه الدراسة إف إدارة المخاطر ىى الوظيفة الرئيسية لمشركات القائمة عمييا
المشاريع العمالقة ،وىدفيا ىو خمؽ قيمة وربحية ليا ،وفى السنوات األخيرة نفذت العديد مف
ىذه الشركات القائمة عمييا المشاريع العمالقة نظـ إلدارة المخاطر لقياسيا وادارة جميع المخاطر
المعقدة لمشاريعيـ ،واقتصرت الدراسات السابقة عمى تصميـ وتنفيذ إدارة المخاطر ،وقد قامت
ىذه الدراسة بإجراء مراجعة لألدبيات بنظرة متعمقة ،وذلؾ لتحديد مؤشرات لتقييـ أداء نظاـ إدارة
المخاطر لمشركة ،وبالتالى تـ تقديـ إطار لتقييـ أداء ذلؾ النظاـ ،كى يوفر أساساً نظرياً قوياً
لمبحوث المستقبمية فى ىذا المجاؿ ،وذلؾ مف خالؿ إجراء مقابالت مع خبراء إدارة المخاطر
ومراجعة أفكارىـ وادماجيا فى ىذه الدراسة.
إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج اإلستقرائي مف خالؿ مراجعة األدبيات ودراسة الحالة في
الشركة.
فقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف مقياس األداء المالى التقميدى والمتمثؿ فى القيمة
اإلقتصادية المضافة غير كافياً لقياس أداء إدارة المخاطر ،لذا فقد إعتمدت الدراسة عمى
إستخداـ مؤشرات بطاقة األداء المتوازف لقياس العوامؿ اآلخرى لوضع إستراتيجيات لمشركة،
وبالتالى تـ عمؿ إستبياف لتقييـ مدى إنطباؽ المؤشرات عمى ىذه الشركات القائمة ،وقد إتضح
أف التكامؿ بيف مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة و مقياس بطاقة األداء المتوازف أدي دو اًر
محورياً مف خالؿ تصنيؼ وتحديد المؤاشرات ذات األولوية لصنع وترشيد القرار والمساىمة في
الموافقة أو رفض المشاريع المقدمة ،وتحقيؽ أىداؼ المساىميف وحممة األسيـ.
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وقد أوصت ىذه الدراسة بتطبيؽ التكامؿ بيف مقياسي القيمة اإلقتصادية المضافة و بطاقة
االداء المتوازف فيو يأخذ بعيف اإلعتبار األداء المالي وغير المالي ومف ثـ مساعده المحمميف
عمى معرفة إذا كاف المشروع يحقؽ أىدافة أـ أل.
 -01دساست ( )Sani et al ،2017بعُواٌ
'' Formulating Performance Measurement System Using Balanced
''Score Card in Islamic Philanthropy Institutions
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى إستخداـ بطاقة االداء المتوازف بإعتبارىا أداة
مف أدوات المحاسبة اإلدارية ،وذلؾ لقياس أداء الشركات مف الجوانب المالية وغير المالية ،وقد
برزت أىميتيا منذ عاـ  2::3فيى توفر لمشركات آلية يمكف مف خالليا تحديد المؤشرات
الواجب أخذىا فاإلعتبار بيدؼ تعزيز أدائيا ومف أجؿ ضماف إستدامة طويمة األجؿ لمشركات،
وتوفير نظاـ قياس سميـ لألداء المالي وغير مالي لتعظيـ اليدؼ النيائى ليذه الشركات وىو
الربحيو ،حيث إستخدمت ىذه الدراسة مؤشرات اإلستثمارات والتى إعتبارتيا الدراسة أكثر مالءمة
بالمقارنة مع المؤشرات األخري لقطاع الشركات التى تيدؼ إلى الربحية.
أظيرت نتائج ىذه الدراسة مف خالؿ إستخداـ بطاقة األداء المتوازف تـ الربط بيف أداء
اإلدارة الداخمية واستراتيجية الشركة ،وتـ توضيح األداء اإلستراتيجى ليا مف خالؿ تحديد
المؤشرات المناسبة ،واف مؤشرات اإلستثمار التى تـ إقتراحيا ميمة لضماف إستدامة الشركات
وتحسيف إدارتيا وأدائيا ،كما وفرت ىذه الدراسة الصورة الواضحة والمبادئ التوجييية فى تصميـ
نظاـ قياس األداء لمؤشرات اإلستثمارات.
فقد أوصت ىذه الدراسة بأنو يمكف اإلستفادة مف ىذا اإلطار فى البحوث الفعمية المتعمقة
بمراكز اإلستثمارات الدولية إلختبار ما إذا كاف القياس المقترح مناسب أـ ال.
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 -02دساست ( )Pérez et al،2017بعُواٌ
'' Integrating Analytic Hierarchy Process (AHP) and Balanced
Scorecard (BSC) Framework for Sustainable Business in a Software
''Factory in the Financial Sector
ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير البرامج لمصنع برمجيات مف أجؿ ضماف إستدامتو ،مف
خالؿ بناء نيج بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى وأسموب بطاقة األداء المتوازف ،وذلؾ لتقييـ
أداء المصنع ،ويقوـ أسموب التحميؿ اليرمي عمى تحديد األولويات وأوزاف المؤشرات المدرجة فى
بطاقة األداء المتوازف.
قد أظيرت النتائج ليذه الدراسة أف الجمع بيف األوزاف مع المقاييس المختمفة لممقاييس
يساعد فى تقديـ مقياس مركب يقوـ كأداة فعالة فى تقييـ األداء ،كما يوفر منيجية لمحصوؿ
عمى المعايير الالزمة لتقييـ األداء مف خالؿ تحديد األولويات لمختمؼ أصحاب المصمحة والتى
يجب أف تكوف المرجع األساسي لصنع القرار.
كما أوصت ىذه الدراسة بأنو يجب عمى البحوث المستقبمية تحسيف اإلطار المقترح إلتخاذ
الق اررات األكثر دقة ولضماف إستدامة الشركات.
ثانياً :أىم الدراسات المرتبطة بالمراجعة الداخمية
 -0دراسة (إبراىيم)ٕٓٓ٘،
بعنوان "نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات فى إطار المعايير الدولية لممراجعة
الداخمية"
ركزت ىذه الدراسة عمى الدور التي تمعبو المراجعة الداخمية في التأكيد عمى مدى بقاء
ونمو واستمرار منظمات األعماؿ ،حيث تختص بفحص مقومات النظاـ المحاسبي لموقوؼ عمى
مدى قدرة ىذه المقومات في تحقيؽ وظيفتي القياس واإلفصاح المحاسبي بكفاءة عالية ،واختبار
مدى دقة المعمومات المالية والتشغيمية وفحص الجدوى اإلقتصادية لمعمميات والتأكد مف كفاءتيا
وفعاليتيا ،واختبار مدى اإللتزاـ بالقوانيف والنظـ والسياسات واألوامر اإلدارية الموضوعة.
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وقد أظيرت ىذه الدراسة عمى وجود توجو دولي نحو إيجاد قيمة لوظيفة المراجعة الداخمية
بمنظمات األعماؿ وتعظيـ قيمة الشركة وتدنى المخاطر المالية والتشغيمية ،ودعـ إستقالؿ
المراجع الداخمي.
وقد أوصت ىذه الدراسة بضرورة إعادة النظر في توسيع دائرة أنشطة المراجعة الداخمية
لتضـ بجانب الفحص المالي واإلداري فحص وتقييـ وادارة إستراتيجيات الشركة ،وذلؾ مف حيث
نقاط القوة والضعؼ.
 -2دراسة (عبد الفتاح)ٕٓٓٛ،
بعنوان "إطار مقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية فى تفعيل إدارة المخاطر المصرفية "
ركزت ىذه الدراسة عمى أىمية الربط بيف نموذج األداء المتوازف وادارة المخاطر فى
القطاع المصرفى ،وذلؾ مف خالؿ تحويؿ رؤية ورسالو البنؾ إلى إستراتيجية متكاممة وترجمتيا
إلى أىداؼ وخطط وسياسات ،عف طريؽ ربطيا بأبعاد بطاقة األداء المتوازف ،وىو األمر الذى
يمثؿ المنيج المقترح لتطوير المراجعة الداخمية المبنية عمى المخاطر كأداة فعالة إلدارة المخاطر
المصرفية.
وقد أوضحت النتائج ليذه الدراسة عمى أىمية:
( )2تفعيؿ دور المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر Risk Based Internal Audit
) ،(RBIAفيى تمثؿ أداة ىامة إلدارة المخاطر المصرفية ،وكأحد مكونات ىيكؿ الرقابة
بالنبؾ لتفعيؿ الدور المرتقب ليا فى إطار تنفيذ متطمبات لجنة ،BASEL II
( )3تفعيؿ آليات ومبادئ الحوكمة والتى تمثؿ أحد أدوات نظاـ الرقابة االدارية.
وقد أوصت ىذه الدراسة بضرورة تصميـ خطة المراجعة الداخمية المبنية عمى المخاطر
بالبنؾ فى ضوء األىداؼ اإلستراتيجية والتشغيمية ،إنشاء قاعده بيانات لممخاطر المصرفية
تساعد فى التنبؤ باألحداث المستقبمية التى يتولد عنيا ىذه المخاطر والتى قد تؤثر عمى سالمة
األداء المصرفى.
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ٖ -دساست ( )Smith et al،2009بعُواٌ
"'' Internal Audit Quality and Earnings Management
أكدت ىذه الدراسة عمى أىمية وفعالية دور المراجعة الداخمية في الكشؼ عف حاالت
ومحاوالت الغش واإلحتياؿ وذلؾ مف أجؿ ضماف إستقرار البنوؾ ،حماية أصوليا ،وتحسيف نظاـ
الرقابة الداخمية.
وقدمت المقترحات التالية وذلؾ لتعزيز مينة التدقيؽ الداخمي داخؿ البنوؾ وتحسيف
كفاءتيا ضد اإلحتياؿ:
 تطبيؽ سياسة الحوكمة.
 أف تكوف إدارة مخاطر عنص اًر فعاالً داخؿ ىيكؿ الشركات المصرفية.
 وضع أساليب وتقنيات لموقاية مف األعماؿ اإلحتيالية إلى أقصى حد ممكف ،وذلؾ لمحد
مف مخاطر اإلحتياؿ والغش وعواقبيا لمبنؾ.
وأظيرت نتائج الدراسة أف جميع المقترحات المذكورة أعاله عممت عمى تطوير بيئة
القطاع المصرفي مف خالؿ تطبيؽ سياسة الحوكمة وفيـ طبيعة نظاـ المراجعة الداخمية في
التصدي لحاالت الغش والتالعب،
كما أوصت ىذه الدراسة أنو عمى جميع موظفي القطاع المصرفي المشاركة الفعالة في
عمميتي التخطيط والتنفيذ لجميع األنشطة الوقائية لمسيطرة عمى منع األحتياؿ والمشاركة المستمرة
في تحسيف آليات الرقابة بشكؿ قاطع ،وتستمر المراجعة الداخمية تمعب دو اًر حاسماً في التصدي
لإلحتياؿ المصرفي ،خصوصاً بعد إنفجار األزمة المالية.
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ٗ -دساست ( ) Wah Lai،2011بعُواٌ
'' Does audit quality matter more for firms with high investment
" ?opportunities
ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى إف تطمب الشركات ذات اإلستثمار العالى عمميات مراجعة
عالية الجودة ،وذلؾ لمحد مف عمميات إدارة األرباح والغش أو المخاطر التى تتعرض ليا
عمميات اإلستثمار .
وقد أوضحت النتائج أف السبب فى ظؿ وجود الشركات ذات اإلستثمار العالي توجد
عمميات مراجعة عالية الجودة ىو أف يكوف لدييا تالعب فاألرباح ،وبالتالى تكوف المخاطر
مرتفعة.
كما أوصت ىذه الدراسة أنو يجب تعييف مراجعيف ذات كفاءة وخبرة لتقديـ عمميات
المراجعة بجودة عالية وذلؾ لرصد عمؿ الشركات ،مما يعزز مف مصداقية البيانات المالية
المقدمة ألصحاب المصالح أو المستفيديف.
 -3دساست ( ) Skinner and Srinivasan،2012بعُواٌ
''''Audit Quality and Auditor Reputation: Evidence from Japan
ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى األحداث التى أطاحت بشركة (  ) Kaneboلمستحضرات
التجميؿ اليابانية حيث قامت الشركة اليابانية ) (ChuoAoyamaوالتى تعتبر واحدة مف أكبر
شركات المراجعة فى إكتشاؼ الغش واإلحتياؿ المحاسبى ،وبمراجعة األداء المحاسبى بشركة )
 ،( Kaneboوقد ُوجد أف ىذه الشركة تفتقر إلى األساس المنطقى والسميـ فى تطبيقو لدييا،
ونتيجة لذلؾ قامت وكالة الخدمات المالية اليابانية ( )FSAبتعميؽ عمؿ ىذه الشركة لمدة
شيريف ،مما ترتب عميو مجموعة مف األحداث غير المسبوقة مف تضرر سمعة الشركة ،وبعد
العمالء عف الشركة بعد تعميقيا.
كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة قياـ شركة (  ) Kaneboبإستبداؿ المراجعيف عند التشكؾ
فى عمميـ ،وذلؾ لتفادى عواقب سوؽ رأس الماؿ ،حيث إستانفت تمؾ الشركة عمميا وأخذت
إجراءتيا لمعالجة أوجة القصور ،وىذا إف دؿ عمى أنيا نظرت فى عممية جودة المراجعة.
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كما أوصت ىذه الدراسة بإعتبار عممية جودة المراجعة عنص اًر رئيسياً فى أسواؽ رأس
الماؿ وألنيا تعتبر ذات قيمة بالنسبة لمعمالء ،وىذه األحداث فُسرت عمى أنيا إشارة واضحة
عمى أىمية جودة المراجعة التي ال يمكف إنكارىا وخاصة عمى مدي العقدييف الماضييف مع
تطور أسواؽ رأس الماؿ.
 -ٙدراسة (حسن)ٕٕٓٔ،
بعنوان"التكامل بين مدخل القيمة اإلقتصادية المضافة ومدخل التقويم المتوازن لألداء
لتعزيز الدور االستراتيجي لممراجعة الداخمية في تحسين عممية إدارة مخاطر أعمال المنشات:
دراسة ميدانية عمى قطاع االسمنت في جميورية مصر العربية"
ركزت ىذه الدراسة إلى وضع آلية جديدة لتقويـ أداء مينة المراجعة الداخمية بما يتناسب
مع دورىا الريادي في الوقت الحالي ،مف خالؿ التكامؿ بيف مدخؿ القيمة اإلقتصادية المضافة و
مدخؿ التقويـ المتوازف لألداء ،بيدؼ تعزيز الدور اإلستراتيجي لممراجعة الداخمية في تقييـ
وتحسيف فعالية عمميات إدارة مخاطر األعماؿ لمشركات ،وبإتباع أىـ اإلجراءات التي تتخذىا
الشركة في مواجية المخاطر والحد منيا ،وتوضيح ىذا الدور في مواجية الصعوبات واألزمات
التي تتعرض ليا ىذه الشركات نتيجة عدـ تعامؿ اإلدارة مع المخاطر ،التي تعوؽ تحقيؽ أىداؼ
النشاط ،أو تيدد إستم اررية الشركة في ممارسة نشاطيا.
من أىم نتائج ىذه الدراسة تـ وضع خطة لممراجعة الداخمية عمى أساس تقييـ وتحسيف
عمميات إدارة المخاطر ،وذلؾ مف خالؿ السعي المستمر لتطوير خطة المراجعة في ضوء دراسة
مواد المراجعة المتاحة ،بما يضمف تنوع الخبرات والتخصصات داخؿ إدارة المراجعة بإستخداـ
التكامؿ بيف مدخؿ القيمة اإلقتصادية المضافة و مدخؿ التقويـ المتوازف لألداء.
كما أوصت ىذه الدراسة بضرورة إستخداـ أساليب التقنية الحديثة باإلضافة إلى التعميـ
والتدريب المستمر ألعضاء إدارة المراجعة الداخمية ،وتييئة البيئة الداخمية التي تمكف المراجعيف
الداخمييف مف أداء المياـ المكمفيف بيا ،خاصة في ظؿ التطورات الحديثة في المراجعة الداخمية.
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 -ٚدراسة (الجارحى)ٕٖٓٔ ،
بعنوان" دراسة تطبيقية الستخدام منيج التحميل اليرمى فى تقييم فعالية أداء إدارة المراجعة
الداخمية"
إستيدفت الدراسة إلقاء الضوء عمى تقييـ فعالية أداء إدارة المراجعة الداخمية بإستخداـ
منيج التحميؿ اليرمى) ،(AHPمف خالؿ مؤشر أداء إستراتيجي مركب ،يعكس تفاعؿ مقاييس
األداء التاريخية التابعة ومقاييس األداء المستقبمية القائدة لتقييـ الفعالية وتدنى فجوة األداء
اإلستراتيجى إلدارة المراجعة الداخمية.
وقد أظيرت ىذه الدراسة اف أسموب التحميؿ اليرمى يعد مف أنسب األساليب لصنع
الق اررات متعددة العوامؿ الكمية وغير الكمية.
 -ٛدراسة (حسن )ٕٖٓٔ،
بعنوان " دور المراجعة الداخمية فى تحسين أداء إدارة المخاطر"
ىدفت ىذه الدراسة إلى أنيا ركزت عمى العوامؿ المؤثرة في زيادة فعالية أداء المراجعة
الداخمية مف خالؿ إكتشاؼ الغش والتالعب وتحسيف جودة القوائـ المالية ،وأثر ذلؾ عمى تحسيف
أداء إدارة المخاطر ،مف خالؿ دورىا في تحديد المخاطر وتقييميا وتقييـ السياسات واإلجراءات
التي تستخدميا اإلدارة مف حيث مناسبتيا وكفايتيا لمواجية المخاطر المحتممة وتقديـ التوصيات
المالئمة.
وقد أظيرت ىذه الدراسة أف المراجعة الداخمية ىي بمثابة صماـ األماف لمواجية المخاطر
التي تتعرض ليا الوحدة األقتصادية.
وقد أوصت ىذه الدراسة بضرورة إجراء بحوث مستقبمية حوؿ دور آليات حوكمة الشركات
في إدارة المخاطر ،واإلىتماـ بتوفير المناخ المناسب لتحقيؽ إستقاللية وموضوعية المراجع
الداخمي ،وضرورة إنشاء معيد لممراجعيف الداخمييف عمى غرار معاىد المراجعييف الداخمييف في
الدوؿ التي سبقتنا في ذلؾ ويكوف ميمتو إصدار دليؿ إرشادي لمعايير األداء الميني وتطبيقاتيا،
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وعقد دورات تدريبية وورش عمؿ ليـ في مصر ليكونوا عمى دراية بالمستجدات في مجاؿ
المراجعة الداخمية.
 -ٜدساست ()Knechel et al ،2014
"Title'' Audit Quality: Insights from the Academic Literature
ىدفت ىذه الدارسو إلى إلقاء الضوء عمي جودة المراجعة واقتراح أفكار مستقبمية فى ذلؾ
المجاؿ ،فمف الممكف أف يكوف لدى المراجعيف وأصحاب المصالح أراء مختمفة بشأف عممية
جودة المراجعة  ،مما أثر ذلؾ عمى توحيد تعريؼ أو نوع المؤشرات التى تستخدـ لتقييـ عممية
جودة المراجعة ،فيعتقد أصحاب المصالح (مستخدمو التقارير المالية) أف عممية الجودة تظير
فى عدـ وجود أخطاء جوىرية ،كما ينظر ليا المراجعيف بأنيا تظير عند القياـ بالمراجعة التى
تتماشى مع المعايير المينية ،حيث ينظر ليا المجتمع مف خالؿ تجنب األزمات اإلقتصادية
والمالية ،وبالتالى تختمؼ المفاىيـ وطرؽ المقياس.
أظيرت ىذه الدراسة أنيا قدمت مجموعة كبيرة مف البحوث حوؿ عممية جودة المراجعة،
كما ساىمت فى تقديـ إطار لتجميع ىذه البحوث مف خالؿ عمميات (المخاطر ،ادارة االرباح،
الحوكمة) ،وتمثمت جوانب المراجعة فى عمميات (المدخالت،التشغيؿ،المخرجات) ،والتى تمثؿ
عرضو مف خالؿ برنامج "بطاقة اإلداء المتوازف".
أوصت ىذه الدراسة بتطبيؽ برنامج "بطاقة االداء المتوازف" ويتـ مف خاللو تحديد إذا
كانت جودة المراجعة عالية أو أل مف خالؿ العوامؿ المؤثرة ،مما يسيؿ تصورات أصحاب
المصمحة ،ومعرفة تصور العمالء.
ٓٔ -دراسة (الوردانى)ٕٓٔٗ،
بعنوان "اثر تطبيق المراجعة عمى أساس المخاطر عمى تحسين جودة المراجعة الداخمية"
ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى ما واجيتو المنظمات مف تغيرات متمثمو بالتعقيدات
اإلقتصادية والمتطمبات التنظيمية والتقدـ التكنولوجي ،وبالتالي فإف وظيفة المراجعة الداخمية في
حاجة إلى تحويؿ تركيزىا مف التقميدية والقائمة عمي أساس الرقابة إلى التركيز عمى األنشطة
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األكثر تعرضاً لممخاطر ،وذلؾ حتى تواكب التطورات التي الحقت بوظيفة المراجعة الداخمية في
البيئات العالمية ،وحتي تتماشي مع مفيوـ المراجعة الداخمية الحديث الصادر مف معيد
المراجعييف الداخمييف.
ومن أىم نتائج ىذه الدراسة إعتبار المراجعة الداخمية نشاط يساعد لمشركة في تحقيؽ
أىدافيا مف خالؿ قياميا بتحسيف فعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة وحوكمة الشركات.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تنمية ميارات المراجعيف الداخمييف مف خالؿ الدورات
التدريبية والندوات ،وضرورة إدراكيـ ألىمية دورىـ في إدارة المخاطر وما يتطمبو األمر مف
التفاعؿ بينيـ وبيف أطراؼ حوكمو الشركات مف المراجعيف الخارجييف ولجنة المراجعة واإلدارة
العميا.
 -11دساست ((Afza and Nazir،2014
"Title''Audit Quality and Firm value: A case of Pakistan
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير المراجعة الداخمية ولجاف المراجعة عمى األداء المالي
لممنشآت األعماؿ الباكستانية بإعتبارىما مف آليات تطبيؽ الحوكمة ،وأثر ذلؾ عمى القيمة
السوقية ليذه المنشآت.
وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى إف جودة المراجعة الداخمية ولجاف المراجعة ليا تأثير
ايجابي وكبير عمى األداء المالي لممنشأة ،حيث أوضحت نتائج تحميؿ البيانات بأف المراجعة
الداخمية ولجاف المراجعة بأف ليما تأثير عمى زيادة العائد المالي لممنشأة وحماية أصوليا ،وأف
ىناؾ نظره إيجابية لجميع المنظميف وصانعي الق اررات وأصحاب المصالح بخصوص تحسيف
األداء المالي لممنشأة مف خالؿ تفعيؿ ىذه اآلليات بشكؿ أكبر.
كما أوصت ىذه الدراسة بأف المراجعة الداخمية يمكف أف تحسف األداء المالي لممنشأة،
وبالتالي تحسيف قيمتيا السوقية كمما كانت اإلدارة متعاونة بشكؿ أكبر في توفير البيانات
الضرورية لذلؾ.
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ٕٔ -دراسة ( محمد)ٕٓٔ٘،
بعنوان "دور المراجعة الداخمية في إستمرارية المنشأة :دراسة تطبيقية عمى شركات القطاع
الخاص بمنطقة الجوف"
ىدفت الدراسة إلى إبراز دور المراجعة الداخمية في إستم اررية الشركة ،وذلؾ بإعتبارىا مقياس
ميـ لتقييـ أداء الشركة ،إذ تعتمد إدارة الشركة عمى دورىا في التأكد مف مدى صحة القوائـ
المالية والتزاميا بمبادئ المحاسبة المقبولة قبوالً عاماً ،وبالسياسات واألىداؼ الموضوعة مف قبؿ
اإلدارة ،وذلؾ لموقوؼ عمى نقاط الضعؼ والقصور التي يمكف تفادييا ،ومف ثـ الوصوؿ إلى
أفضؿ الممارسات التي مف شأنيا يمكف التصميـ والتشغيؿ والتقييـ عف جودة نظاـ مراجعة داخمية
عمى شركات القطاع الخاص بمنطقة الجوؼ.
إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي الوصفي وذلؾ بيدؼ التوصؿ إلى نتائج
منطقية والمنيج العممي المقارف وىو المزج بيف اإلستنباطي واإلستقرائي.
وأوضحت النتائج ليذه الدراسة إف إدارة شركات القطاع الخاص تفتقر ألفضؿ الممارسات
المرتبطة بالرقابة الداخمية ومف ثـ فإف عدـ اإلقداـ طوعاً عمى التقرير عف الرقابة الداخمية
ضمف التقارير المالية ،وفي ىذا الصدد يتمثؿ دور المراجع الداخمي في تقييـ الرقابة الداخمية
دوف القدرة عمى إتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنيا.
ٖٔ -دراسة (الجندى)ٕٓٔ٘،
بعنوان" نموذج مقترح إلختيار المراجع الداخمى بإستخدام عممية التحميل اليرمى :دراسة
تطبيقية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء نموذج بإستخداـ منيج التحميؿ اليرمى ،وذلؾ لمساعدة
الشركات فى إختيار المراجع الداخمى ،بإعتباره أداة ىامة لمساعدة اإلدارة فى تقييـ المخاطر
وأنظمة الرقابة ،مما يؤدى إلى تخفيض درجة المخاطر التى تتعرض ليا الشركات الى أدني
مستوياتيا.
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كما أوصت ىذه الدراسة بإلزاـ الشركات بإتباع أسموب التحميؿ اليرمى واإلسترشاد بو فى
عمميات اإلختيار والمفاضمة والتقييـ.
التعميق عمى الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة المخاطر التي تواجو الشركات ( التأميف) عند وضع السياسات
االستثمارية وأيضاً درجة ونوع المخاطر المرتبطة بيا والتى تختمؼ وتتفاوت فى درجة خطورتيا،
فأصبحت جزًءا ال يتج أز منيا ،وبالرغـ مف تنوع وتعدد ىذه المخاطر؛ إال إف مخاطر اإلستثمار
تمثؿ أساس المخاطر الجوىرية التى تعترض القرار اإلستثمارى ،كما يؤدى الخطر الذي ييدد

محافظ اإلستثمار إلى ضعؼ مركزىا المالي والتنافسي مما يؤدى إلى ضعؼ قدرتيا عمى الوفاء
بإلتزاماتيا تجاه حقوؽ حممة الوثائؽ ،فإنيا تترؾ آثا اًر سمبية عمى نتائج أعماؿ الشركة ،وبالتالي
عمى العائد عمى اإلستثمار واتخاذ ق اررات خاطئة نتيجة معمومات غير مكتممة أو غير دقيقة قد
تؤثر عمى أرباح الشركة.
وأف معرفة تمؾ المخاطر تتطمب تحديدىا بدقة ومعرفة أسبابيا والعوامؿ التى تزيد مف
إحتماالت حدوثيا وىو ما يساعد إدارة اإلستثمارات عمى التحوط منيا.
ومف ىنا برز دور إدارة المخاطر اإلستثمارية والذى أصبح إتجاىاً حديثاً وكأحد أىـ
اإلدارات في شركات التأميف حيث أف طبيعة العمؿ بيا تتميز بقياس حجـ المخاطر المتوقع
حدوثيا مف أجؿ التخفيؼ منيا أو التحكـ فييا ،واتخاذ الق اررات االستثمارية في ضوء نظـ
وأساليب رقابية وادارية صارمة تضمف تحديد المخاطر وتصنيفيا وتضمف نجاحيا بعوائد مرضية
ومخاطر متدنية.
وبعد إستعراض مختمؼ الدراسات ذات الصمة بمتغيرات الدراسة تبيف أف الدراسات السابقة
وما توصمت إليو مف نتائج إىتمت معظميا بدراسة محورى الدراسة وأقصد بذلؾ الربط بيف تقييـ
إدارة مخاطر اإلستثمارات وجودة المراجعة الداخمية ،دوف الربط بينيما مف خالؿ إستخداـ أسموب
التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب
قياس األداء المتوازف بإستثناء دراسة أجنبية وآخرى عربية كما سبؽ اإلشارة ،حيث تناولت كالً
منيما قياس وتقييـ األداء :إحداىما فى مجاؿ األغذية واألخرى فى مجاؿ اإلتصاالت.
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وقد أٌعدت ىذه الدراسة إلستعراض أساليب تقييـ إدارة مخاطر االستثمارات وأثرىا عمى
جودة المراجعة الداخمية ،وذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف إستمرار وتشغيؿ أساليب الرقابة التي تحكـ
األداء المحاسبي ،والتي تـ تصميميا لمحد مف المخاطر إلى المستوى المقبوؿ ،وذلؾ ألنو تبيف
إف تعرضت كثير مف شركات التأميف والقطاع المصرفي في دوؿ كثيرة إلى توقفيػا عػف ممارسة
النشاط نتيجة لتعرضيا لكثير مف المخاطر وأىميا المخاطر اإلستثمارية والتي نتجت عف
التغييرات الممموسة التي شممت كافة الجوانب البيئية واإلقتصادية والعالمية.
وقد إُستخدمت معظـ الدراسات منيا دراسة ( )Rolik،2017و((Pavlik،2013
المؤشرات واألساليب الكمية والنوعية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،ولكف ىناؾ فجوة بحثية
فى التقييـ (إستخداـ مقاييس أداء مالئمة) والغرض مف ىذه الدراسة ىو معالجة ىذه الفجوة
البحثية ،والمتمثمة في التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب قياس
األداء المتوازف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى ،والذى يعد أسموب جيد فى تقييـ أداء البرنامج
(إدارة مخاطر اإلستثمارات) مف خالؿ فيـ الق اررات المعقدة بتحميؿ المشكالت فى شكؿ ىرمى،
ومف ثـ توفير معمومات لإلدارة العميا والتى تتيح مف خالليا رؤية واضحة لمشركة لترجمة ىذه
اإلستراتيجية إلى خطط وظيفية ومقاييس مرتبة حسب أىميتيا النسبية تساعد المحمميف عمى
قياس ومتابعة فجوة األداء اإلستراتيجى مف خالؿ مؤشر أداء مركب ،يمكف مف خاللو التعرؼ
عمى إذا ما كاف البرنامج يسير وفؽ ما ىو مخطط ،وتمكنيا مف إعادة توجيو األداء بما يتوافؽ
مع األىداؼ الموضوعو وبما يضمف تحقيؽ أىداؼ المستثمريف وحممة األسيـ (الناطور،3116،
ص.)54
فإف التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف
بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى يعبر عف أدوات شاممة لممقاييس المالية وغير المالية والذى
مف خاللو يوفر منيج موضوعى بتحديد األىمية النسبية لكؿ عامؿ مف العوامؿ ومف ثـ ترتيب
األولويات حسب الوزف النسبي لمقاييس القرار أو األداء (عقؿ،مرجع سابؽ ،ص،)3:7،3:2
كما يوفر أداة لمحكـ عمى مدى إتساؽ األحكاـ الشخصية ،ومقياس لمعايير الجودة واعداد
تقديرات وتقديـ األولويات لتعكس ق اررات النمو والتطور ومف ثـ تحسيف القرار اإلستثمارى
(تيامى،مرجع سابؽ ،ص.)384
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وبناء عمى ما سبؽ ،فأف عممية اإلستثمار الناجحة تتطمب تقديـ مدخؿ يتوفر بو العديد
ً

مف العناصر المؤثرة والمقاييس اليامة لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر
االستثمارات وعف طريقو يتـ إتخاذ الخطوات لمحد مف المخاطر أو التقميؿ منيا إلى حدىا
األدنى ،وذلؾ لخمؽ نظاـ سميـ وفعاؿ ،والذي يعد مف المتطمبات الحديثة لممراجعة الداخمية ،ومف
ثـ زيادة قدرتيا عمى تضييؽ نطاؽ القصور والضعؼ ،ولتحقيؽ أقصى درجة مف الثقة والتمثيؿ
الصادؽ لممعمومات الواردة بالتقرير المالي عف الظروؼ الحالية والمتوقعة لمشركة ،وبالتالي فإف
أي قصور في ىذا التقييـ سيؤثر بالسمب عمى أداء نظاـ المراجعة الداخمية وعمى تحقيؽ أىدافو.
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الفصل الثانى
تحميل مخاطر اإلستثمارات
وأساليب إدارتيا في شركات التأمين



مقدمو
تحظى عممية اإلستثمار بإىتماـ كبير في شركات التأميف بإعتبار إف اإلستثمار يمثؿ أحد
أىـ األنشطة الرئيسيو واليامة فييا ،بسبب األمواؿ الضخمة التي تتجمع لدى ىذه الشركات
واعتماد ربحيتيا عمى اإلستثمار الكؼء ليذه األمواؿ ،كما ُيعتبر عائد النشاط اإلستثماري وسيمة

لزيادة ربحيتيا التي تتحقؽ مف وراء عممياتيا التأمينية ،وىذا ما يوضح األىمية الكبرى لمنشاط
اإلستثماري في مجاؿ التأمينات العامة (مقابمو ،3127،ص.)4
وىذا ما يجعؿ مجاؿ التأميف نظاـ إستثمارى ،مف خالؿ تحديد وتقييـ اإلستثمار الفعاؿ
لممستثمريف مف أجؿ زيادة الوعى لدى بعض المستثمريف ،مما أضفى إلى المنافسة بيف شركات
التأميف وتوسيع دائرة المستثمريف ،والذي ساعد عمى زيادة تعرضيا لممخاطر لدرجة أنو أصبح
مف الصعب التحكـ فييا(.(Cummins et al ،2001،P 53
كما إنيا تتطمب إستراتيجيات وقدرة كبيرة عمى قراءة التوجيات المستقبميو ،لذا يحتاج
المستثمر لمعمومات نافعو ومفيدة ألغراض إتخاذ ق اررات اإلستثمارات ،واألخذ بعيف اإلعتبار
عوامؿ المخاطرة وظروؼ عدـ التأكد إلختيار أفضؿ بديؿ إستثماري (العممى،3121،
ص ،)598وىذا ما جعؿ اإلستراتيجيات تختمؼ بإختالؼ أولويات المستثمريف مف خالؿ
(الربحية والسيولو واألماف) ،وكؿ ىذا يتوقؼ عمى مدى تحمؿ المستثمر لعنصر المخاطرة ومدى
تقبمو ليا (الديب ،3128 ،ص  .)57مما يستدعى مزيداً مف التطوير ألسموب إدارة المخاطر

ٍ
ٍ
بشكؿ خاص ،مف خالؿ تصنيؼ وتقييـ المخاطر ،وبالتالى تصبح إدارة
بشكؿ عاـ واإلستثمار

المخاطر مف األساليب اليامة والمؤثرة فى الشركات بصفو عامة والتأميف بصفة خاصة
(قاسـ ،3128،ص .)43وفى ىذا الفصؿ تستعرض الباحثة مخاطر اإلستثمار ،ومف ثـ المفيوـ
والتحميؿ ،وكذلؾ مياـ إدارة مخاطر اإلستثمار مف خالؿ المبحثيف التالييف :
المبحث األول :مخاطر اإلستثمارات وتبويبيا في شركات التأمين.
المبحث الثانى :إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأمين.
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المبحث األول
تمييد

مخاطر اإلستثمارات وتبويبيا في شركات التأمين
يقوـ قطاع التأميف ٍ
بدور ىاـ في تنمية اإلقتصاد القومي ،ويحتؿ موقعاً إستراتيجياً بيف

القطاعات اإلقتصادية األخرى ،ويعتبر الدرع الواقي مػف أية ىزات قد تواجو اإلقتصاد القومي،
ويرجع ذلؾ لما يمثمو ىذا القطاع مف ثقؿ مالي نتيجة لمدور البارز الذي تقػوـ بػو شػركات التأميف
في تجميع المدخرات الوطنية ،مما ترتب عمى ىذه الشركات أف تكوف عمى درجة عالية مػف
الكفػاءة المالية (أحمد  ،3126،ص .)53
ففي السنوات األخيرة تعرضت كثير مف شركات التأميف في دوؿ كثيرة إلى توقفيػا عػف
ممارسة النشاط نتيجة لتعرضيا لكثير مف المخاطر وأىميا المخاطر اإلستثمارية ،وىذه المخاطر
تيدد محافظ اإلستثمارات فى ضعؼ قدرتيا عمى الوفاء بإلتزاماتيا تجاه حقوؽ حممة الوثائؽ
(الشيخى ،3126،ص .)39
وىو ما أكدتو دراسة ) (Ismail and Witarno،2016،P 23بأٌ واجهث ىذه الشركات
الكثير مف المخاطر عند وضع السياسات اإلستثمارية والمتمثمة فى درجة ونوع المخاطر والتى
أثار سمبية عمى نتائج أعماؿ الشركة؛ متمثمة فى العائد عمى اإلستثمار ،وذلؾ إلتخاذ
تركت اً
ق اررات خاطئة نتيجة معمومات غير مكتممة أو غير دقيقة وقد أثر ذلؾ عمى أرباح الشركة والذي
عرضيا لإلفالس بسبب الفشؿ في الوفاء بمتطمبات السيولة.
األمر الذى أدى إلى زيادة المخاطر التى تتعرض ليا ىذه الشركات ،وبالتالي لف تتمكف
شركات التأميف مف تحقيؽ أىدافيا مع وجود ىذه المخاطر ،فيذه المخاطر متنوعة ومتفاوتة في
درجة خطورتيا وبالتالي تعرضيا إلى خسائر غير متوقعة فيي تعوؽ تحقيؽ أىداؼ خطط
التنميػة اإلقتػصادية المصاحبة لمتغييرات (قادر ،3126،ص.)4
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وبناء عمى ما سبق فإن الباحثة قسمت المبحث إلى العناصر اآلتية:
ً
ٔ .مخاطر اإلستثمارات الطبيعة والمفيوم.
ٕ .أنشطة اإلستثمارات فى شركات التأمين والمخاطر التى تتعرض ليا ىذه األنشطة.
ٖ .مصادر مخاطر اإلستثمارات.
ٗ .أساليب التعامل مع مخاطر اإلستثمارات.
٘ .الخطوات المتبعة إلدارة مخاطر اإلستثمارات.
 .ٙطبيعة مقاييس مخاطر اإلستثمارات.
ٔ ٔ.ٔ.مخاطر االستثمارات Investments Risks
تناولت العديد مف الدراسات المعاصرة المخاطر اإلستثمارية مف حيث تحميميا والتنبؤ بيا
األمر الذى مف شأنو يساعد قطاع التأميف عمى إتخاذ ق اررات موضوعية؛ لذا تعد المخاطر مف
بيف العناصر التى تؤخذ بعيف اإلعتبار دوماً بوصفيا متغي اًر ىاماً وحاسماً عند ممارسو العممية
اإلستثماريو ،مع التأكيد عمى أف ىذه المخاطر تأتي عف طريؽ عدـ التأكد مف النتائج بسبب
عدـ ثباتيا وتقمبيا بسبب تعدد إحتماالتيا ).(Tsanakas and Desli،2005، P 1653
أ .مفيوم مخاطر اإلستثمارات
عرفيا( الجزيرى ،3122،ص )384بأنيا تعني وبشكؿ محدد توقع أحد أو بعض أو كؿ
الحاالت التالية:
 إنخفاض العائد المتوقع
 عدـ تحقؽ العائد
 ضياع جزء مف أصؿ مبمغ اإلستثمار
 ضياع كؿ مبمغ اإلستثمار
وكذلؾ عرفيا (الغزالى ،3126،ص )24بأنيا إحتمالية أف تكوف نتائج التنبؤات خاطئة،
فإذا كانت إحتمالية التنبؤات عالية فستكوف درجة المخاطرة عالية والعكس.
وعرفت كذلؾ مف ِقبؿ (الدلجاوى ،3126 ،ص )261بأنيا عدـ التيقف المحيط بنتائج
األحداث المستقبمية لمعممية اإلستثمارية.
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أما(محمد ،3126،ص )24فأنو عرفيا عمى أنيا حالة إنحراؼ معاكسة عف نتيجة غير
متوقعو مستقبالً أو تذبذب عائد إستثمار معيف.
وجاء في دراسة )  (Junkes et al ،2015،P 902بأنو يمكف إتخاذ اإلجراءات فى الوقت
الحاضر ،وتكوف نتائجيا مشروطة باألحداث المستقبمية ،والتي تؤدى إلى أرباح أو خسائر
محتممة نتيجة تقمب العائد المرتبطة بمشروع إستثمارى.
وكذلؾ جاء في دراسة (مقابمو،مرجع سابؽ ،ص )29بأنيا النتائج العكسيو الناتجو عف
إنخفاض العائد الفعمى عف المتوقع.
وبناء عمى ما سبق فإف الباحثة تتفؽ مع ما جاء في دراسة ( نوفؿ  ،3114،ص)59
ً

إ ف لكؿ إستثمار درجة مف المخاطر سواء أكانت قميمو أو كبيرة فالمحصمة النيائية ىو وجود

مخاطر ،وبالتالى تعد المخاطر أحد متغيرى عمميو اإلستثمار ،لذا تتعدد مخاطر اإلستثمار
وتختمؼ مف نشاط إستثمارى ألخر ،ونظ اًر لصعوبو تجنبيا ،فإنو يجب عرض وتحميؿ المخاطر
أمر
(مخاطر منتظمة ،ومخاطر غير منتظمة) التى تتعرض ليا أنشطة اإلستثمار إذ يعد اً
ضرورياً لتحديد درجة مخاطرىا إلختيار أفضؿ بديؿ إستثمارى يحقؽ أعمى عائد.
ب .تصنيف مخاطر االستثمارات
يمكف التعبير عف مخاطر اإلستثمارات بأنيا فقداف لرأس الماؿ وتأكؿ القوة الشرائية
بالمستقبؿ ،لذا يجب إيجاد إستثمارات ذات عوائد جذابة ).(Dodge& Cox ،2017 ،P 1
وبناء عمى ما سبؽ ،أوضحت دراسة ) ( Muselaers and Stil ،2010 ،P 12إنو
ً

يجب التعرؼ عمى أنواع المخاطر والتي مف أىميا المخاطر الكمية ،والتي يمكف التعبير عنيا
بأنيا إجمالى المخاطر التى تتعرض ليا التدفقات النقديو لإلستثمارات ،نتيجة إحتماؿ زيادة تشتت
عائد اإلستثمار عف القيمة المتوقعو لو ،وتتكوف المخاطر الكمية مف مخاطر منتظمة ومخاطر
غير منتظمة.
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ويمكن توضيحيما في الشكل التالي:
شكل رقم (ٔ)
مخاطر االستثمارات

 .2المخاطر المنتظمة Systematic Risk
ىى عبارة عف المخاطر المتعمقة بالمتغييرات اإلقتصادية التى تصيب كؿ اإلستثمارات فى
السوؽ ،حيث يتأثر عائد اإلستثمار مف تقمبات أو تغيرات ناتجة عنو (اإلختالؼ فى عوائد
األصؿ اإلستثمارى) ،وىذا األمر يعرؼ بدرجة حساسية اإلستثمار ،وتتمثؿ ىذه المخاطر فى:
مخاطر السوؽ ،مخاطر اإلئتماف ،مخاطر التشغيؿ ،مخاطر التضخـ ،مخاطر تغير سعر
الفائدة ،مخاطر الكساد ،مخاطر التغير بأسعار صرؼ العمالت األجنبية ،وبالتالى فإف ىذه
المخاطر تسيـ بشكؿ أساسى فى تبايف العائد المتوقع وال يمكف تجنبيا بالتنويع )،2012، P4
.(Tyler
ٕ .المخاطر غير المنتظمة Un systematic Risk
ىى المخاطر المتعمقة باألداة اإلستثمارية ذاتيا ،وترجع إلى المقدرة المالية والكفاءة
اإلدارية لمشركة ،وتعرؼ بأنيا التقمبات فى العائد المتوقع لكافة اإلستثمارات ،ويمكف لممستثمر أف
يتجنبيا بتنويع إستثماراتو وىى ما تعرؼ بتنويع المخاطر اإلستثماريو ،وتتمثؿ ىذه المخاطر فى:
مخاطر ضعؼ كفاءة اإلدارة ،ومخاطر الصناعة (محمد ،3121،ص.)32
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ويتفرع من النوع األول مجموعة من المخاطر ىي:
 مخاطر السيولة Liquidity Risk
أوضحت دراسة (بيناس ،3123،ص )266تمثمت ىذه المخاطر فى عجز الشركة عف
تدبير األمواؿ الالزمة لسداد اإللتزامات دوف تحقيؽ خسائر ممموسة أوعدـ القدرة عمى توظيؼ
ٍ
بشكؿ مناسب.
األمواؿ
 مخاطر السوق Market Risk
تشير ىذه المخاطر إلى التحرؾ العاـ فى أسعار األوراؽ المالية والسمع والفائدة والصرؼ
األجنبى مما يؤثر عمى قيمة المنشأة وتدفقاتيا النقدية (خالدى وآخروف ،311:،ص.)32
 مخاطر اإل ئتمان Credit Risk
ىى المخاطر الناتجة عف عدـ قدرة األطراؼ المدينة عمى سداد بعض أو كؿ المستحؽ
عمييا ،وفقاً لمشروط المتفؽ عمييا عند منح اإلئتماف ،وتشتمؿ تمؾ المخاطر عمي بنود داخؿ
الميزانية مثؿ القروض والسندات وبنود خارج الميزانية مثؿ خطابات الضماف واإلعتمادات
المستندية (الحاج ،3123،ص.)9
 مخاطر التضخم Inflation Risk
تنتج ىذه المخاطر بتقمب العائد المرتبط باإلستثمارات الناتج عف إنخفاض القوة الشرائية
لمنقود المرتبط بتمؾ اإلستثمارات (إبراىيـ ،3121 ،ص.)99
 مخاطر سعر الفائدة Interest Rate Risk
تنشأ ىذه المخاطر عف تقمبات أسعار الفائدة بالسوؽ خالؿ فترة اإلستثمار ،وىى عبارة
عف التقمبات المفاجئة فى معدالت العائد المتوقعو عف الفعمية (عبد الصمد ،3119 ،ص.)346
 مخاطر التشغيل Operational Risk
أوضحت دراسة (الجيالنى ،3119،ص )46بأنيا المخاطر التى تعوؽ نظـ المعمومات
والتى يتـ التعامؿ معيا طبقاً ألسموب ) )IT. OP. 07. 02والتعميمات المصاحبة ،ومخاطر
الرقابة الداخمية الناتجة عف عدـ اإللتزاـ بالتشريعات وعدـ كفاية اإلجراءات والضوابط الداخمية،

-44-

وبالتالى تؤدى إلى خسائر غير متوقعة مرتبطة بالعنصر البشرى ،والتى يتـ التعامؿ
معيا بتأىيؿ العامميف بالتدريب الالزـ لمكوادر اإلدارية طبقاً ألسموب ).(HR. OP .07 .04
 مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية Foreign Exchange Risk
ىى تمؾ المخاطر الناجمة عف تغير قيمة العمالت نتيجة التقمبات فى أسعار الصرؼ،
وتؤثر ىذه التقمبات عمى أرقاـ صافى الربح ،التدفقات النقدية ،وقيـ األصوؿ والخصوـ وحقوؽ
الممكية (عمى  ،3126،ص.)631
 المخاطر القانونية Legal Risks
أوضحت دراسة (العمى ،3127،ص )475بأف تنشأ ىذه المخاطر نتيجة عدـ اإللتزاـ
بالقوانيف واإلرشادات والتعميمات وعدـ توافر رأى قانونى سميـ أو عدـ كفاية المستندات القانونية،
أو الدخوؿ فى أنواع جديدة مف المعامالت مع عدـ وجود قانوف جديد ينظميا والتى يتـ التعامؿ
معيا طبقاً ألسموب اإللتزاـ والحوكمة ).(IA. OP. 09. 06
 مخاطر المعمومات Information Risk
أوضحت دراسة (عطا وبخيت ،3121،ص )297أف الشفافية فى تبادؿ المعمومات تمثؿ
أىمية كبيرة فى تحديد حجـ المخاطر المحتممة أو التنبؤ بيا مستقبالً حتى يمكف التحكـ فييا
وقياسيا وىو ما أثبتتو الدراسات اإلقتصادية.
 مخاطر تقييم اإلستثمارات Risk Assessment of Investments
وتنشأ ىذه المخاطر عف تبايف بيف القيمة السوقية والعادلة لألداة اإلستثمارية ،خاصة إذا
كانت األداة اإلستثمارية ال تتمتع بسيولة عالية (عبد النافعى ،3126 ،ص.)69
ٔ ٕ.ٔ.المخاطر األساسية التى تتعرض ليا شركات التأمين
تواجة شركات التأميف مخاطر ذات طبيعة خاصة مف أىميا ما يمى:
أ .زيادة حجم التعويضات عما ىو متوقع
وىذه المخاطر ناجمة مف التغطيات التأمينية ،مثؿ التغطيات التى يوفرىا تأميف
الممتمكات ،وتعطيؿ األعماؿ ،الحوادث الشخصية ،تأمينات الحياة ،وبالتالى يؤدى ذلؾ إلى عدـ
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إستقرار قطاع التأميف كما أيضاً ،التضخـ الركودى لو تأثير سمبى عند زيادة قيمة التعويضات،
والنتائج السمبية لألخطار المالية ).(Sheehan and Calandro،2015،P 4
ب .إنخفاض مبيعات التأمين
أوضحت دراسة ( ) Gordon، 2010،P 3بأف تحرص شركات التأميف عمى زيادة
اإلقباؿ لشراء وثائؽ التأميف ،ففى حالة التضخـ قد يمتنع المستثمريف عف شراء تمؾ الوثائؽ،
وبالتالى تمثؿ مخاطرة ليا عواقبيا السمبية.
ت .إنخفاض القيمة السوقية لإلستثمارات
تظير ىذه المخاطر عند إرتفاع معدالت الفائدة ،وبالتالى يتـ التوقؼ عند سداد فوائد
السندات ،فتنخفض مستويات األسعار فى سوؽ رأس الماؿ ،وتنخفض أيضاً القيمة السوقية
لمكونات محفظة اإلستثمار ).(Lan et al،2018، P 5
ث .مخاطر تصفية الوثائق ومخاطر اإلقتراض
أكدت دراسة ) (Bolton et al،2011،P 1547أف تنشأ ىذه المخاطر عند إنخفاض
القيمة السوقية لألوراؽ المالية وتكوف الشركة فى حاجة لموارد مالية لمواجية الزيادة فى
التعويضات أو لمواجية نقص التدفقات الداخمة بسبب إنخفاض المبيعات أو إلغاء وثائؽ التأميف
أو الطمب عمى اإلقراض ،مما تضطر الشركة إلى بيع جزء مف األوراؽ المالية باألسعار الجارية
(بقيمة أقؿ مف الشراء) ،وبالتالى ىذه الخسائر تخصـ مف إجمالى حقوؽ الممكية فتنخفض نسبتيا
وتنخفض معيا عدد وثائؽ التأميف التى تصدرىا الشركة.
ٔ ٖ.ٔ.أنشطة اإلستثمارات فى شركات التأمين والمخاطر التى تتعرض ليا
أوالً :تصنيف أنشطة اإلستثمارات فى شركات التأمين
أوضحت دراسة ) (Cremers et al ،2017،P 2بأٌ جمىو شركات التأميف بتوزيع أمواليا
المستثمرة مف حيث نوعيا وآجاؿ إستحقاقيا ،بيدؼ توزيع المخاطر التى يمكف أف تتعرض ليا،
وتتمثؿ أنشطة اإلستثمارات فى شركات التأميف إلى اإلستثمارات ذات العائد الثابت،
واإلستثمارات ذات العائد المتغير.
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ويمكن توضيحيما من خالل الشكل التالى:
شكل رقم (ٕ)
أنشطة اإلستثمارات فى شركات التأمين

 .2اإلستثمارات ذات العائد الثابت :حيث يشتمؿ عمى اإلستثمارات التى يمكف أف توفر
لمشركة الحصوؿ عمى عائد دورى ومنظـ ومحدد مقدماً يدفع ليا حتى التاريخ الذى تسترد فيو
المبمغ المسترد مثؿ :القروض والسندات.
 .3اإلستثمارات ذات العائد المتغير :تتميز بعدـ ثبات عوائدىا مثؿ:العقارات ،األراضى،
أسيـ الشركات التجارية ،الصناعية ،الخدمية ،المالية.
وعميو يمكف تصنيؼ إستثمارات شركات التأميف إلى نوعيف كما يمى:
)(Cejnek and Randl ،2017،P186
النوع األول :إستثمارات قصيرة األجل  :Short-term investmentsىى التى يمكف
تحويميا بسرعو إلى نقدية سائمة ،ويتـ إقتناؤىا بقصد المتاجرة فييا وبيعيا.
النوع الثانى :إستثمارات طويمة األجل  :Long- term investmentsىى التى يصعب
تحويميا إلى نقدية سائمو فى فترة وجيزة ،وعادة ما تقتنييا الشركة بقصد اإلحتفاظ لمدة أكثر مف
سنة.
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وقد أوضحت دراسة (مقابمو،مرجع سابؽ ،ص )::9أف كؿ ىذه اإلستثمارات ليا
خصائص مشتركة تتميز بيا وىى العائد المتوقع والخسائر المحتممة ،وتتـ عممية اإلستثمار عمى
شكؿ محافظ إستثمارية والتى تتمثؿ فى:
 اإلستثمارات فى العقارات
 اإلستثمارات فى األوراؽ المالية
 اإلستثمارات فى الودائع
 اإلستثمارات فى القروض
ثانيا :المخاطر التى تتعرض ليا أنشطة االستثمارات فى شركات التامين
أ -مخاطر اإلستثمارات فى العقارات
ٔ .مخاطر السيولو (مخاطر منتظمة)
أوضحت دراسة (الجيالنى ،مرجع سابؽ ،ص )46بأف يواجو المستثمر المخاطر
اإلستثماريو نتيجة تذبذب العائد عمى االستثمار العقارى ،وذلؾ عندما يرغب فى تحويؿ األصؿ
العقارى إلى نقدية سائمو غير قابمة لمتسييؿ فى الوقت المناسب أو يضطر إلى البيع السريع،
وذلؾ بأدنى سعر بسبب الحاجة الى السيولة.
ٕ .مخاطر التشغيل (مخاطر منتظمة)
أوضحت دراسة (الميو،مرجع سابؽ ،ص ) 847يواجو المستثمر عند قيامو بإستغاللو
لمعقار بعض المخاطر والتى تتمثؿ فى:
 مقدار اإلختالؼ بيف قيمة اإليجار الفعمية والمتوقعو.
 مقدار اإلختالؼ فى تكمفة التشغيؿ الفعمية والمتوقعو.
ٖ .مخاطر التضخم (مخاطر منتظمة)
أوضحت دراسة (براؽ ،3119 ،ص )47يرجع تأثير التضخـ عمى معدؿ العائد المتوقع
مف االستثمار العقارى كاآلتى:
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أوالً :اإليرادات :إ نخفاض العائد المتوقع منو نتيجة المخاطر الناشئة عف التغييرات التى
حدثت فى القوة الشرائية ،ويترتب عميو زيادة تقمبات العائد الفعمى عف العائد المتوقع ،وبالتالى
زيادة مخاطر اإلستثمارات.
ثانياً :التكاليؼ :تظير المخاطر اإلستثمارية لممستثمر عند زيادة التكاليؼ الفعمية عف
التكاليؼ المقدرة ،وبالتالى تذبذب العائد الفعمى عف المتوقع.
ٗ .مخاطر اإل ئتمان (مخاطر منتظمة)
تزداد مخاطر اإلستثمار العقارى ،عند إستخداـ القروض فى تمويؿ شراء العقارات وخاصة
فى حالة إنخفاض معدؿ عائد اإلستثمار العقارى عف معدؿ الفائدة عمى القرض ،وبالتالى فأنو ال
يسمح لشركات التأميف القياـ بأى عممية اقتراض ،حتى ال يتعرض اإلستثمار العقارى
لممخاطر(مقابمو ،مرجع سابؽ ،ص.)32
ب ــ مخاطر اإلستثمارات فى األوراق المالية
ٔ .مخاطر سعر الفائدة (مخاطر منتظمة)
يرجع تذبذب سعر الفائدة فى السوؽ وفقا لتأثير قوى العرض والطمب عمي األصوؿ المالية
وأيضاً لمعدالت التضخـ ،مما لو تأثير عكسى عمى أسعار األوراؽ المالية ككؿ ( أسيـ عادية
وممتازة وسندات حكومية وغير حكومية) ،حيث تعتبر مف أىـ األدوات اإلستثمارية فى محافظ
اإلستثمار ،و أف المستثمر يتعرض لممخاطر بسبب العالقة العكسية بيف سعر الفائدة وأسعار
األسيـ والسندات (بالى ،3123،ص.)68
ٕ .مخاطر السوق (مخاطر منتظمة)
تتأثر أسعار األوراؽ المالية نتيجة لمتغيرات التى تحدث فالسوؽ وذلؾ إستجابو ألحداث
خارجية يصعب التنبؤ بيا ،وبالتالى يجب عمى المستثمر دراسو أسعار األوراؽ المالية والسوؽ،
حتى تتكوف لديو معرفو بمقدار الخطر الذى يتعرض إليو فى أسوأ الحاالت وبالتالى حمايو
إستثماراتو مف مخاطر السوؽ (نوفؿ ،مرجع سابؽ،ص.)59
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ٖ .مخاطر اإلدارة (مخاطر غير المنتظمة)
يقصد بيا عدـ قدرة الشركة عمى المنافسة فى السوؽ  ،مما يترتب عميو أثار عكسية عمى
القيمة السوقية لألوراؽ المالية التى تصدرىا الشركة ،وبالتالى ىبوط وعدـ إستقرار أرباحيا فى
المستقبؿ (الغزالى،مرجع سابؽ ،ص.)26
 .5مخاطر السيولة (مخاطر منتظمة)
تتمثؿ السيولة فى مدى دقة تقدير المستثمر إلحتياجاتو منيا بحيث ال يضطر إلى البيع
السريع لألوراؽ المالية ،فكمما إنخفض بيع األوراؽ المالية قبؿ تاريخ إستحقاقيا وبسعر عادؿ
كمما زادت مخاطر السيولة (براؽ ،مرجع سابؽ ،ص.)48

ت  -مخاطر اإلستثمارات فى الودائع
ٔ .مخاطر سعر الفائدة (مخاطر منتظمة)
أوضحت دراسة (الدلجاوى ،مرجع سابؽ ،ص )263ينشأ ىذا النوع مف المخاطر نتيجة
التقمبات الناتجة فى معدالت العوائد المتوقعو عف الفعمية ،وذلؾ بسبب التغيرات التى تحدث فى
أسعار الفائدة السوقية خالؿ فترة اإلستثمار ،وبالتالى فأف إرتفاع أو إنخفاض سعر الفائدة لو
تأثير عكسى عمى كافة أنشطة اإلستثمار.
ٕ .مخاطر السوق (مخاطر منتظمة)
تمؾ المخاطر التى يمكف أف تُحدث تأثيرات سمبية عمى نشاط شركات األعماؿ كنتيجة
لمتحركات العكسية فى معدالت السوؽ واألسعار ،كالتقمبات فاألسعار ،فيى تعتمد عمى توقعات
ما سيحدث بالمستقبؿ ،حيث تنخفض أسعار السوؽ فجأة دوف سابؽ إنذار لدرجة يعجز معيا
كبار المستثمريف فى مواجيتيا(الميو ،3118،ص.)5
ٖ .مخاطر سعر الصرف (مخاطر منتظمة)
تتمثؿ ىذه المخاطر نتيجة خسائر ناتجة عف التغيرات فى سعر صرؼ العمالت ،ويحدث
التبايف بسبب ربط أسعار الصرؼ بواسطة مؤشرات ،وىو ما يتطمب التحوط ضد تقمبات أسعار
العمالت لتجنب الخسائر المحتممة (عطاوبخيت،مرجع سابؽ ،ص.)296
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ٗ .مخاطر االئتمان (مخاطر منتظمة)
وتنتج ىذه المخاطر عف المخاطر التأمينية أو مخاطر اإلئتماف التى تتعمؽ :بعقود تأميف،
عمميات إعادة تأميف ،توليد عوائد(الميو،مرجع سابؽ ،ص.)4
٘ .مخاطر رأس المال (مخاطر منتظمة)
ىى تمؾ المخاطر التى تنشأ عف عدـ كفاية رأس الماؿ إلستيعاب الخسائر التى مف
الممكف أف تحدث (الدلجاوى،مرجع سابؽ ،ص.)263

ث -مخاطر اإلستثمارات فى القروض
 مخاطر اإل ئتمان (مخاطر منتظمة)
ىى المخاطر التى تنشأ عف عجز أحد األطراؼ المالية عف الوفاء بإلتزاماتو ،مما ينتج
عف عدـ إلتزامو خسارة مالية لمطرؼ اآلخر(مقابمو،مرجع سابؽ ،ص.)35
ومما سبق يمكن القول ،بعد أف تـ عرض وتحميؿ أنشطة األستثمار والمخاطر التى
تتعرض ليا ،فمف الصعب إدارة ومتابعة التغيرات التى تط أر عمى األوراؽ المالية والودائع
والعقارات والقروض مف حيث العوائد اإلستثمارية ودرجة الخطورة وتغيرات األسعار فى األسواؽ
المالية ،ولمقياـ بعممية الموازنة بيف العوائد اإلستثمارية ودرجات الخطورة المالزمة لكؿ نوع مف
أنواع اإلستثمارات ،يجب اإلستعانة ببعض الطرؽ واألساليب اإلحصائية والرياضية فى عممية
التقدير والتنبؤ بحيت تكوف أقرب ما يكوف لمواقع الفعمي.
ٔ ٗ.ٔ.مصادر مخاطر اإلستثمارات
وفقا لممبدأ رقـ ( )32مف مبادئ التأميف األساسية رقـ ( )2لسنة  3114الصادر مف
الجمعية الدولية لييئات اإلشراؼ عمى التأميف -الفقرة  3-32تتضمف اآلتى:


يكوف تركيز المخاطر ناشئة عف محدودية إتاحة وسائؿ اإلستثمار المحمى.

 مف المحتمؿ أف تكوف إستراتيجيات اإلستثمار لدى شركات التأميف العالمية معقدة ألنيا
فى أغمب األحياف تدار األصوؿ والخصوـ بعمالت مختمفة وفى أسواؽ مختمفة.
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 عدـ توافر أو الحاجة إلى السيولة وبالتالى إضفاء المزيد مف التعقيدات عمى إستراتيجية
اإلستثمار التى تعتمدىا شركة التأميف.
ٔ ٘.ٔ.أساليب التعامل مع مخاطر اإلستثمارات
لمواجية اآلثار السمبية لمخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف يمكف إتخاذ
اإلجراءات التالية ) :( Kutum،2010، P 28:29
ويمكن توضيحيا من خالل الشكل اآلتي:
شكل رقم (ٖ)
أساليب التعامل مع مخاطر اإلستثمارات

وفيما يمي عرض ليذه األساليب:
 تجنب المخاطر  : Avoid Risksتتضمف تجنب نشاط قد يكوف محفوفاً بالمخاطر،
وذلؾ نتيجة لعدـ الرغبة فى مواجية خسارة معينة ،مثؿ تجنب اإلستثمار فى وعاء إدخارى
وتفضيؿ وعاء أخر أقؿ خطورة ،وىذا يعنى فقداف الربح المحتمؿ الذى قد ينطوى عمى خطورة.
 تقميل المخاطر  : Reduce Riskتنطوى عمى األساليب التى تقمؿ مف شدة الخسارة،
ومف الممكف أف تكوف باىضة التكمفة وبالتالي يعرقؿ أىداؼ الشركة بشكؿ كبير.
 نقل المخاطر  : Risk transferنقؿ المخاطر إلى طرؼ أخر لديو قبوؿ لتحمؿ
المخاطر مف خالؿ التأميف والتحوط أو اإلستعانة بمصادر خارجية وعادة يكوف عف طريؽ عقد.
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ٔ ٘.ٔ.الخطوات المتبعة إلدارة مخاطر اإلستثمارات
يمكن تحديدىا من خالل الشكل اآلتي:
شكل رقم (ٗ)
الخطوات المتبعة إلدارة مخاطر االستثمارات

) Source:( Grabovy and Orlov، 2016،P 195
 تحديد مصادر ومستويات مخاطر اإلستثمارات.
 الحصوؿ عمى ضمانات مناسبة بأف يتـ مراقبة تمؾ المخاطر.
 تقييـ عمميات اإلشراؼ عمييا بشكؿ يضمف إستمرار فعاليتيا.
ٔ ٚ.ٔ.طبيعة مقاييس مخاطر اإلستثمارات
إتفقت انعذيذ مف الدراسات منيا (الشريؼ ،3119 ،ص  )371 : 369و(فوده،3114 ،

ص )269و(بالى ،مرجع سابؽ ،ص )71و)  ( Horn et al،2017،P 11عمى الطرؽ
واألساليب التى تستخدـ فى قياس مخاطر اإلستثمارات .ويمكن توضيحيما من خالل الشكل

اآلتي:

شكل رقم (٘)

مقاييس مخاطر اإلستثمارات
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أوال :قياس المخاطر المنتظمة
ُيعد معامؿ بيتا ( ) مف أكثر وأىـ المقاييس المستخدمة لتحديد حجـ المخاطر المنتظمة،

حيث يعبر هزا المقياس عف مقدار التغير بيف العائد الفعمي والمتوقع نتيجة لمتغير فى عائد
السوؽ.
وعميو فإنو يمكف القوؿ ،بأنو كمما زادت قيمة بيتا ،دؿ عمى زيادة حجـ المخاطر التى
تتعرض ليا االسحثًاسات ،وبالتالى يمكف إستبداليا بإستثمارات أقؿ مخاطرة.
ثانيا :قياس المخاطر غير المنتظمة
ُيعد اإلَحشاف المعيارى  Standard deviationمف المقاييس اليامة لقياس المخاطر

غير المنتظمة التى تتعرض ليا اإلستثمارات ،وذلؾ مف خالؿ متابعة تقمب (تشتت) عائد

اإلستثمارات حوؿ وسطيا الحسابى ،حيث يعد اإلنحراؼ المعيارى أحد مقاييس التشتت ،فكمما
زاد التشتت زاد اإلنحراؼ المعيارى ،فيذا يعطى داللة لممستثمر بأف اإلستثمارات تتعرض لمعدؿ
مخاطر مرتفع.
ثالثا :التباين
ىو أحد أفضم مقاييس المخاطر ،فكمما زاد التبايف فى النتائج المتوقعة ،دؿ ذلؾ عمى
عدـ تجانسيا وتشتتيا ،وبالتالى يمكف تحديد الخطر المرتبط بإستثمارات معيف مف خالؿ معرفة
التغير فى معدالت العائد.
رابعا :معامل اإلختالف
أما فى حالة إذا إختمؼ العائد المتوقع بيف اإلستثمارات يستخدـ مقياس معامؿ اإلختالؼ،
ألف إسحخذايه يساعد فى التغمب عمى مشكمة عدـ تساوى المتوسطات الحسابية لمعوائد ،حيث أف
ىذا المقي اس يوحد قاعدة إلجراء المفاضمة حيث أف جوىر المفاضمة ىو درجة المخاطرة بيف
اإلستثمارات.
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ومما سبق يمكن القول بأنو ،تتعددت األراء بشأف طرؽ وأساليب قياس مخاطر
اإلستثمارات (اإلنحراؼ المعيارى والتبايف) ،فقد إعتبر البعض أف اإلنحراؼ المعيارى والتبايف مف
أفضؿ المقاييس اليامة لمخطر  measures of riskلتحميؿ العوائد اإلستثمارية ودرجات
الخطورة،

وأفضؿ أسموب لتعظيـ  maximizationالمنفعة المتوقعة لممستثمر ،وذلؾ مع

مراعاه أىداؼ ورغبات المستثمر ومتطمبات جيات اإلشراؼ والرقابة وترجمتيا عمى شكؿ قيود
عمى دالة اليدؼ (مظير ،3116،ص ،)337إال إف ىناؾ رأى آخر ،أعتقد أف اإلنحراؼ
المعيارى والتبايف ليس مف أفضؿ المقاييس فإف األبحاث والدراسات التى قدميا ماركوويتز
 markowitzكاف ليا الفضؿ فى تسييؿ الطريؽ إلستخداـ األساليب الكمية methods
 quantitativeوالتى تمثمت فى نظرية اإلحتماالت لقياس مخاطر اإلستثمارات قياساً كمياً،
وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى حساسية اإلستثمارات المرغوب فييا لمعوامؿ والمؤشرات االقتصادية،
ونماذج اإلقتصاد القياسى لتقدير المخاطر التى يتعرض ليا المستثمر(السعد ،2::7،ص.)719
وتتمثل النماذج القياسية لتقدير المخاطر كاآلتى (عبد الحميد،ٕٓٓٙ،صٖ:)ٔٛ
ٔ .التحميل األساسي :ركز عمى معرفة درجة المخاطر سواء أكانت مخاطر منتظمة أو غير
المنتظمة ليقوـ المستثمر بدراسة الشركة التى يقوـ باإلستثمار فييا ،والتعرؼ عمى درجة النمو
ومقدرتيا عمى تحقيؽ األرباح ،وأثر ذلؾ عمى أسعار األوراؽ المالية.
ٕ .المؤشرات المالية :تعتبر صورة آخرى لقياس مخاطر الشركة المتمثمة فى قوة المركز
المالى واإلئتمانى ولتقدير تمؾ المخاطر يقوـ المحمؿ اإلستثماري بإحتساب مجموعو مف
المؤشرات المالية أىميا معدؿ التداوؿ والمديونية لألصوؿ وعدد مرات تغطية الفوائد واإللتزامات
الثابتة ،ونسب الربحية.
ٖ .التحميل الفنى (المالى) :ركز عمى دراسة السوؽ اإلستثماري مف حيث العرض والطمب
وحركة تداوليا واتجاىات األسعار فى السوؽ الحاضر والمستقبؿ ،وكذلؾ متابعة حركة األسعار
لتحديد الوقت المناسب لشراء أو بيع األوراؽ المالية ( مصطفى ،2::8،ص.)394
ترى الباحثة أف الطرؽ واألساليب المختمفة التى تستخدـ فى قياس مخاطر اإلستثمارات
تمثؿ دليالً إرشادياً لممستثمريف يمكف اإلعتماد عميو فى ترشيد الق اررات اإلستثمارية إلختيار
المحافظ ،حيث أوضحت دراسة (حساـ الديف ،3126،ص )2:8أف اإلعتماد عمى التحميؿ الفنى
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بجانب التحميؿ األساسى يعتبراف المؤشر األقوى عمى حركة وتذبذبات األسيـ مف خالؿ الربط
بيف العوائد المتوقعة والمخاطر المصاحبة ليا وبالتالى تعظيـ العوائد ومف ثـ تقميؿ المخاطر.
وتستخمص الباحثة أف شركات التأميف ال تخمو مف المخاطر ،وخاصة مخاطر اإلستثمار
التى تـ التطرؽ إلييا فى ىذه الدراسة ،وكيفية قياسيا والتحكـ فييا ،وىذا ما ساعد عمى ظيور
ٍ
بوجو عاـ ،والذى يقوـ عمى فكرة إف اإلدارة يمكنيا التعرؼ عمى المخاطر
إدارة المخاطر
وتقييميا ،وتخفيضيا إلى مستوى مقبوؿ ،والحد مف التعرض ألزمات يصعب السيطرة عمييا،
وتحديد األسموب المناسب لمواجيتيا والتعامؿ معيا بعد حدوثيا (الوكيؿ ،3121،ص .)344
لذا أصبحت السيطرة عمى المخاطر أو القضاء عمييا عامؿ رئيسي فييا ،وبالتالى تأخذ
إستراتيجيات إدارة المخاطر وأساليبيا الحديثة أدوات كثيرة لتحميؿ المخاطر ،لذا تـ ربط إدارة
المخاطر بفكرة التأميف (بيناس،مرجع سابؽ ،ص .)263
وبالتالى تتطمب عمميات اإلستثمارات الناجحة ىيكالً إلدارة المخاطر والذى يعالج عدة
جوانب مف الخطر ،ويتـ مف خاللو وضع مبادئ سميمة إلدارة مخاطر السوؽ يمكف مف خالليا
تحقيؽ أىداؼ المستثمريف مف الشركات ،وذلؾ عف طريؽ قياس المخاطر ،ومراقبة المخاطر،
وادارة المخاطر المعدلة ،مف خالؿ إستخداـ األدوات المناسبة لرصد المخاطر فى الوقت
ٍ
المناسب وعمى أ ٍ
منتظـ ).(Nielsen and Bender، 2009،P 1
ساس
وبناء عمى ماسبق ،فأف الباحثة خصصت المبحث التالى لتوضيح إدارة مخاطر
ً

اإلستثمارات ودورىا وطبيعتيا وأىميتيا.
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المبحث الثانى
تمييد

إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأمين

لقد أدت التطورات المستمرة والمتزايدة التي تشيدىا بيئة األعماؿ المعاصرة في مختمؼ
العمميات اإلستثمارية والمالية إلى ظيور مجموعو مف التغيرات الديناميكية والتي أدت إلى زيادة
درجة الغموض وحالة مف عدـ التأكد ،مما أضفي عمييا مستويات مرتفعة مف التحدي والتعقيد،
وجعميا تواجو مخاطر متعددة ،تكوف سبباً في ضعؼ أدائيا وعدـ قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ
التي وجدت مف أجميا (وىو ما شيدتو بيئة األعماؿ وخاصة بعد إنييار بعض الشركات الكبرى
مثؿ شركتى) .(Krušinskasa and Benetye،2015،P 443) (World Com & Enron
األمر الذي أدى إلى المطالبة بضرورة وجود مجموعة مف الضوابط الرقابية التي تحكـ
األداء المالي واإلستثماري لمسيطرة عمى اآلثار السمبية المحتممة ليذه المخاطر ،وتحميميا وتقييميا
بيدؼ تجنبيا أو التقميؿ مف أثارىا وادارتيا بطريقة فعالة ).(Wang et al،2016، P 122
وقد أُلقي ذلؾ العبء والمسئولية عمى إدارة شركات التأميف وجعؿ أماميا مسئوليات كبيرة
والتي تتمثؿ في الحفاظ عمى أصوؿ الشركة كونيا ممتمكات عامة ،ومف أجؿ القياـ بيذه الميمة
فإف اإلدارة بحاجة إلى أف تستعيف بأدوات ووسائؿ تساعدىا في تجنب القصور الممموس والحاجة
إلى منيجيات فعالة لرصد ظواىر حاالت الخطر والتعامؿ معو قبؿ حدوثو لدرء عواقبو ،وضبط
األمور المالية واإلستثمارية لموصوؿ إلى األىداؼ المرجوة مف ذلؾ (الدسوقى،3123،
ص.)331
وقد أوضحت دراسة ) (Bolton et al،2013،P 4بأف بدأت الكثير مف شركات التأميف
جيوداً فى إستحداث آليات جديدة لمتعامؿ مع حاالت عدـ اليقيف ومف أىميا إدارة المخاطر،
والتي تمثؿ جزًءا حيوياً ورئيسياً ووسيمة ناجحة تمكف الشركات مف التعامؿ مع مختمؼ المخاطر

والوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة ليذه الشركات ،فيي تمثؿ إحدى الوظائؼ الرقابية التي

ال يقتصر اليدؼ مف تطبيقيا عمى حماية أصوؿ الشركة ودقة السجالت المحاسبية واكتماليا
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والحد مف وقوع الغش واألخطاء بؿ إنو يمتد ليشمؿ تقييـ وتطوير أدائيا وضماف تعريؼ وتدريب
موظفييا باألنظمة والتعميمات والسياسات التي تتبناىا اإلدارة.
وبالتالى تـ التركيز فى ىذه الدراسة عمى إدارة مخاطر اإلستثمارات ،وذلؾ مف خالؿ
الدور الذى تمعبو فى فيـ وتحديد وقياس ومعالجة المخاطر اإلستثماريو المختمفة ولتقميميا إلى
أدنى حد ممكف.
وفى ىذا المبحث قامت الباحثة بإستعراض إدارة مخاطر اإلستثمارات من عدة جوانب،
وذلك من خالل العناصر التالية:
ٔ .إدارة المخاطر (الطبيعة ـــ المفيوم).
ٕ .أىمية وخطوات إدارة المخاطر فى شركات التأمين.
ٖ .االجراءات والتدابير المتخذة من قبل ىيئة االشراف إلدارة المخاطر فى شركات التامين.
ٗ .إدارة مخاطر اإلستثمارات (المفيوم ـــ األىمية ـــ المنيجية)
٘ .آليات إدارة مخاطر اإلستثمارات
 .ٙإدارة مخاطر االستثمارات(األىداف ــ الفوائد)
 .ٚأىمية التركيز عمى إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأمين.
وفيما يمى عرض لطبيعة العناصر السابقة:
ٔ ٔ.ٕ.إدارة المخاطر Risk Management
تُعد إدارة المخاطر مف المواضيع التى حظيت بإىتماـ الجيات الرقابية واإلشرافية لما ليا
مف تاثير إيجابي عمى بقاء واستم ارريو ربحيو الشركات (خاصة شركات التأميف) فى سوؽ
المنافسة ،وىو ما دفع ىذه الجيات إلرساء المزيد مف الضوابط والتدابير والمبادئ الرقابية وتوحيد
المعايير وخاصة فيما يتعمؽ بممارسات األعماؿ اإلستثمارية ،كما ساىمت ىذه الجيات فى
ضبط حركة األمواؿ والتى مف أبرزىا معايير المالءة المالية ).( Acharyya، op.cit ،P 3
ولكف مع إستمرار عدـ إستقرار األسواؽ المالية نتيجة التركزات اإلستثمارية والممارسات
غير المنضبطة ،بدأت الجيات الرقابية بإستحداث آليات جديدة ومف أىميا إدارة المخاطر،
وبالتالى وجود إستراتيجية إدارة المخاطر ككياف يوظؼ فى الشركات الحالية يقود بيئتيا
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اإلستثمارية لتحقيؽ األىداؼ العامة ،لذا أصبحت إدارة المخاطر مف أىـ الموضوعات التى تيتـ
بيا الجيات الرقابية وذلؾ إلزدياد مخاطر المنافسة (الشيخى ،3124،ص.) 37:
لذا فأف وجود إدارة المخاطر أمر بالغ األىمية إذ يخمؽ قيمة وتحقيؽ عائد عمى مستوى
الشركة ومستوى وحدات األعماؿ ،حيث أف تنفيذه يتطمب تحديد الق اررات اليامة ذات األولوية
لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية إستناداً إلى تاثيرىا عمى قيمة الشركة ).(Santos، 2013،P 38
وىو ما أوضحتو دراسة ) (Kuzmina and Voronova ، op.cit ،P 115وأكدتو
األزمة المالية األخيرة بأف إدارة المخاطر أمر أساسي لنجاح أعماؿ التأميف ،وذلؾ مف خالؿ
التركيز عمى المخاطر فى مواجية عدـ إستقرار السوؽ واستمرار القيود عمى عمميات صنع القرار
والتى يوفرىا اإلتجاه اإلستراتيجى لنجاح أى عممية إستثمارية.
وتُعد إدارة المخاطر مف أفضؿ الممارسات فى شركات اإلستثمار ،وذلؾ ما أظيرتو
ير
الدراسات والتقارير كدراسة ) (Wilkinson and Chang ، 2015، P 15والتى أُعدت تقر اً
أمر
لتقييـ إدارة المخاطر عند دخوليا حيز التنفيذ داخؿ الشركات اإلستثمارية ،والتى إعتبرتيا اً
بالغ األىمية لتعزيز الثقافة واإلستمرار فى تنفيذ إدارة قوية لممخاطر ،والتى تعتبر برنامجاً

ٍ
بشكؿ دور ٍ
ى فيى تعتبر خطة إستباقية فعالة يتـ مف خالليا تحديد
ضرورياً لتقييـ المخاطر

المخاطر التى قد تؤثر عمى الشركة وتمعب دو اًر ىاماً فى تحميؿ التحديات الماضية والعمؿ عمى
منع تكرارىا ).(Franzen ،2010،P 5
وقد عرفيا) (Grace et al،2015،P 297بأنيا إتخاذ اإلجراءات اإلستراتيجية لمسيطرة
بناء عمى إستجابة لممخاطر والوقوؼ عمى األحداث غير المتوقعة.
عمى الجانب السمبى ً
كما عرفيا ) (Coleman،2011،P 17بأنيا نشاط أساسي لمشركة المالية وصميـ إدارتيا
وىى فف إستخداـ دروس مف الماضي مف أجؿ التخفيؼ مف سوء اإلستغالؿ في المستقبؿ ،وذلؾ
إلتخاذ ق اررات تكتيكية واستراتيجية سميمة والق اررات الرامية لمسيطرة عمى المخاطر حيثما أمكف.
ومما سبق تستخمص الباحثة إف إدارة المخاطر تمثؿ نشاطاً بالغ األىمية يحقؽ قيمة
لشركات التأميف ،ووجودىا يمثؿ عنص اًر حاسماً فى اإلدارة الشاممة لممخاطر وضرورية لنجاح
ىذه الشركات وضماف إستمرارىا عمى المدى الطويؿ ،لذا يجب معرفة أىمية إدارة المخاطر فى
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شركات التأميف ومف ثـ الخطوات الواجب إتباعيا لتنفيذىا فى ىذه الشركات وىؿ ىذه األىمية
والخطوات تضيؼ قيمة أـ أل؟
ٔ ٕ.ٕ.أىمية إدارة المخاطر فى شركات التأمين
أوضحت دراسة ) (Ahmed and Manab،2016،P 23:25تُعد إدارة المخاطر أداة
فعالو وأف اليدؼ الرئيسى ليا ىو وجود خطة لمموظفيف وتنفيذ مياـ العمالء والتخفيؼ الفعاؿ
والكؼء مف العواقب الناتجة مف ىذه المخاطر وذلؾ عف طريؽ (محمد ،3125،ص:) 4:
 المساعدة فى تشكيؿ رؤية واضحة فى تحديد مستويات األخطار المختمفة التى تواجو
شركات التأميف.
 تقدير المخاطر والتحوط ضدىا.
 تمكيف الشركة مف الوفاء بإلتزاماتيا وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية.
 توفير الضمانات لممستثمريف والمقرضيف عمى إستثماراتيـ مف المخاطر التى تتعرض ليا.
 توفير نظاـ دقيؽ لمراقبة عمؿ الشركات وخاصة عند دخوؿ شركات جديدة أو دمج أو بيع
إحدى الشركات بيدؼ توافر ضماف لتحقيؽ األىداؼ المنشودة ،وبالتالي حماية حقوؽ حممة
الوثائؽ.
 تشجيع شركات التأميف لمحصوؿ عمى تصنيؼ إئتماني يعطى قوة لمشركات الحاصمة عميو.
ويمكن تمخيص ىذه الخطوات السابقة فى الشكل التوضيحى اآلتى:
شكل رقم ()ٙ
أىمية إدارة المخاطر فى شركات التأمين
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 خطوات إدارة المخاطر فى شركات التأمين
أوضح الدليؿ االرشادى لشركات التأميف المصرية بأف تمر عممية إدارة المخاطر بالمفيوـ
الحديث بمجموعة مف الخطوات الفعالة ،وذلؾ لتقميؿ المخاطر إلى أدنى حد ،مف خالؿ إتباع
مجموعو مف القواعد واإلجراءات والتي يمكن توضيحيا من خالل الشكل اآلتي:
شكل رقم ()ٚ
خطوات تنفيذ إدارة المخاطر()ERM

ٔ .تحديد المخاطر
يمكف تحديد المخاطر وتصنيفيا مف خالؿ خريطة المخاطر ))risk map
والتى يمكن توضيحيا من خالل الشكل اآلتى:
شكل رقم ()ٛ
تحديد المخاطر

الخطورة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

منخفضة

منخفضة

متوسطة

إحتمالية حدوث الخطر
المصدر( :الدليؿ اإلرشادى لشركات التأميف المصرية)
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فقد أوضحت دراسة (الخطيب ،3124،ص )2:2بأنيا تعتبر المرحمة األولى واألساسية
والخطوة األكثر صعوبة إلدارة المخاطر فى تحديد نوعية المخاطر الناجمو عف العمميات
اإلستثمارية ،مف خالؿ دراسة شاممة لممخاطر والتى يتوقع أف تواجة الشركة وتتعرض ليا فى
مراحؿ نشاطيا المختمفة ،ويتـ تبويب تمؾ المخاطر حسب نوعيتيا وجمع البيانات عف مصادرىا
والعوامؿ المساعدة لمخطر وأنواع الخسائر المحتممة مع األخذ فاإلعتبار:
أ .خسائر الفترة السابقة ،تحديد المتوقع حدوثيا فى المستقبؿ ،لموقوؼ عمى مدى شدة
وتك اررية حدوث المخاطر اإلستثمارية.
ب .مؤشرات المخاطر لتعكس األحداث االستثمارية وفقا لمعالقة السببية.
كما أوضح الدليؿ اإلرشادي لشركات التأميف أنو يتـ إستخداـ نماذج رأس الماؿ في تحديد
تقدير كمى لحجـ المخاطر التى تواجو ىذه الشركات ،كما يتـ تصنيؼ وتحديد المخاطر ذات
األولوية إعتماداً عمى نماذج القياس العالمية مثؿ) (BCARو) (Capital Modelإسترشاداً
بالنتائج المستخدمة فى النماذج الموثقة بأسموب إدارة الشئوف اإلكتوارية  02ــ 06ــ OPــ.RA
ويتـ حساب المخاطر اآلتي:
(معيار شدة الخطر  +Saverityالتك اررية  x ) Probabilityمعدؿ فاعمية الضوابط.
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ٕ .قياس المخاطر
توضح مصفوفة المخاطر) (Risk matrixالعالقة بيف درجة تأثير الخطر ودرجة إحتماؿ

حدوثو ،وذلؾ عمى كافة المستويات اإلدارية واألنشطة بالشركة لمطابقة الضوابط بالمخاطر كما
بالشكؿ التالى:

شكل رقم ()ٜ

قياس المخاطر
مرتفعة

4×4

متوسطة

ٖ×ٕ

منخفضة

ٖ×ٔ

مرتفعة

4×3

4×2

ٕ×ٕ

ٔ×ٕ

متوسطة

ٖ

ٕ×ٔ

ٔ×ٔ
منخفضة

ٕ

4

3

درجة
تأثير

2

الخطر

ٔ

المصدر(:درويش ،3124،ص)74
فقد أوضحت دراسة (جاب اهلل  ،3122،ص )291بعد القياـ بعممية تحديد المخاطر
والتعرؼ عمى المخاطر المحتممة ،يتـ تقييميا  assessmentوتحديد نوعيتيا وقياس كؿ نوع مف
أنواع ىذه المخاطر مع ترتيب إحتماالت حدوثيا ،ومف ثـ تقييـ اآلثار الناتجة عنيا وحجـ تأثيرىا
عمى الشركة مف حيث كونيا مخاطر مرتفعة أو متوسطة أو ضعيفة ،وذلؾ إلتخاذ التدابير
والضوابط المناسبة لمتعامؿ معيا ومدى وجود خطط كافية وفعالة إلدارتيا والتغمب عمييا أو
التقميؿ مف اآلثار المترتبة عمييا.
ٖ .إختيار الطرق المناسبة لمتعامل أو مواجية الخطر
يتـ دراسة البدائؿ وبالتالى إختيار أفضؿ بديؿ مناسب سواء بتجنب المخاطر أو توزيعيا
أو قبوليا ،حتى يتـ وضع أفضؿ اإلجراءات مف خالؿ إختيار اإلستراتيجية المناسبة أو المعيار
المالئـ لمتعامؿ مع كؿ نوع مف أنواع المخاطر (دوابو ،3121 ،ص.)298
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ٗ .رفع التقارير
أوضح الدليؿ اإلرشادى لشركات التأميف بأف يقوـ مدير إدارة المخاطر المختص بإعداد
تقرير ربع سنوي بحيث يشتمؿ عمى التحميؿ الفني وتحميؿ المخاطر ،والذى يتضمف اآلثار
السمبية واإلجراءات التى تـ إتخاذىا لتحديد فاعميتيا ومراجعتيا مف خالؿ مدير عاـ إدارة
المخاطر واعتماده مف رئيس قطاع المخاطر والشئوف اإلكتوارية ،ويتـ رفعو إلى لجنة المخاطر
التى تقوـ بمراجعتو مرة آخري ومناقشتة ثـ العرض عمى رئيس اإلدارة والعضو المنتدب إلتخاذ
ٍ
بصفة دورية.
الالزـ بشأنو إدراجو ضمف موضوعات مراجعة اإلدارة العميا لنظاـ الجودة
كما أوضحت دراسة (حسف ،3125،ص )396أنو يتـ رفع التقارير مف قبؿ لجنة
المخاطر إلى الجيات المعنية الداخمية والخارجية والمتمثمة في (شركة مصر القابضة لمتأميف)
و(مؤسسة التصنيؼ العالمية  ، (A.M.BESTوذلؾ لمعرفة مدى اإلستجابة ليذه المخاطر
والسيطره عمييا واتخاذ التدابير الالزمة مف أجميا.
٘ .إتخاذ القرار
يتـ وضع اآلليات الالزمة مف خالؿ تحديد مستوى المخاطر إلتخاذ اإلدارة القرار بقبوؿ
المخاطر إذا كانت فى حدود المستوى المقبوؿ أـ تنفيذ البديؿ المناسب لمتعامؿ مع المخاطر،
واألخذ فاإلعتبار مخاطر اإلستثمارات المختمفة والتغييرات المستمرة فى بيئة األعماؿ المحيطة
(عتش ،3122،ص.)49
وتتطمب إدارة المخاطر مجموعو متنوعو من التدابير أىميا ما يمى:
أوالً :يحتاج المستثمروف مف الشركات إلى إدارة المخاطر الكمية إلستثماراتيـ ،والتى مف
شأنيا تؤدى إلى حمايتيـ مف الخسائر أو عدـ الوفاء بإلتزاماتيـ.
ثانياً :تحتاج الشركات عند تطبيؽ إدارة المخاطر إلى مديريف كؼء لدييـ اإللماـ
بالمتطمبات التنظيمية الواردة بالموائح والقوانيف واإللتزاـ بالمعايير التى تنطوى عمى رصد الخطأ
وتتبع األداء ).(Nielsen and Bender،op.cit ،P 4
تستخمص الباحثة بعد عرض األىمية والخطوات الواجب إتباعيا لتنفيذ إدارة المخاطر فى
شركات التأميف بوجود عالقة إيجابية مف ناحية وىى أنيا تعتبر أداة رقابية فى ظؿ ظروؼ
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السوؽ المعاكسة مف خالؿ رصد المخاطر وتَ ُتبع األداء ،وقد إتضح ذلؾ مف خالؿ إىتماـ
ىيئات اإلشراؼ والرقابة بنشاط التأميف في معظـ دوؿ العالـ بوضع القواعد القانونية المنظمة

لعمميات إدارة المخاطر ،واضافة وتعظيـ لقيمتيا ،ومف ناحية آخرى ،حماية أمواؿ المستثمريف
وضماف وفاء شركات التأميف بإلتزاماتيا في تواريخ إستحقاقيا .وسوؼ تستعرض الباحثة
اإلجراءات المتخذة مف قبؿ ىئية اإلشراؼ والرقابة المالية لعممية إدارة المخاطر فى شركات
التأميف.
ٔ ٖ.ٕ.اإلجراءات والتدابير المتخذة من قبل ىيئة االشراف إلدارة المخاطر فى شركات التأمين
تتطمب ىيئة االشراؼ مف شركات التأميف اإلعتراؼ بالمخاطر التى تواجييا ومف ثـ يجب
بشكؿ ٍ
ٍ
فعاؿ بموجب القرار الصادر مف الجمعية الدوليو لييئات اإلشراؼ عمى
تقييميا وادارتيا
شركات التأميف طبقاً لمبادئ التأميف األساسية رقـ ( )2لسنة .3114
ويمكن توضيح ىذه اإلجراءات من خالل الشكل اآلتي:
شكل رقم (ٓٔ)
اإلجراءات والتدابير المتخذة من قبل ىيئة االشراف إلدارة المخاطر فى شركات التأمين

المصدر( :الجمعية الدوليو لييئات اإلشراؼ عمى التأميف،مرجع سابؽ ،ص)58
 يتعيف عمى شركة التأميف أف تتفيـ المخاطر التى تواجييا ،والتعرؼ عمى أنظمة إدارةالمخاطر المالئمة لمتعامؿ مع درجة تعقيد وحجـ عمميا ،وأف تقيس إحتماؿ المخاطر ودرجة
تعرضيا ليا بصفة مستمرة بيدؼ اإلشارة إلى المخاطر المحتممة.
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 تقوـ ىيئة اإلشراؼ بدور رئيسي فى عممية إدارة المخاطر مف خالؿ مراجعو عممياتالرصد والرقابة  control and monitoringالتى تقوـ بيا شركات التأميف ،وتعمؿ أيضاً
عمى تطوير األنظمة إلدارة ىذه المخاطر.
 تتطمب الييئة مف شركات التأميف أف تضع سياسات موضع التنفيذ وأنظمة إدارة شاممةقادرة عمى قياس وتقييـ واصدار التقارير الخاصة بالمخاطر وضبطيا ،measurement
 ،assessment and issuance of risk reportsوأف يرصد نظاـ إدارة المخاطر جميع
المخاطر المادية ،وبالتالى تتخذ اإلجراءات المالئمة إلدارة اآلثار السمبية.
 مراجعة وتحديث ضوابط تطبيؽ نظاـ " الرقابة واإلشراؼ عمي أساس الخطر والتىتعرؼ بمؤشرات اإلنذار المبكر" ،حيث واصمت الييئة العمؿ بآليات اإلشراؼ المكتبي
والزيارات الميدانية عمى شركات التأميف وفقاً ألحدث المعايير الدولية وذلؾ لضماف التطوير
المستمر ،ويعتمد ىذا النظاـ عمى التأكد مف توافر اإلستقرار المالى بالشركة ،وذلؾ مف
خالؿ اإللتزاـ بالتشريعات ،وتحديد مستويات المخاطرالمختمفة .
 إعطاء الييئة أىمية خاصة فى العممية الرقابية عمى األنشطة ذات الخطورة المرتفعة،وكذلؾ المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمعامالت المالية مثؿ :مخاطر اإلئتماف ومخاطر
السوؽ ومخاطر التشغيؿ ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية.
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 دور ىيئو اإلشراف فى إدارة المخاطر لشركات التأمين
تتطمب الييئة من شركات التأمين تقييم وادارة المخاطر وأن تكون لدييا األدوات الالزمة
والموضحة بالشكل اآلتي:
شكل رقم (ٔٔ)
دور ىيئو اإلشراف فى إدارة المخاطر لشركات التأمين

المصدر( :الجمعية الدوليو لييئات اإلشراؼ عمى التأميف،مرجع سابؽ ،ص)5:
 .2تدير شركات التأميف المخاطر مف خالؿ مجموعو مف األساليب بما فييا التجميع
والتنويع.
 .3تتطمب ىيئة االشراؼ مف شركات التأميف تقييـ المخاطر وأف يكوف لدييا إستراتيجية
واضحة لمتخفيؼ مف المخاطر وتنويعيا.
 .4تتأكد الييئة مف أف أدوات تخفيؼ المخاطر قد أُعدت بالشكؿ المناسب بيدؼ إعطاء
صورة فعمية وعادلة عف مدى تعرض شركات التأميف لممخاطر.
 .5عمى شركات التأميف أف تدير إستثماراتيا بطريقة سميمة ،وعمييا أف تعرؼ ،وتقيس،
وتبمغ  ،وتراقب المخاطر الرئيسية.
وتتفق الباحثة مع ما جاء بدراسة (جاب اهلل،مرجع سابؽ ،ص )293أصبحت اليياكؿ
التنظيمية لشركات التأميف ،تتضمف ما يطمؽ عميو لجنة إدارة المخاطر ،والتى تتشكؿ مف
أعضاء مجمس اإلدارة ،وتقوـ ىذه المجنة بمراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر لدييا،
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والتى تتضمف فى عضويتيا أعضاء مف اإلدارة التنفيذية مسئوليتيا تنفيذ ىذه اإلستراتيجيات
باإلضافة إلى تطوير سياسات واجراءات إدارة مختمؼ أنواع المخاطر.
ٔ ٗ.ٕ.مفيوم إدارة مخاطر اإلستثمارات
تُعد إدارة مخاطر اإلستثمارات بأنيا ذات أىمية خاصة في تحديد الخطر الذي يمحؽ
بمحفظة اإلستثمار لدى شركات التأميف ويؤدى الخطر الذي ييدد محافظ اإلستثمارات إلى
ضعؼ مركزىا المالي والتنافسي ،كما يؤدى إلى ضعؼ قدرتيا عمى الوفاء بإلتزاماتيا تجاه حقوؽ
حممة انىثائك ) ،(klement،2012،P 7وبالتالي فأف المشاكؿ التي تواجو شركات التأميف عند
أثار سمبية
وضع السياسات اإلستثمارية وأيضاً درجة ونوع المخاطر المرتبطة بيا ،فإنيا تترؾ اً
عمى نتائج أعماؿ الشركة ،وبالتالي عمى العائد عمى اإلستثمارات وذلؾ إتخاذ ق اررات خاطئة
نتيجة معمومات غير مكتممة أو غير دقيقة قد تؤثر عمى أرباح الشركة ،مما يعرضيا لإلفالس
بسبب الفشؿ في الوفاء بمتطمبات السيولة (الميو،مرجع سابؽ ،ص.)842
لذا فقد إقترحت دراسة ) (Mohammed and Knapkova ،2016،P 273إنو يجب
تحديد كامؿ لسياسو إدارة مخاطر اإلستثمارات المتبعة وذلؾ لتخفيؼ المخاطر اإلستثمارية
ويتضح ذلك من خالل الشكل التالى:
شكل رقم (ٕٔ)
سياسة إدارة المخاطر

ومف ىذا الشكؿ السابؽ يمكف شرح الخطوات كما يمى:
 القياـ بالفحص عمى نطاؽ واسع لمشركو المطبؽ بيا سياسة إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 تحميؿ الخطر وذلؾ إليجاد إستثمارات قوية تقابؿ مواجيات السوؽ عمى المدى الطويؿ.
 تقييـ األوراؽ المالية المستثمر فييا.
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وقد أوصت دراسة ) (Dodge & Cox ،op.cit ،P 2عمى ضرورة توافر فيـ عميؽ عند
تطبيؽ سياسو إدارة مخاطر اإلستثمارات مف أجؿ صياغة ووضع منيجية لطبيعة المخاطر
وتقمبيا واألخذ في اإلعتبار التدابير الالزمة لتقميؿ الخطر بيا وتحميؿ اإلستثمارات ورصد األداء
وتقييمو ،وذلؾ التطوير مف خالؿ معرفة ما ىى اإلستراتيجية المتبعو بالشركة وما ىو موقفيا
التنافسى واإليرادات وما ىى نقاط القوة والضعؼ لدييا؟ ومف خالؿ تمؾ األسئمة يتـ التعرؼ
والتركيز عمى الجانب السمبى ومعرفة التحديات والعواقب المحتممة.
 أىمية إدارة مخاطر االستثمارات
تتمثؿ دواعى اإلىتماـ بإدارة المخاطر باآلتى (بوعتروس ،2:::،ص:) 224


إندماج بمداف العالـ الثالث فى المنظومة اإلقتصادية الدولية فى إطار اإلصالحات
اإلقتصادية الشاممة والعمؿ فى بيئة إقتصادية دولية تعتمد عمى اآلليات النقدية ،وذلؾ
يتطمب اإلىتماـ بقضايا عوائد اإلستثمارات وما يرتبط بيا مف مخاطر.



ظيور أنماط جديدة لمتجارة الدولية والتدفقات اإلستثمارية المتمثمة فى دوؿ جنوب
شرقى أسيا والصيف وما يرتبط بيا مف زيادة فى تقمبات عوائد اإلستثمار.



تمر التدفقات الجديدة لمواجية متطمبات اإلستثمار فى الدوؿ بمرحمة إنتقاؿ سوؼ تولد
الحاجة إلى إستراتيجية جديدة إلدارة مخاطر اإلستثمارات ( .(McConnell ، 2014، P2
وبالتالى أصبحت إدارة مخاطر اإلستثمارات ذات أىمية كبيرة لمدوؿ التى تمر بمرحمة

إنتقاؿ ،وعمى الرغـ مف التحدى والتعقيد الذى يواجو عممية اإلستثمار ،إال إنيا فى حاجة إلى
إدارة تقمبات عوائد االستثمار ،لذا يجب إنتقاء األساليب والتقنيات التى تستخدـ فى ىذا المجاؿ
( .) Spanò،2001،P 9
 منيجيات إدارة مخاطر اإلستثمارات
تتضمف الفقرة ( )4 -32بموجب القرار الصادر مف الجمعية الدوليو لييئات اإلشراؼ عمى
شركات التأميف طبقاً لمبادئ التأميف األساسية رقـ( )2لسنة  3114أنو يجب عمى ىيئة اإلشراؼ
أف تتأكد مف المعايير التى وضعت لشركات التأميف مف حيث إدارة محافظيا اإلستثمارية
والمخاطر الكامنة )الجمعية الدوليو لييئات اإلشراؼ عمى التأميف،مرجع سابؽ،ص.)64:63
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أوال :المعايير األساسية:
ستثمارت :التنويع والخمط حسب نوع التأميف،التوفيؽ
ا
ٔ .المتطمبات المتعمقة بإدارة اإل
المناسب بيف األصوؿ والخصوـ ،مستوى السيولة.
 .3تقييـ اإلستثمارات وفقاً لمطريقة التى تحددىا الييئة أو المقبولة لدييا .
 .4تغطي أنظمة إدارة المخاطر تمؾ المخاطر المرتبطة باألنشطة اإلستثمارية التى قد تؤثر
فى تغطية المخصصات الفنية أو ىوامش المالءه المالية.
 .5تطبيؽ الضوابط الرقابية الداخمية المالئمة لضماف إدارة األصوؿ وفقا لمسياسة اإلستثمارية
باالضافة لإلمتثاؿ لممتطمبات القانونية والمحاسبية.
 .6يتمتع أفراد الكادر الرئيسى المشارؾ فى أنشطة اإلستثمارات بالمستويات المناسبة مف
الميارات والخبرة والنزاىة.
 .7تطبيؽ اإلجراءات الفعالة لرصد وادارة وضع األصوؿ والخصوـ لضماف مالءمة أنشطتيا
اإلستثمارية لممعايير المتقدمة.
ٍ
بشكؿ منتظـ لظروؼ اإلستثمارات.
 .8تتطمب الييئة بأف تجرى الشركة إختبار الحساسية
ثانياً :مسئوولية مجمس اإلدارة
يجب عمى المجمس إتباع المبادئ التالية:
 .2القياـ بالتشكيؿ التفصيمى لسياسات إدارة اإلستثمارات لدى شركة التأميف وطريقة ضبط
المخاطر الداخمية.
 .3تطبيؽ سياسة إجمالية لإلستثمارات اإلستراتيجية وتتناوؿ العناصر الرئيسية التالية:
 ممؼ المخاطر التى تواجة شركة التأميف.
 تحديد مخصص الموجودات اإلستراتيجية.
 المساءلة الواضحة عف جميع عمميات الموجودات والمخاطر المرتبطة بيا.
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وقد جاء فى دراسة ) (Jabbour،2012،P 4الدور الذى يقوـ بو مجمس اإلدارة والذي يتمثؿ
في اآلتي
( )2يوفر نظرة ثاقبة عمى كيفية تطبيؽ إدارة المخاطر بإعتبارىا اإلنضباط المتطور مف
خالؿ تطوير أطر إدارة المخاطر وممارسات الرقابة عمييا.
( )3يوفر التوجيو العممى ومناقشة كيفية ممارسة إدارة مخاطر اإلستثمارات.
( )4يوفر المالحظات ورؤي مفيدة.
ير سنوياً عنيا إلى المجنة.
( )5مراقبة المخاطر ويقدـ تقر اً
( )6المشاركة فى برامج التعميـ المستمر والعمؿ عمى التطورات لمييكؿ التنظيمى تعزيز ثقافة
وفيـ وتطبيؽ إدارة مخاطر اإلستثمارات والتى مف خالليا يتـ وضع برنامج يقمؿ مف
مخاطرىا مف خالؿ التقييـ الدورى لممخاطر.
وكما جاء فالدليؿ المصري الصادر مف و ازرة اإلستثمار رقـ  221لسنة  3126طبقاً
لممتطمبات المحاسبية واإلستثمارية الواردة في قانوف اإلشراؼ والرقابة عمى التأميف رقـ  21لسنة
 2:92وتعديالتو والئحتو التنفيذية وكذلؾ األسس والقواعد الصادرة عف الييئة العامة لمرقابة
المالية والخاصة بقطاع التأميف وما تتضمنو الفقرة الرابعة (األدوات المالية وادارة المخاطر
المتعمقة بيا) بأنو يتـ توجيو سياسات الشركة لمواجية المخاطر التى تتعرض ليا مف خالؿ:
(أ) إدارة خطر اإل ئتمان
 .2تعتبر إدارة الشركة ىى المسئولة عف جودة محفظة اإلستثمارات والقروض الممنوحة
لمغير وتفويض سمطة تنفيذ العمميات اإلئتمانية واإلستثمارية ،وذلؾ بيدؼ تقدير مخاطر
اإلئتماف بدرجة عالية مف الجودة.
 .3يتوافر لدى الشركة نظاـ لمتأكد مف جودة عمميات منح اإلئتماف لمعمالء واإلستثمارات
أو زيادتو مع إجراء عمميات المراجعة والمتابعة بصفة مستمرة.
 .4تنويع محفظة اإلستثمارات عمى قطاعات مختمفة تالفياً لتركيز المخاطر.
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(ب) إدارة مخاطر السوق والسيولة
تقوـ الشركة بإدارة الخطر السوؽ مف خالؿ موافقة اإلدارة العميا عمى أسعار الفائدة
المعروضة حيث يتـ قبوؿ أسعار الفائدة عمى إتجاىات الفائدة السوقية أخذاً فاإلعتبار تكمفة أرس
الماؿ وتكمفة األعماؿ فى ضوء الخطر المحيط باألدوات المالية ،وتيدؼ الشركة مف إدارة
مخاطر سعر الفائدة خفض التأثيرات العكسية المتوقعة مف تغيرات سعرىا عمى صافى العوائد
المحققة لمشركة ،ويتـ إحكاـ الرقابة عمى التغييرات فى سعر الفائدة مف خالؿ مراقبة الفجوة بيف
أسعار الفائدة المستحقة عمى األصوؿ واإللتزامات المالية إف وجدت.
(ت) إدارة مخاطر تغيرات اسعار صرف العمالت
يتـ تخفيض ذلؾ الخطر إلى الحد األدنى مف خالؿ أف تراعى الشركة التوازف فى مراكز
العمالت ،كما ال تدخؿ الشركة فى عمميات العقود األجمة إال بالقدر الالزـ لتغطية متطمباتيا مف
العمالت أو مف متطمبات حقوؽ حممة الوثائؽ لمواجية التعويضات بالعمالت األجنبية والناتجة
عف المعامالت التأمينية ،وتتميز جميعيا بأنيا عمالت قصيرة األجؿ.
ٔ ٘.ٕ.آليات إدارة مخاطر اإلستثمارات
أصبحت فى ظؿ التحديات ىناؾ حاجة ماسة إلى ضرورة قياـ إدارة ىذه الشركات بتطوير
آلياتيا ،وذلؾ لموقوؼ أماـ ىذه التحديات بكفاءة وفعالية ،وقد تناولت العديد مف الدراسات
(ابراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص )58:57و(ابراىيـ ،3112،ص  )4:3و(كفية ،3125 ،ص )322
و) ( Head of Finance ،2012 ،P1آليات إدارة مخاطر اإلستثمارات لتشمؿ ما يمى:
شكل رقم (ٖٔ)
آليات إدارة مخاطر اإلستثمارات
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 .2المشتقات المالية  :Derivativesىى أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة تستخدـ فى
إدارة مخاطر اإلستثمارات وتضـ مجموعة واسعة مف العقود المالية التى تتنوع وفؽ طبيعتيا
ومخاطرىا واجاليا ودرجة تعقيدىا ،ومف أىميا :العقود المستقبمية ،العقود األجمة ،عقود الخيار.
وبالتالى تمثؿ أحد أىـ المجاالت التى يمكف استخداميا أما بيدؼ تخفيض مخاطر تقمبات
أسعار الفائدة والصرؼ التى تتعرض ليا الشركة أو المضاربو أو كأدوات إستثمارية لتغطية
األخطار المتعمقة باإلستثمارات كما أنيا ال تمغى ىذه المخاطر وأنما تعيد توزيع عبئيا وادارة كؿ
منيا بشكؿ مستقؿ.
ٕ .المالءه المالية  :Solvencyإىتمت ىيئات اإلشراؼ والرقابة بنشاط التأميف في معظـ
دوؿ العالـ بوضع القواعد القانونية المنظمة لعمميات اإلستثمار ،وذلؾ بيدؼ حماية األمواؿ
وضماف وفاء شركات التأميف بإلتزاماتيا في تواريخ إستحقاقيا ،وتماشياً مع ىذه التطورات ،قاـ
اإلتحاد األوربي ومجمس الشئوف المالية واإلقتصادية ) (ECOFINبوضع إطار جديد وىو ما
يعرؼ ب ػ  Solvency IIفي التأميف ،يتضمف مجموعة مف المعايير والقواعد تمؾ الشركات
وذلؾ لتقييـ المستمر ألداء تمؾ الشركات وذلؾ لتغطية جميع المخاطر التي قد تواجييا وخاصة
مخاطر اإلستثمار ،وبالتالى يعتبر برنامج شامؿ لممطمبات التنظيمية ليذه الشركات وتقديـ
التقارير الرقابية وتقييـ المخاطر وادارتيا.
ٖ .التنويع  :Diversificationتستخدـ شركات التأميف أنواع مختمفة مف الخدمات
التأمينية فى تغطية المخاطر المختمفة ،والتى تتناسب مع التطورات والتغييرات اإلقتصادية،
وبالتالى تعتبر فكرة التنويع اإلستثمارى كآلية إلدارة مخاطر اإلستثمارات والتى يبرز دورىا تحديد
الحد األقصى مف مزاياه وبدرجة تحقؽ ىدفو الرئيسي فى تعظيـ العوائد المتوقعة وتخفيض
مخاطرىا المرجحة إلى أدنى حد.
وىناك أساليب شائعة فى ىذا الصدد وىى ماجاءت في دراسة كالً من (دوابو،مرجع
سابق )ٜٔٗ:ٜٖٔ،و(ابن عمى،ٕٓٔٙ،صٕٔ.)ٖٔ:
(أ)التنويع البسيط :ويعتمد عمى تنويع جيات األصدار مع عدـ المغاالة لما لو العديد مف
العيوب والتى تتمثؿ فى صعوبة اإلستثمارات ،إرتفاع تكمفة البحث عف إستثمارات جديدة،
واحتماؿ إتخاذ ق اررات غير سميمة ،إرتفاع متوسط تكاليؼ الشراء.
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(ب)تنويع ماركوتز :حيث يقوـ عمى فكرة أساسية وىى أنو ال يقوـ عمى إف المخاطر ىى
مخاطر إستثمارات فقط ولكنيا تتوقؼ عمى العالقة التى تربط عوائد تمؾ اإلستثمارات ،لذا
يجب ضرورة اإلختيار الدقيؽ لإلستثمارات.
(ت)تنويع تواريخ اإلستحقاؽ :أف اإلستثمار قد يكوف قصير أو طويؿ أو متوسط األجؿ ،وىذا
التنويع ييدؼ إلى مواجية مخاطر التضخـ بإعتبار إف اإلستثمارات طويمو األجؿ أكثر
عرضة لمتضخـ.
(ث)التنويع القطاعي :ييدؼ إلى تخفيص المخاطر الخاصة باإلستثمارات ،فأف تنويعيا يمتد
لكافة قطاعات النشاط اإلقتصادى وىو أمر يقمؿ المخاطر ويقى مف صدماتو.
(ج) التنويع الدولى :ييدؼ إلى تخفيض المخاطر العامة ،ومع تطور أسواؽ الماؿ العالمية
أصبح التنويع أكثر سيولة.
وبالتالى فأف التطبيؽ السميـ داخؿ شركات التأميف ،فى ظؿ تطبيؽ آليات إدارة مخاطر
اإلستثمارات ،يتطمب عدداً مف العناصر األساسية التى تدعـ ذلؾ التطبيؽ ،وذلؾ وفقاً لما
أشارت إليو معايير المالءة المالية فى تقريرىا لتغطية جميع المخاطر التي قد تواجو شركات
التأميف وذلؾ وفقاً لنص المادة ( )4مكرر مف القانوف رقـ ( )356لسنة  3119مف الالئحة
التنفيذية لقانوف اإلشراؼ والرقابة عمى التأميف فى مصر والذى نص عمى اآلتى:
( )2تطمب الييئة مف شركات التأميف تقديـ تقرير عف سياستيا فى إدارة المخاطر وتقييميا
بشكؿ ٍ
ٍ
فعاؿ.
وادارتيا
( )3التحقؽ مف أف سياسة الشركة فى إدارة المخاطر تمكنيا مف الوفاء بإلتزاماتيا.
( )4تقرر مدى كفاية أرس الماؿ فى ضوء حجـ المخاطر التى يمكف أف تتعرض ليا الشركة.
( )5إلزاـ شركات التأميف بمعايير األنشطة اإلستثمارية التى تشتمؿ عمى سياسات اإلستثمارات
والمخاطر الرئيسية بيا.
( )6األىداؼ اإلستراتيجية ومجموعو القيـ والمبادئ الموضوعو واضحة لمعامميف بالشركات.
( ) 7مراعاه الشفافية عند التطبيؽ ،مف خالؿ تمكف المشاركوف مف تقييـ سالمة تعامالتيـ مع
ىذه الشركات مما يمكنيـ مف معرفة وفيـ أوضاع كفاية أرس الماؿ فى السوؽ.
( )8التحقؽ مف اإلجراءات الرقابية الداخمية المتبعة بالشركة وأدوات التحكـ بالمخاطر.
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ٔ ٙ.ٕ.أىداف إدارة مخاطر اإلستثمارات
فقد أوضحت دراسة (حسف،مرجع سابؽ،ص )383:382تٌمثؿ أىداؼ إدارة

مخاطر

اإلستثمارات نيجاً إدارياً وأسموباً عممياً يساعد فى التعامؿ مع المخاطر التى تتعرض ليا

ٍ
بوجو عاـ وشركات التأميف بوج ٍو خاص ،فيى تساعد متخذي القرار فى وضع الخطط
الشركات
واإلجراءات لتقميؿ مخاطرىا والتى تشتمؿ عمى ):(Deighton et al،2012، P 507
 )2تعزيز الوعي بمخاطر اإلستثمار وترسيخ النيج المتبع فى إدارتيا.
 )3تحديد مخاطرىا وقياسيا ومراقبتيا.
 )4تشجيع إستمرار مراجعو عمميات تقييـ مخاطرىا.
 )5التأكيد عمى إف مخاطرىا تؤخذ فاإلعتبار عند إتخاذ الق اررات .
 )6التأكيد عمى إدماج إدارة مخاطر اإلستثمارات فى إدارة المعايير وعمميات المساءلة.
 )7بناء آليات لممتابعو والتقييـ إلدارة مخاطر اإلستثمارات وتنفيذىا.
وبناء عمى ما سبؽ ،تتفؽ الباحثة مع ما جاء في دراسة (جاب اهلل ،مرجع سابؽ،
ً

ص )294أف ىدؼ إدارة المخاطر بشركات التأميف ،ىو المحافظة عمى أصوليا ،وحمايتيا مف
المخاطر التى يمكف أف تتعرض ليا ،لذا فأف نجاح شركات التأميف يرتبط بالدرجة األولى بقدرتيا

اإلدارية عمى التعامؿ مع مخاطر األنشطة بشركات التأميف بوجو عاـ ،والمخاطر اإلستثمارية
بوج ٍو خاص والتى ال يمكف تجنبيا وانما يمكف تخفيض إحتماالت حدوثيا عف طريؽ إتباع
البدائؿ المناسبة ،والتقييـ المستمر ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة ،المتمثمة فى ىيكؿ متكامؿ إلدارة
المخاطر بصفة عامة واإلستثمارات بصفة خاصة بشركات التأميف يراعى عوائد مخاطرىا
اإلستثمارية.

-75-

 عوائد اإلدارة المتكاممة لمخاطر اإلستثمارات
تتمثؿ عوائد إدارة مخاطر اإلستثمارات فى الشكؿ التالي (الرشيدى ،311:،ص(57:
) : (Obalola et al،2014،P 154:155
شكم سلى ()12
عوائد اإلدارة المتكاممة لمخاطر اإلستثمارات

وعن ىذه الخطوات الموضحة بالشكل أعاله يمكن توضيحيا كما يمى:
المثمى إلدارة إستثمارات شركات التأميف مف خالؿ اإلطالع
( )2متابعة تطبيؽ المعايير ُ
عمى السياسة اإلستثمارية المعتمدة لكؿ شركة سنوياً.
( )3متابعة األنشطة ذات الخطورة المرتفعة ومتابعة اإلجراءات التصحيحية مع الشركة
ومقارنتيا مع إستثمارات الشركات الفعمية لمتأكد مف قياـ الشركة بتطبيقيا.
( )4متابعة إستثمارات الشركات والتحقؽ مف اإللتزاـ بتنويع اإلستثمارات وذلؾ بيدؼ تقميؿ
المخاطر باإلضافة لعدـ التركيز في اإلستثمارات المرتفعة المخاطر ،ومتابعة الشركات
المخالفة بيدؼ تصويب أوضاعيا.
( )5تمكف اإلدارة مف تحديد إستراتيجيتيا وقدرتيا عمى تحمؿ المخاطر.
( ) 6توفر الثقة لدى المستثمريف ،حيث يطالب المستثمر بمعرفة مدى تحممة لمخطر وذلؾ
يتطمب دراية كبيرة بمدى قدرة الشركة عمى تحمؿ الخطر.
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وبناء عمى ما تقدـ ،أف إدارة المخاطر بشركات التأميف تستيدؼ التأكيد مف مدى كفاءة
ً

دور فعاالً فى حماية حقوؽ حممة الوثائؽ و حماية
سياسة الشركة ،وتعزيز مساءلتيا ،ولما ليا اً
المتعامميف في السوؽ ،وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ نظـ الرقابة وتحسيف األداء،
فقد أوضحت دراسة ) (Scherbina et al،2014،P 320أف القيمة التى يضيفيا مدير
المخاطر ، chief risk officerوالذى يعتبر الشخص أو الييئة الموكوؿ ليا في إبداء النصيحة
أو إختيار الطريقة المثمى وذلؾ بإتباع اإلجراءات والتدابير كالمؤشرات أو األساليب المناسبة
إلدارة المخاطر بصفة عامة و (إدارة مخاطر اإلستثمارات بصفة خاصة) مما يعزز الق اررات
اإلستثمارية التى تواجو ىذه الشركات ،وبالتالى تعتبر وظيفة مدير المخاطر) (CROمف
الوظائؼ اليامة إلستم اررية الشركات ونجاحيا لما يمعبو مف دور بارز فى مراقبة منظومة
المخاطر وبالتالى أصبحت ىناؾ مينة متخصصة إلدارة ىذه المخاطر ).( Lan، op.cit،P 4
وتتمثل الخطوات السابقة الواجب قيام مدير المخاطر بإتباعيا فى ما يمى:
شكل رقم (٘ٔ)
الخطوات الواجب قيام مدير المخاطر

)Source:( Majeed، op.cit،P 1
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وعن ىذه الخطوات يمكن توضيح ما يمى:
( )2اإللماـ بالمتطمبات التنظيمية الواردة بالموائح والقوانيف.
( )3تفيـ طبيعة المخاطر المرتبطة باألنشطة اإلستثمارية التى تتعرض ليا شركات التأميف،
ومف ثـ تحديد مخاطرىا.
( )4تحميؿ وتقييـ كؿ خطر مف المخاطر التى تـ تحديدىا ومعرفة طبيعتيا ومسبباتيا.
( )5إختيار أنسب وسيمة إلدارة كؿ خطر مف ىذه المخاطر لمواجيتيا بإتباع إحدى
سياسات إدارة المخاطر.
ترى الباحثة أف الدور المستحدث لمدير المخاطر ،يتوافؽ مع ما جاء بالمادة ( )79قانوف
رقـ  21لسنة 2:92وفى ظؿ ىذا الدور الذى يساىـ فى تخفيض حجـ المخاطر أو الحد منيا
مف خالؿ تمؾ السياسات واإلجراءات المذكورة أعاله ،وىذا مفاداه تفيـ مدير المخاطر لطبيعة
مخاطر األنشطة اإلستثمارية التى تتعرض ليا شركات التأميف ،وذلؾ بإعداد تقرير ربع سنوى
يشمؿ التحميؿ الفنى وتحميؿ المخاطر والمتضمف فيو الكشؼ عف األضرار واآلثار السمبية
لتقديرىا ودراسة أسبابيا وكذلؾ تقديـ المقترحات فى شأف تحسيف وسائؿ الوقاية وكيفية قياس كؿ
نوع منيا واألساليب التى تقدـ فى الحد منيا والمتمثؿ فى اآلتى:
شكل رقم ()ٔٙ
سجل المخاطر بشركات التأمين
سجل المخاطر بشركات التأمين()Risk Register
الخطر الوصؼ

الشدة

التكرار

الخطر قبؿ

درجة

الخطر بعد

الضوابط

الضوابط

الضوابط

ٖ

ٕ

٘

ٔ

ٖ

ٕ

٘

٘

المصدر( :الدليؿ اإلرشادى لشركات التأميف المصرية)
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٘

مالحظات

وقد ظير تبعاً لذلك دور مستشار إدارة المخاطر والذى يتمثل فى الميام التالية
(: ) IDC&ICI ، 2011،P 36
( )2توفير ندوات تثقيفية حوؿ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
( )3توضيح فعاليات إدارة مخاطر اإلستثمارات.
( )4تحديد وقياس ومراقبة ىذه المخاطر التى تتعرض ليا الشركة.
( )5تقديـ تقاير دورية عف مخاطر اإلستثمار.
( )6مف الممكف تقديـ نوع جديد مف األدوات أو تغيير عممية االستثمار إذا كانت غير
مالئمة.
ٔ ٚ.ٕ.أىمية التركيز عمى إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأمين
تعتبر إدارة مخاطر اإلستثمارات موضوعاً حديثاً ،لذا إىتمت بو الكثير مف الييئات

بشكؿ ٍ
ٍ
فعاؿ ،ومف ىذه الييئات
والمجاف العممية والدراسات األكاديمية ببحث ودراسة ىذه المخاطر
ىيئة اإلشراؼ والرقابة المالية ،وقد قدمت توصيات وذلؾ وفقاً لنص المادة رقـ  6:مف القانوف
رقـ  21لسنة  2:92والئحتو التنفيذية وتعديالتو بموجب القانوف رقـ  229لسنة  3119والتي
تنص عمى الفحص الدوري لمشركات وكذلؾ المادة رقـ  57مف الالئحة التنفيذية لمقانوف والتي
تنص عمى إ ف لمييئػة حؽ اإلطالع فى أى وقت عمى فحص المخاطر التى يمكف اف تواجو
شركات التأميف والتى يمكف أف يكوف ليا تاثير جوىرى عمى كفاءة أرس الماؿ واألصوؿ
باإلضافة إلى مراجعة ترتيبات إعادة التأميف مع التأكد مف توافر اإلستقرار المالى بالشركة
(قانوف االشراؼ والرقابة ،ص .)44:43
باإلضافة إلى اإللتزاـ بالتشريعات كما يتـ تقييـ تمؾ المخاطر داخؿ كؿ شركة مف خالؿ
حساب مدى كفاية رأس الماؿ والمالءة المالية فى ضوء حجـ المخاطر التى تتعرض ليا
الشركة ،والتأكد مف مدى كفاءة سياسة الشركة فى إدارة المخاطر والتى تمكنيا مف الوفاء
بإلتزاماتيا ،وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية ،وقياس جودة تحكـ اإلدارة العميا ومجمس
اإلدارة ،فى الحد مف تمؾ المخاطر وقياس مدى تأثير السياسة التى تتبعيا تمؾ الشركات عمى
مراكزىا المالية والتقييـ المبكر لسالمة تمؾ المراكز واعطاء أولوية لمشركات أو األنشطة ذات
الخطورة المرتفعة ومتابعة اإلجراءات التصحيحية ليا) .(Clark and Urwin ،2008 ،P 4
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وذلؾ فى إطار حرص الييئة عمى الحفاظ عمى إستقرار األسواؽ المالية غير المصرفية
وتأكيدا عمى إتباع المعايير والقواعد الدولية
وتوفير قدر أكبر مف الحماية لممتعامميف فييا،
ً

الصادرة عف المنظمات الدولية المتخصصة مثؿ معايير اإلتحاد الدولى لمراقبى التأميف

) ،(IAISوبالتالى فأف الييئة بعد تطبيؽ أسموب الرقابة عمى أساس الخطر فى شركات التأميف،
تسير فى إتجاه تطبيؽ المعايير العالمية فى إدارة المخاطر بقطاع التأميف مثؿsolvency1
&  solvency11والمعايير المحاسبية الدولية ،خاصة بعد األزمة المالية العالمية وتأثيرىا عمى
أسواؽ التأميف واعادة التأميف العالمية ) .(Nwogugu،2018،P 6
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خالصة الفصل الثانى
تناولت الباحثة فى ىذا الفصؿ مخاطر اإلستثمار وطبيعة وميام إدارة المخاطر ،وذلك
من خالل المبحثين التالين:
أوالً :مخاطر اإلستثمار حيث تناولت الباحثة فى المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ بالدراسة
والتحميؿ لمخاطر اإلستثمار فى شركات التأميف المصرية مف (مفيوـ وتصنيؼ وطبيعة وأنشطة)
حيث خمصت الباحثة إلى أف مخاطر اإلستثمار مف أىـ أنواع المخاطر التى واجيت ومازالت
تواجو شركات التأميف ،حيث تمثؿ أساس المخاطر الجوىرية التى ومازالت تعترض القرار
اإلستثمارى ،كما أدت إلى ضعؼ قدرتيا عمى الوفاء بإلتزاماتيا تجاه حممة األسيـ ،وبالتالى
ثار سمبية عمى نتائج سياسات وأعماؿ ىذه الشركات ،كما تناولت الباحثة بالتفصيؿ كالً
تركت آ اً
مف (مصادر المخاطر وأساليب المواجية ووسائؿ الحد منيا) وذلؾ بالتعرؼ عمى المخاطر التي
تعرضت ليا ىذه الشركات مف خالؿ طبيعتيا الخاصة التى واجيت عوائد ومخاطر أنشطتيا
المختمفة والمتنوعة لإلستثمارات.
كما تطرقت الباحثة إلى أساليب القياس والى أىـ المقاييس المستخدمة ،مف خالؿ ربط
العائد بدرجة التقمب والمخاطرة والمستخدمة فى تحديد العوائد اإلستثمارية ،وتقدير المخاطر التى
يتعرض ليا المستثمريف.
ثانياً :إدارة مخاطر اإلستثمارات وقد تناولت الباحثة فى المبحث الثانى بالدراسة والتحميؿ
لطبيعة ومفيوـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،فقد توصمت الباحثة بأف إدارة مخاطر اإلستثمارات
عنصر حاسماً فى اإلدارة
نشاط بالغ األىمية يخمؽ قيمة لشركات التأميف ،فإف وجودىا يمثؿ
اً
الشاممة لممخاطر وضرورية لنجاح ىذه الشركات وضماف إستمرارىا عمى المدى الطويؿ ،كما
تناولت الباحثة (أىمية وأىداؼ وفوائد وخطوات التنفيذ ) وذلؾ بإعتبار إدارة مخاطر اإلستثمارات
نشاط ال يتج أز مف ىذه الشركات وتنفيذه ضرورة واجبة عمييا ،كما تناولت الباحثة بالتفصيل
لكالً من ( اآلليات واإلجراءات والتدابير المتخذة والمتبعة) فقد وضعت الجيات الرقابية والمتمثمة
فى "ىيئة االشراؼ والرقابة المالية" اإلجراءات والتدابير وقدمت مف خالليا توصيات بتطبيؽ
المعايير والقواعد الدولية والتى تمثمت فى  ،solvency 11 & solvency 1والتى نصت عمى
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الفحص الدورى لتحديد المخاطر وتقديـ التقارير الرقابية لمعرفة مدى المساىمة فى تحسيف
فعاليتيا ،واتضح ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ بيف المراجعة الداخمية وادارة المخاطر بما يسمى"
المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر" ،وذلؾ فى إطار حرص الييئة عمى إستقرار القطاع
اإلقتصادي وخاصة شركات التأميف ،وىذا ما ستتناولو الباحثة فى الفصؿ الثانى.
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الفصل الثالث
جودة المراجعة الداخمية فى إطار حوكمة الشركات
وعالقتيا بالمدخل المقترح لتقييم إدارة مخاطر
اإلستثمارات

مقدمة
تعمؿ شركات التأميف فى الوقت الراىف فى بيئة تتسـ بالتغيرات السريعة والمتالحقة والتى
تواجو ىذه الشركات مف مخاطر ذات آثار بالغة الخطورة عمى مجريات األمور داخؿ وخارج
الشركة ،واستجابةً ليذا تحركت ىذه الشركات لمواجيو تمؾ المخاطر مف خالؿ تييئة مناخيا
بشكؿ ٍ
ٍ
فعاؿ ،ولكف ىذه الجيود
الداخمى مف خالؿ ممارسة اإلدارة أساليب ووضع إجراءات عدة
لف تؤتى ثمارىا بدوف وجود عممية المراجعة الداخمية التى تتسـ بالكفاءة والفاعمية (عبد
الرزاؽ ،3126،ص ،)272لتحقيؽ أىداؼ خطط التنمية اإلقتصادية المصاحبة ليذه التغييرات
ومحاولة إحكاـ السيطرة عمييا ووضع اإلجراءات الرقابية وادارتيا بطريقة سميمة بيدؼ الحكـ
عمى فاعمية اإلدارة فى عمميات الرقابة وتقييـ إدارة المخاطر واتخاذ الق اررات بشركات التأميف
(أبو بكر ،3121،ص.)4:3
ومف ىنا برز دور المراجعة الداخمية كأحد أىـ اإلدارات فى ىذه الشركات حيث أف طبيعة
دور رئيسياً
العمؿ بيا تتميز بالمخاطرة ،تمؾ األمور تجعؿ مف دور وظيفة المراجعة الداخمية اً
(سمطاف ،3122،ص.)4
إذ تساعد المراجعة الداخمية عمى ضبط العمميات اإلدارية والمالية والفنية والتى مف شأنيا
تيدؼ إلى تقديـ التأكيدات الالزمة وابداء التوصيات والتى بدورىا تزيد مف فعالية ىذه الشركات،
بإعتبارىا نشاط رقابى لتحسيف وتحقيؽ أىدافيا مف خالؿ وضع أساليب منيجية منظمة،
لتحسيف سير العمؿ لكالً مف إدارة المخاطر والرقابة الداخمية (وخاصو بشركات التأميف)
(الجارحى،مرجع سابؽ ،ص ،)2:5وذلؾ بعد إعتمادىا عمى عدد مف المبادئ وفؽ ما فرضتيا
المعايير الدولية التى أثرت عمى وظيفتيا التقميدية بدخوليا مجاالت جديدة لـ تكف موجودة مف
قبؿ ،وذلؾ لإلستجابة لممتغيرات والسياسات واإلجراءات التنظيمية لتحقيؽ أىداؼ الشركة ،كما
تحوؿ دورىا مف مجرد التركيز عمى تقييـ الرقابة الداخمية إلى إطار واسع مف األنشطة التى
تضيؼ قيمة لمشركات عف فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخمية والحوكمة (العتيقى،3128،
ص.)2:3
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ونتيجة لذلؾ ترى الباحثة عرض طبيعة جودة وظيفة المراجعة الداخمية فى ظؿ حوكمة
الشركات و دورىا فى دعـ إستم اررية الشركات،ولتحقيؽ اليدؼ مف ىذا الفصؿ سيتـ تقسيمو إلي
مبحثيف عمي النحو اآلتي:
المبحث األول :جودة المراجعة الداخمية فى إطار حوكمة الشركات
المبحث الثاني :المدخل المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر
اإلستثمارات فى شركات التأمين
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المبحث األول
تمييد

جودة المراجعة الداخمية فى إطار آليات حوكمة الشركات

مرت المراجعة الداخمية بعد إنشاء مجمع المراجعييف الداخمييف بالواليات المتحدة األمريكية
عاـ  2:52وحتى اليوـ بتطور ممموس شمؿ مفيوميا وأىدافيا ونطاؽ عمميا الرقابى ومعايير
ممارستيا المينية ،وقد دؿ ىذا التطور فى أنشطة المراجعة الداخمية التى تمثمت فى أنيا تطورت
مف مجرد فحص النشاط المالى إلى فحص النشاط التشغيمى ،كما إنتقمت مف تقييـ أداء إدارة
النشاط إلى تقييـ القيمة اإلقتصادية بداللة مدى فعالية ق اررات اإلستثمار والتمويؿ ومدى القدرة
عمى التعامؿ مع المخاطر المالية ومخاطر األعماؿ (الفرماوى ،3125،ص.)496
وبناء عمي ما سبق فإن الباحثة قسمت ىذا المبحث إلي العناصر اآلتية:
ً
ٔ .المراجعة الداخمية ـ الطبيعة والييكل.
ٕ .المراجعة الداخمية كآلية لحوكمة الشركات.
ٖ .العالقة بين المراجعة الداخمية وباقى أطراف الحوكمة.
ٗ .تطور معايير المراجعة فى ظل الحوكمة.
٘ .المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر.
ٕ ٔ.ٔ.ما ىية المراجعة الداخمية ـ الطبيعة والييكل
وقد إرتبط تطور دور المراجعة الداخمية بتطور بيئة األعماؿ فى السنوات االخيرة،
مما فرض عمييا القياـ بأدوار حديثة

لخدمة وظائؼ اإلدارة ،فقد عرفيا معيد المراجعيف

الداخميييف ) " (IIA،2004بأنيا نشاط مستقؿ وموضوعى يقوـ بتقديـ خدمات التأكيد
واإلستشارات ومصمـ إلضافة قيمة وتحسيف عمميات الشركة ،ويساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا مف
خالؿ منيج منظـ يقوـ بتقييـ وتحسيف كفاءة وفعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة الداخمية
والحوكمة وتقديـ مقترحات لتعزيز فعاليتيا (السيد ،3124،ص.)566
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أما فى مجاؿ الحوكمة ،فأف تطور مفيوـ المراجعة يقدـ أدوار جديدة لمينة المراجعة

الداخمية والتى تمثمت فى :

شكل رقم ()ٔٚ

دور المراجعة الداخمية

المصدر( :العشماوي ،3125،ص)21
وفيما يمي توضيح لطبيعة ىذه الخدمات:
ٔ .الخدمات التأكيدية :تقدـ المراجعة الداخمية خدمات تأكيدية لإلدارة والشركة ككؿ مف
خالؿ عممية الفحص الموضوعى لألدلة ،بغرض تقييـ وتنفيذ أىداؼ الشركات والبرامج واألنشطة
وتدعيـ إستراتيجيات الشركة ،كما تقوـ بالتقييـ المستمر الفعاؿ لألدلة لتقديـ رأى أو إستنتاجات
عف حوكمة الشركات وادارة المخاطر والرقابة الداخمية.
ٕ .الخدمات اإلستشارية :تتمثؿ المراجعة الداخمية في الخدمات اإلستشارية المختمفة
المتعمقة بتوصيات تقدـ لإلدارة العميا ،والمسئوليف ،مثؿ تقديـ النصائح والمشورة فيما يتعمؽ
بالسياسات المختمفة ،وتدريب العامميف ،ومراقبة التقييـ الذاتى ودعـ التخطيط اإلستراتيجى ،وادارة
المخاطر والرقابة الداخمية والحوكمة ،وأف تكوف أىداؼ ىذه الخدمات متوافقة ومتسقة مع القيـ
واألىداؼ العامة لمشركة.
ٖ .الخدمات الموضوعية :تتمثؿ سمات المراجعة الداخمية فى الحياد وعدـ التحيز أثناء
تقديـ كافة أنشطتيا وممارسة مياميا.
ٗ .الخدمات المستقمة :تتمثؿ فى اإلستقاللية والموضوعية عند تقديـ كافة خدماتيا المتمثمة
فى األنشطة المالية واإلدارية بالشركة (درويش،مرجع سابؽ ،ص.)68
مما سبق تستخمص الباحثة أف المراجعة الداخمية تمثؿ الحصف األوؿ لمشركات بصفة
مرجعة داخمية فعاؿ يساىـ فى تحقيؽ
عامة ولشركات التأميف بصفة خاصة ،وأف وجود نظاـ ا
أىداؼ اإلدارة المتعمقة بالخطط المستقبمية وتقييـ الممارسات الحالية ليا ،وعميو فإف المنظمات
-87-

المينية سعت إلى إضفاء الطابع المينى عمى المراجعة الداخمية مف خالؿ التغييرات والتطورات
مف أجؿ إثبات إف وظيفتيا ودورىا يضيؼ قيمة ،مف خالؿ دورىا الجديد في تقييـ وتنفيذ أىداؼ
الشركات والبرامج واألنشطة وتدعيـ إستراتيجيات الشركة ،كما تقوـ بالتقييـ المستمر الفعاؿ
والموضوعى لألدلة بيدؼ تقديـ رأى أو إستنتاجات عف حوكمة الشركات وادارة المخاطر
والرقابة الداخمية.
ٕ ٕ.ٔ.جودة المراجعة الداخمية كأداة لحوكمة الشركات
يتضح دور المراجعة الداخمية فى تطبيق حوكمة الشركات فى الشكل التالى:
شكل رقم ()ٔٛ
دور المراجعة الداخمية فى تطبيق حوكمة الشركات

المراجعة
الداخمية

يساىم

يتمثل

تقييم نظام الرقابة الداخمية

يتمثل

مراجعة إدارة المخاطر

يساىم

يتمثل

التفاعل الجيد مع باقى أطراف الحوكمة

يساىم

تطبيق
حوكمة
الشركات

المصدر( :عاشور ،3123 ،ص)324
فأف يتركز جوىر فكرة الحوكمة عمى جودة وظيفة المراجعة الداخمية فى شركات التأميف،
حيث أنيا تتحمؿ كؿ التأثيرات والمسؤوليات داخؿ الشركة بإعتبارىا رقابة فوؽ كؿ الرقابات مف
ناحية ،كما أنيا مسؤولة عف تحقيؽ أىداؼ الرقابة الداخمية مف ناحية آخرى (جمعة،3123،
ص ،)874واذا كانت جودة وظيفتيا ميمة بالنسبة لمشركات التجارية أو الصناعية ،فالشؾ أف
أىميتيا فى شركات التأميف أكبر بسبب جودة دورىا المحورى فى اإلقتصاد الوطنى والعالمى
(الوشمى ،3123،ص.)823
فقد إرتبطت جودة وظيفة المراجعة الداخمية فى الحوكمة بدورىا فى تقييـ إدارة المخاطر
والتحقؽ مف اإلجراءات الرقابية ،ويرجع جودة دورىا إلى إعتباره حجر الزاوية بالنسبة ألركاف
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حوكمة الشركات ،حيث تُعد المراجعة الداخمية بجانب المراجعة الخارجية مف آليات المراقبة
الميمة ضمف إطار ىيكؿ الحوكمة ).(Chevers et al ،2015،P53
ولذ أوضحث دساسة كم يٍ )هيكم ،2102،ص( (061عاشور،مرجع سابؽ ،ص)311
زيادة دور جودة وظيفة المراجعة الداخمية مع المتطمبات الجديدة التى فرضيا قانوف
( (Sarbanes Oxley Act Of 2002عمى الشركات (لجنة المراجعة ،المراجع الخارجى،
مجمس اإلدارة) فألزـ القسـ رقـ ( )413اإلدارة بالتحقؽ مف فعالية إجراءات وآليات الرقابة عمى
اإلفصاح فى التقارير السنوية.
مصدر ميماً لممعمومات بالنسبة لألطراؼ الثالثة الميتمة بعممية
وبالتالى فيى تعتبر
اً
عنصر أساسياً ومكمالً ،كى يؤدى كالً منيما دوره لتحقيؽ حوكمة فعالة ،لذا فأف
الحوكمة ،بؿ
اً
ؤدي بمستوى معيف مف الجودة
دور المراجعة الداخمية المحوري والفعاؿ يجب أف ُي َ

(شريقي ،3126،ص.) 242

وتتفق الباحثة مع دراسة (خطاب ،3123،ص )422التى أوضحت أف جودة وظيفة
المراجعة الداخمية فى الوقت الحاضر وبعد األزمات المالية المتتابعة فى العالـ أداة رقابية
أساسية  indispensable control toolفى أيدى اإلدارة لتحقيؽ الفعالية والكفاءة لجميع
القضايا الخاصة بالشركة ،حيث أنيا تؤدى دو اًر حيوياً وجوىرياً فى تقييـ مدى مالءمة األساليب
الرقابية وتقدير نطاؽ اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات والسياسات واإلجراءات واقتراح الطرؽ
المناسبة إلضافة قيمة وتحسيف أداء عمميات الشركة مف خالؿ إمداد ( لجنة المراجعة ومجمس
اإلدارة والمراجع الخارجى) بالمعمومات التى يحتاجونيا مف خالؿ التقارير.
ٕ ٖ.ٔ.العالقة بين جودة المراجعة الداخمية وباقى أطراف الحوكمة
ويمكن توضيح ىذه العالقة كما يمى:
مصدر ىاماً لألطراؼ اآلخرى المشتركة فى عممية
تمثؿ جودة وظيفة المراجعة الداخمية
اً
الحوكمة (لجنة المراجعة ومجمس اإلدارة والمراجع الخارجى) ،لذا فيى تمعب دو اًر رئيسياً فى
وبناء عميو فقد زادت الحاجة إلى أف تؤدى وظيفة المراجعة
تعزيز وتفعيؿ حوكمة الشركات،
ً
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الداخمية بمستوى معيف مف الجودة مع ىذه األطراؼ الثالثة بغرض تحسيف فعالية عممية حوكمة
الشركات ).( Al-Dhamari et al ،2018،P 191
وتتفؽ العديد مف الدراسات كدراسة (أبو راوى ،ص )2:ودساسة )(Al- ،2011،P 163
 jabali et alعمى تزايد اإلىتماـ بجودة وظيفو المراجعة الداخمية نتيجة لدورىا الرئيسى فى
تطبيؽ حوكمة الشركات بإعتبارىا أحد الركائز األساسية ليا ،كما تعتبر جزًءا ال يتج أز مف شبكة

األطراؼ التى تتحمؿ مسؤوليات الحوكمة (بمفقيو ،3125،ص ،)6وبالتالى تزودىـ بالمعمومات
التفصيمية التى يحتاجونيا والنصح والمشورة وأيضاً تقدـ خدمات ىامة مف خالؿ إعطاء تأكيد
موضوعي عف الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الداخمية بالشركة ،فأف ىذه الوظائؼ الجديدة
والمتعددة جعمت مف وظيفة المراجعة الداخمية نشاطاً مضيفاً لمقيمة وجزءاً متمماً وضرورياً فى
ىيكؿ حوكمة الشركات (سعود ،3123،ص.)52
وإلبراز ما سبق سوف تتناول الباحثة العالقة التفاعمية بين جودة المراجعة الداخمية و
باقى أطراف الحوكمة يتم إيضاح ىذه العالقة من خالل الشكل التالي:
شكل رقم ()ٜٔ
العالقة بين جودة المراجعة الداخمية وباقى أطراف الحوكمة

المصدر(عيسى،3119،ص)31
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أوالً :العالقة بين جودة المراجعة الداخمية ولجنة المراجعة
إستعرض قانوف ) )Sarbanes Oxley Act،2002فكرة العالقة بيف جودة المراجعة
الداخمية ولجنة المراجعة حيث ألزـ جميع الشركات بإنشاء لجاف مراجعة audit committees
لدورىا المتزايد فى منع حدوث اإلنييارات المالية فى المستقبؿ ،وىو ما أكدت عميو لجنة
المراجعة العالمية  ( KPMG،2017،P12) 3128حيث أشارت إلى أىمية إعادة ترتيب
ٍ
ٍ
كامؿ عمى إدارة المخاطر مف أجؿ تحسيف فعاليتيا حيث
بشكؿ
أولويات عمؿ المجنة والتركيز
تعزز قدرتيا فى الكشؼ عف األخطاء والتأكد مف سالمة ودقة البيانات والتقارير المالية المنشورة
والمعدة داخمياً.
كما تناولت دراسة (موسى ،3126،ص )522أف اإلىتماـ بحوكمة الشركات قد زاد مف
أىمية وجود لجاف المراجعة بإعتبارىا قمب الحوكمة فيى تعتبر صماـ األماف لحماية مصالح
المستثمريف وباقى أطراؼ أصحاب المصمحة ،وليذا نشأت العالقة القوية بينيما فكؿ منيما يؤثر
عمى اآلخر ،فقد أوضح معيد المراجعيف الداخمييف  2102رقـ ) (0001بأىمية العالقة بيف
لجنة المراجنة والمراجع الداخمى مف خالؿ تقديـ المراجع تقريره فيما يتعمؽ بتأكيده عمى فعالية
الحوكمة والرقابة الداخمية وادارة المخاطر.
كما أشارت دراسة (أبو السعود ،3116،صRazak and ،2015، P1 ) (479
 (Muhamadبأف ىناؾ إتجاه متزايد فى كثير مف الشركات نحو إنشاء ما يسمى بمجنة
المراجعة بغرض اإلشراؼ عمى وظيفة المراجعة الداخمية ،مما يزيد إستقالؿ إدارة المراجعة
الداخمية وكمما زادت العالقة بينيما زادت اإلستقاللية والموضوعية فى الفحص والتقرير ولضماف
إدارة الشركات بفعالية والوفاء بمسؤوليتيا الرقابية.
ثانياً :العالقة بين جودة المراجعة الداخمية ومجمس االدارة
أوضحت لجنة األوراؽ المالية والبورصة بنيويورؾ ) (SEC،2013بأف ىناؾ عالقة
تكاممية بيف جودة وظيفة المراجعة الداخمية ومجمس اإلدارة ،بمدىا بنتائج تقييـ المخاطر والرقابة
الداخمية ،كما تناولت معايير معيد المراجعيف الداخمييف ) (IIA،2017أف المراجعة الداخمية
ترفع التقارير بصفة دورية إلى مجمس اإلدارة حوؿ أىداؼ وصالحيات ومسؤوليات وأداء نشاطيا
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وفقاً لخطة عمميا والتزاميا بالمعايير وبمبادئ الميثاؽ األخالقى والمينى ،كما تتضمف ىذه
التقارير اإلفصاح عف المخاطر التى تتعرض ليا الشركة كإجراءات الرقابة الداخمية وقضايا
حوكمة الشركات وغيرىا مف التقارير التى تطمبيا اإلدارة.
كما إستعرضت دراسة (مراد ،3119،ص )369بأف يمثؿ مجمس اإلدارة المحور الرئيسى
الذى ترتكز عميو الحوكمة ،وبإعتباره واحد مف األطراؼ األساسية ليا والذى يضمف لممستثمريف
تحسيف األداء اإلقتصادى لمشركة.
ووفقاً لما جاء فى دليؿ حوكمة الشركات المصرى ( )3127يقوـ مجمس اإلدارة بتأدية
المياـ اآلتية :
( )2وضع األىداؼ اإلستراتيجية لمحوكمة ومراقبة ومتابعة فاعميتيا.
( )3إقرار الخطط والسياسات العامة التى تييمف عمي سير عمؿ الشركة.
( )4مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية.
( )5التأكد مف فعالية نظاـ الرقابة الداخمية وادارة المخاطر بالشركة.
( )6تحديد األسموب األمثؿ لتطبيؽ الحوكمة.
( )7إعتماد السياسات والمعايير المينية الواجب إتباعيا مف قبؿ العامميف مما ينعكس عمى
أدائيـ وتصرفاتيـ.
ثالثاً :العالقة بين جودة المراجعة الداخمية والمراجع الخارجي
أصبحت العالقة بيف المراجعو الداخمية والمراجعو الخارجية فى البيئة المعاصرة ومع زيادة
متطمبات حوكمة الشركات أكثر تنظيماً وعمقاً ،وتكمف العالقة التكاممية بينيما بإعتبارىما مف
األطراؼ الرئيسية والتى زادت مع متطمبات حوكمة الشركات ،وقد حددت المعايير المينية
لممراجعة الخارجية دور جودة وظيفة المراجعة الداخمية فى دعـ المراجع الخارجى عند تنفيذ مياـ
عممية المراجعة الخارجية (أبو النيؿ ،3124،ص.)25
وقد وفرت معايير المراجعة الدولية ) (IFAC" ISA 610 "،2013،P 11المبادئ
التوجييية بشأف إعتماد المراجعييف الخارجييف عمى جودة عمؿ المراجعة الداخمية فى إجراء

-92-

عمميات المراجعة لمقوائـ المالية ،وذلؾ أوضح عمى أىمية التكامؿ والتنسيؽ بيف وظيفتى
المراجعة الداخمية والخارجية.
وتناولت دراسة (إبراىيـ ،3124،ص ):2أف جميع المواثيؽ التى تناولت مكونات عممية
الحوكمة نصت عمى إعتبار المراجع الخارجي طرفاً أساسياً فييا ،كما يتمثؿ دوره فى إبداء أريو
فى التقارير المالية.
كما أوضحت معايير المعيد األمريكى لممراجعييف الداخمييف ) (SAIIA’sفى انبياٌ سلى
) SAS No.128(021انصادس عٍ يعهذ انًحاسبيٍ انماَىَييٍ األيشيكى ) )AICPAيتوقؼ
إعتماد المراجع الخارجى عمى أعماؿ المراجعة الداخمية فى تقييـ مخاطر الغش عمى ثالثة
عناصر والتى تعكس جودتيا وىى (الكفاءة  Competenceوالموضوعية  Objectivityوجودة
األداء .(Quality of Performance
وقد أظيرت دراسة (عمى ،3128،ص )7:أنو كمما زاد إعتماد المراجع الخارجي عمى
أعماؿ المراجعة الداخمية ينخفض وقت الفحص ويقؿ التركيز عمى المجاالت التى خضعت
لمفحص مف قبؿ المراجعييف الداخمييف ،مما يعزز التعاوف بيف المراجعة الداخمية و المراجعة
الخارجية.
كما أوضحت دراسة (القميطى ،3125،ص )515أف جودة وظيفة المراجعة الداخمية
بجانب المراجعة الخارجية مف إحدى وسائؿ الدعـ المتبادؿ والتعاوف مف أجؿ تعزيز الجودة
الكمية لممراجعة الداخمية وآليات حوكمة الشركات.
مما سبق تستخمص الباحثة أف المراجعة الداخمية أصبحت مف الموضوعات الحيوية
التى تخضع لمتطور المستمر لما تمثمو مف أىمية كبيرة بالنسبة لألطراؼ المشتركة فى عممية
الحوكمة (لجنة المراجعة ومجمس اإلدارة والمراجع الخارجى) والتى يمكف مف خالليا يمكف تحديد
األبعاد التى يتـ عمى أساسيا الفحص والتحقؽ وتحديد األنشطة والعمميات التى تحتاج إلى
تركيز خاص مف جانب المراجع الداخمي ،األمر الذى أدى إلى المطالبة بضرورة

وجود

مجموعة مف الضوابط الرقابية التى تحكـ األداء ،لذا أُلقي عمى جودة أنشطة المراجعة الداخمية
العبء فى متابعة وتنفيذ المياـ المالية والغير مالية بإعتبارىا إحدى أىـ آليات تطبيؽ الحوكمة،
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وىذه المجاالت فرضت عمى المنظمات المينية تطوير المعايير لتقوـ بدورىا الحديث فقد
إستجابت بوضع المعايير المالءمة ليذه التطورات.
وقد إتفقت الباحثة مع ما جاء بػ(الدليؿ اإلرشادى لمتدقيؽ عمى تقنية المعمومات،3124،
ص )26والذى أوضح أف المعايير بصفة عامة ومعايير المراجعة الداخمية بصفة خاصة تمثؿ
مستمر يعكس كافة التغييرات الداخمية والخارجية.
اً
محتوى مرناً يخضع لمراجعة دورية وتحديثاً
ٕ ٗ.ٔ.تطور معايير المراجعة الداخمية فى ظل الحوكمة
أصدر المعيد األمريكى لممراجعيف الداخمييف ) ( IIA،2017معايير الممارسة المينية
لممراجعة الداخمية فى نسختيا الحديثة ،إشارة الى أىـ التطورات التى طرأت عمييا وذلؾ لمتقييـ
واإلسياـ فى تحسيف كفاءة وفعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة الداخمية والتأكد مف سالمة
تطبيؽ قواعد الحوكمة ،وذلؾ إلضافة قيمة لممراجعة الداخمية وقد قسمت ىذه المعايير إلى
مجموعتيف ىما (معايير الصفات ػ ػ معايير األداء) وتتضح مف خالؿ الجدوؿ التالى:
جدول رقم (ٔ)

معايير الممارسة المينية لممراجعة الداخمية ٕٔٓٚ
رقـ المعيار

رقـ المعيار

معايير الصفات

 2111األىداؼ والصالحيات والمسئوليات
2211
2311

اإلستقاللية والموضوعية

الميارات والعناية المينية

3111

إدارة نشاط المراجعة الداخمية

3211

طبيعة عمؿ نشاط المراجعة

3411

تنفيذ ميمة العمؿ

3611

متابعة سير العمؿ

3311

 2411جودة المراجعة وبرنامج التحسيف

معايير االداء

3511
3711

تخطيط ميمة العمؿ
توصيؿ النتائج

قبوؿ اإلدارة لممخاطر

ولخدمة أغراض الدراسة تـ التركيز عمى المعيار رقـ ( )3211طبيعة عمؿ نشاط المراجعة
الداخمية ،وقد تـ تقسيـ المعيار إلى ثالثة أقساـ تشتمؿ عمى ( 3221عمميات الحوكمة 3231،
عمميات إدارة المخاطر 3241،عمميات الرقابة ).
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والتى تتضح من خالل الشكل اآلتى:
شكل رقم (ٕٓ)
العالقة بين المراجعة الداخمية والحوكمة والرقابة الداخمية وادارة المخاطر

المصدر( :الصاوى ،3123،ص)316
(أ) دور جودة المراجعة الداخمية فى تدعيم حوكمة الشركات
أكدت معايير المراجعة الداخمية فى إصدارىا الحديث ) ( IIA،2017يجب أف يسيـ
نشاط المراجعة الداخمية فى عمميات الحوكمة بواسطة تقييـ وتحسيف عممية الحوكمة مف خالؿ:
( )2التأكد مف فعالية إدارة الشركة والمساءلة التنظيمية وتبميع المعمومات المتعمقة بالمخاطر
وفعالية الرقابة بيا.
( )3تنسيؽ االنشطة وتوصيؿ المعمومات بفعالية بيف أطراؼ الحوكمة.
( )4تدعيـ قواعد السموؾ والقيـ المناسبة بالشركة.
( )5تقديـ التوصيات المناسبة فيما يتعمؽ بالممارسات المثمى لعممية الحوكمة.
( )6تحميؿ مستوى الشفافية لمتقارير بيف األطراؼ ذات المصالح.
( )7التعرؼ بمدى اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات.
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كما أوضحت دراسة ( مبارؾ ،311:،ص ) 711أف المراجعو الداخمية أحد األطراؼ
متميز عند تطبيؽ آليات حوكمة الشركات ،كما ينظر إلييا كركف مف أركاف
بدور
التى تتمتع
اً
اً
عممية الحوكمة الجيدة إلى جانب لجنة المراجعة والمراجع الخارجى واإلدارة ،وال يقؿ دورىا عف
دور ىذه األطراؼ اآلخرى ،إف لـ يكف أىـ ،وقد تضمف دورىا فى تقدير المخاطر وتحقيؽ
الرقابة والتأكد مف اإللتزاـ باإلجراءات الرقابية.
(ب) دور جودة المراجعة الداخمية فى تحقيق أىداف الرقابة الداخمية
أشارت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عف الييئة العامة لمرقابة المالية رقـ
( )95لسنة  3127بأنو يجب أف يكوف لدى الشركة نظاماً متكامالً لمرقابة الداخمية وتقييـ مدى
كفاءتو ،والذى ييدؼ إلى التعامؿ مع المخاطر والتحقؽ مف إلتزاـ الشركة بالقوانيف والموائح
وحماية موارد الشركة ،وضماف تطبيؽ قواعد حوكمة الشركات ،وذلؾ عف طريؽ التنفيذ الدقيؽ
لمختمؼ وتعميمات وقواعد الحوكمة (الييئة العامة لمرقابة المالية ،مرجع سابؽ ،ص.)41:3:
كما أوضحت دراسة (المطيرى،مرجع سابؽ ،ص )2585و) (Spira،2003،P 658أف
نظـ الرقابة الداخمية تمثؿ أحد آليات التعامؿ مع المخاطر وىى أحد وسائؿ تخفيضيا ،لذا يرى
معيد المراجعيف الداخمييف أنيا أحد األساليب الرقابية لمحد مف المخاطر ،ويعتبر إطار الرقابة
) criteria of control (COCOالصادر عف معيد المحاسبيف القانونييف بكندا )(CICA
الوارد فى تقرير لجنة )committee of sponsoring organization (COSO،1992
ىو األكثر قبوالً مف قبؿ الييئات المينية  FEI ،IIA، AICPAوشركات األعماؿ فى
مواجية الحد مف المخاطر فى إطار الحوكمة ،كما أوضحت دراسة (الشواربى ،3116،ص)47
المعيار الدولى ( (ISA 400واألمريكى ( (SAS 78والبريطانى ( (SAS 300أف اليدؼ مف
فيـ وتقدير وتقييـ كفاءة وفعالية الجوانب الرقابية التى تضمف تحقيؽ الرقابة الداخمية ىو تزويد
المراجع الداخمى بأدلة إثبات عف فعالية تصميـ وتنفيذ إجراءات نظاـ الرقابة ،خالؿ الفحص
والتقييـ وىذا يدؿ عمى أف اإلجراءات الرقابية الموضوعو مفيومة ويتـ إتباعيا مف قبؿ المراجع
الداخمى ،مما يوفر ضمانات معقولة عف كفاءة وفعالية اإلمتثاؿ لمقوانيف والموائح.
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وتناولت دراسة (السعدنى ،3116،ص )31:أف المراجعة الداخمية تمعب دو اًر ىاماً فى
ضوء تقدير المخاطر والتى تعتبر العامؿ األساسى الذي يؤثر فى توجيو وظيفتيا ،بتقويـ كفاءة
وفعالية الجوانب الرقابية التى تضمف تحقيؽ الرقابة لإلدارة ،وىو ما وضحو عناصر اإلطار
الفكري لمم ارجعة الداخمية كما يمى :
شكل رقم (ٕٔ)
اإلطار الفكري لممراجعة الداخمية
الرقابةاإلدارٌة

المراجعةالداخلٌة 
الهدفاألساسً:تقٌٌمالجوانبالرقابٌة 
المحدداألساسىلألنشطة:المخاطرالرئٌسٌة 
وسٌلةأداءالمسئولٌات:اإلستقالل
المصدر(:الصحف وآخروف ،3116،ص )336
ويتضمف الدور الذى تمعبو إدارة المراجعة الداخمية فى ما يمى (يس ،3117،ص)2:9
):( Al Sawalqa and Qtish،2012 ، P130
 -2تقييـ أنظمة الرقابة الداخمية فالشركات عف طريؽ متابعة اإلجراءات التنفيذية والرقابية
وتحديد مدى إمكانية اإلعتماد عمييا.
 -3فحص أنظمة الرقابة والتحقؽ مف اإللتزاـ بالسياسات واإلجراءات والنظـ المطبقة.
 -4تقديـ إدارة المراجعة الداخمية التوصيات الالزمة لتقوية نقاط الضعؼ فى نظـ الرقابة
الداخمية.
 -5مراجعة مدى إلتزاـ العامميف بالقوانيف والموائح والتشريعات.
 -6تقييـ أداء المديريف التنفيذيف بالمياـ المفروض القياـ بيا.
 -7تقديـ اإلستشارات لكؿ مف المديريف التنفيذيف ولجنة المراجعة ومجمس اإلدارة.
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(ت) دور المراجعة الداخمية فى إداراة المخاطر
يمكن توضيح دور المراجعة الداخمية فى إداراة المخاطر فى الشكل التالى :
شكل رقم (ٕٕ)
دور المراجعة الداخمية فى إداراة المخاطر

Source:Kinney ،2003 ،P 142
إطار متكامالً إلدارة مخاطر الشركات وصفت فيو
فقد أصدرت لجنة )(COSO،2009
اً
دور المراجعة الداخمية فى إدارة مخاطر الشركات بػ ػ (تحديد ،تقييـ ،معالجة المخاطر ،والتقرير
عنيا والتوصية بتحسيف كفاءة وفعالية أنشطة وعمميات إدارة المخاطر والتركيز عمى دور أنشطة
المراجعة الداخمية فى تفعيؿ عمميات إدارة المخاطر) ).( Eulerich et al،2017 ،P 5
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وقد أشار معيد المراجعييف الداخمييف ) (IIA،2017وفقاً لمعيار إدارة المخاطر رقـ
( )3231إلى ضرورة تقييـ المراجعة الداخمية لمدى فاعمية عمميات إدارة المخاطر وتحديد مدى
المساىمة فى تحسينيا ،حيث توفر توكيداً موضوعياً لإلدارة عف فعالية إدارة المخاطر فى ثالث
مجاالت ىى:

()2

تحديد المخاطر،

()3

تقييـ المخاطر،

()4

مدى فعالية اإلستجابة أو رد فعؿ

الشركة لممخاطر التى تـ تحديدىا وتقييميا.
كما أوضحت دراسة (عبد الرزاؽ ،3126،ص )27:بضرورة قياـ المراجع الداخمى
بمراجعة وتقييـ مكونات نظاـ إدارة المخاطر ومراحؿ تنفيذه ،مف خالؿ قياـ المسئوليف عنو بأداء
المياـ المطموبة منيـ مثؿ :تحميؿ المخاطر بدقة فى وقت مناسب ومبكر ،واإلبالغ عف أى
قصور ،ووضع سياسات ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة المخاطر ،والتوصية بإدخاؿ تحسينات
لتطوير وتفعيؿ النظاـ مف أجؿ إعطاء ضمانات بشأف حسف سير عمميات إدارة المخاطر ،مف
خالؿ تقارير دقيقة ومعبرة تمكف المعنييف مف إتخاذ الق اررات المناسبة ،لضماف تحقيؽ األىداؼ
اإلستراتيجية لمشركة،
مما يتطمب اإللتزاـ بالمعايير الدولية إلعادة جودة وظيفة المراجعة الداخمية بالشكؿ الذى
يعزز مساىمتيا فى متابعة وتقييـ وتحميؿ نظـ إدارة المخاطر وأدوات الرقابة المرتبطة بيا ،مما
ُيشكؿ تحدياً أماـ المراجعييف الداخمييف ،لذا يجب توفير التدريب العممى والعممى واعداد ورش
عمؿ عف المخاطر وكيفية إدارتيا (عبد الصمد،3124،ص.)28

مما سبق تستخمص الباحثة أف وظيفة المراجعة الداخمية تطورت ليتسع دورىا ليشمؿ
تقييـ وسائؿ ونظـ الرقابة الداخمية واجراءات إدارة المخاطر ،وكذلؾ دورىا مف خالؿ التأكد مف
وبناء عمى تصور ودارسة
سالمة تطبيؽ قواعد الحوكمة بما يضمف تفعيميا عمى نحو سميـ،
ً
ٍ
بشكؿ دور ٍ
ى ،لذا
المخاطر التى تواجو الشركات مف خالؿ تحديث ومتابعة وتقييـ تمؾ المخاطر
أصبح ُينظر إلى المراجع الداخمى عمى أنو األكثر تأىيالً لما يمتمكو مف خبرات وميارات جعمتو

مؤىالً لذلؾ ونتيجة لذلؾ ،ظير إتجاه حديث لممراجعة الداخمية ييدؼ إلى ضرورة إىتماـ
المراجع الداخمى بالمخاطر ،وتقييـ فعالية إدارة المخاطر بالشركة والذى يسمى بػـ" المراجعة
الداخمية عمى أساس المخاطر" ،وىذا المنيج أصبح مقبوالً عمى الصعيد العالمي عمى نطا ٍ
ؽ
اسع نظ اًر لمتطورات التى شيدتيا بيئة األعماؿ.
و ٍ
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ٕ ٘.ٔ.المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر Risk-Based Internal Audit
شيدت المراجعة الداخمية فى السنوات األخيرة إىتماماً متزايداً مف قبؿ شركات التأميف
خاصو والتى تعتبر مف أكثر الشركات المالية إحتياجاً إلى تفعيؿ جودة أنشطة المراجعة الداخمية
فى إدارة المخاطر لمواجيتيا والحد منيا ،لذا يرتبط نجاح ىذه الشركات وضماف إستم ارريتيا
بمدى اإلىتماـ التى توليو لمياـ وأنشطة إدارة المخاطر المرتبطة بما تقدمو مف منتجات وخدمات
تأمينية فى ظؿ السوؽ التنافسية(درويش،مرجع سابؽ ،ص.)55:54
فأصبحت المراجعة الداخمية دعامو أساسيو ُيستعاف بيا فى تقويـ أنشطة إدارة المخاطر

فى المؤسسات المالية ومنيا شركات التأميف ،مف خالؿ العالقة التكاممية بيف إدارة المخاطر

بالشركة وادارة المراجعة الداخمية بيا ،فكالً منيما يؤثر فى نجاح أو فشؿ اآلخر(:أزغير،3126،
ص ،)::فالمراجعة الداخمية تقوـ بدور القيادة فى ظؿ تطبيؽ إطار إدارة المخاطر بالشركة،
بينما تقوـ إدارة المخاطر بتوفير البيئة المناسبة لقياـ المراجعة الداخمية بأنشطتيا والتى تساعد
أيضاً عمى تحسيف إدارة المخاطر بالشركة ،ومف ثـ يبرز دور المراجع الداخمى خالؿ جميع
مراحؿ عممية ادارة المخاطر بداية مف تحديد المخاطر التى تواجة الشركة ،مرو اًر بتقييميا،
نتياء بكيفة تعامؿ اإلدارة معيا واإلستجابة ليا(خميس،3123،ص.)5
وا ً
يمكن توضيح العالقة بين إدارة المراجعة الداخمية وادارة المخاطر فى الشكل التالى:
شكل رقم (ٖٕ)
العالقة بين إدارة المراجعة الداخمية وادارة المخاطر

إدارة المراجعة الداخمية

تأكيدات عن فعالية اإلدارة

مالمح أو نقاط المخاطر

التى يمكن إستخداميا فى تخطيط المراجعة الداخمية
المصدر( :صالح ،3118 ،ص)212
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إدارة المخاطر

وبناء عمي ما سبق فإن الباحثة تتناول المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر من
ً

خالل العناصر التالية:

ٔ .المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر ـــ الطبيعة والمفيوم
ٕ .اليدف من المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
ٖ .مساىمات المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
ٗ .متطمبات تطبيق المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
٘ .إجراءات تطبيق المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
 .ٙاألدوار األساسية لممراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر
 .ٚالقيمة المضافة من المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
ٕ ٔ.٘.ٔ.المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر ـــ الطبيعة والمفيوم
أوضحت دراسة ) (Benli and Celayir ،2014 ،P 5أف ىيكؿ المراجعة الداخمية
التقميدى ال يمبى إحتياجات اإلدارة مف (موثوقية التقارير المالية والقوانيف والموائح) كما أنيا ليست
فعالة بما فيو الكفاية لتقميؿ المخاطر التى تتعرض ليا الشركات ،لذا وجيت المنظمات المينية
والرقابية جيودىا بإتباع نيج جديد وىو ما يسمى (المراجعة عمى أساس المخاطر)
وذلؾ لتوفير إستدامة وتطوير الشركات ،وأف الغرض مف المراجعة الداخمية عمى أساس
المخاطر ىو المساىمة ودعـ جميع الجيات المعنية (اإلدارة العميا) فى المقاـ األوؿ لموصوؿ
إلى أىدافيا وغايتيا ،مف خالؿ فيـ أفضؿ لتخفيض المخاطر وتقييميا ،وتقييـ أنظمة الرقابة
الداخمية وأنشطة إدارة المخاطر ،فأف دراسة ) (Ayagre،2014 ،P 55أوضحت دور
المنظمات المينية المتمثؿ فى معيد المراجعييف الداخمييف ) (IIAمف خالؿ المعيار رقـ
( )3211حوؿ نشاط المراجعة الداخمية ودورىا فى إدارة المخاطر مف خالؿ الدور اإلستشاري
المتمثؿ فالفحص والتقييـ واعداد التقارير والتوصية بالتحسينات بشأف كفاءة وفعالية عمميات
إدارة المخاطر.

-010-

كما تناوات دراسة (الوردانى،مرجع سابؽ ،ص )96أف منيج المراجعة الداخمية عمي
أساس المخاطر ليطور أداء المراجعة الداخمية وينقؿ تركيزىا مف التركيز عمى الرقابة إلى
التركيز عمى المناطؽ األكثر مخاطرة ،وييدؼ إلى تقديـ ضمانات عف المخاطر التى تـ إدارتيا
فى حدود المستوى المقبوؿ مف قبؿ مجمس اإلدارة ،وجاءت المعايير الدولية لمممارسة المراجعة
الداخمية لتؤكد عمى ضرورة إعداد خطة المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر.
دور
وتقرير) ( KPMG، 2016،P 83ألقي الضوء عمى أف المراجعة الداخمية ليا اً
أساسياً فى إدارة المخاطر مف خالؿ فى توفير ضماف موضوعى عف فعالية أنشطة إدارة
ٍ
بشكؿ مناسب مف خالؿ تحديد المخاطر وتحميؿ عواممو واستخداـ
المخاطر ،وأنيا تدار
مؤشراتو ،وبالتالى مساعدة اإلدارة فى متابعة وفحص وتقييـ التقارير.
لذا فأف دراسة ) (Leung and Cooper،2004،P 8تناولت تعريفاً لممراجعييف الداخمييف
بأنيـ مجموعو مف العامميف الموىوبيف فى مجاالت تقييـ الرقابة والمخاطر مف خالؿ الخبرة
والميارة ،وبالتالى يجب عمييـ الممارسة المينية المعترؼ بيا.
وعرفيا معيد المراجعييف الداخمييف )"(IIA،2004بأنيا توفر تأكيداً مستقالً لمجمس اإلدارة
عف فعالية عمميات إدارة المخاطر ،والمخاطر التى تؤثر عمى أىداؼ عمؿ الشركة واستراتيجيتيا
وادارتيا وتخفيضيا إلى أدنى مستوى ممكف.
كماعرفيا ) ( Al- jabali et al، op.cit ،P165بأنيا حجر الزاوية ودعامة أساسية
فى األداء اإلشرافى لمشركة مف خالؿ تقييـ وتحسيف فعالية إدارة المخاطر والتأكد مف كفاءة
اإلجراءات والسياسات الرقابية المتبعة ،وذلؾ يختمؼ وفقاً لمغرض وحجـ وىيكؿ الشركة.
وقد عرفيا ) (Nelson،2011،P 7بأنيا المنيج الذى يوفر ضمانات حوؿ إدارة المخاطر
فى ظؿ قدرة الشركة عمى تحمؿ المخاطر.
مما سبق تستخمص الباحثة أف وجود إدارة المخاطر لدى شركات التأميف يعتبر تحدياً
يواجو المراجع الداخمي فضالً عف إتساع دوره الحديث المتمثؿ في الفحص والتقييـ واعداد
التقارير والتوصية بالتحسينات بشأف كفاءة وفعالية عمميات إدارة المخاطر ،لذا يجب ضرورة
تييئة بيئة العمؿ مف أجؿ اإللتزاـ والدعـ لممراجعة الداخمية ألداء مسؤوليتيا بفاعمية واعطاء
-012-

بشكؿ ٍ
ٍ
فعاؿ ،وبالتالى فأنو يجب التعرؼ عمى األىداؼ واإلسيامات
ضمانات بأف المخاطر تُدار
التى تقدميا المراجعة الداخمية بعمميات إدارة المخاطر ،وذلؾ لممطالبة بالتركيز عمى ىذه
المنيجية.
ٕ ٕ.٘.ٔ.اليدف من المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
ويمكن توضيحيا من خالل الشكل اآلتى:
شكل رقم (ٕٗ)
اليدف من المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
دور المراجعة الداجعة الداخمية فى تفعيل إدارة المخاطر فى شركات التأمين
تقييم المخاطر

مخاطر مرتفعة
مخاطر متوسطة

مخاطر منخفضة
مخاطر مقبولة

تصنيف المخاطر

طريقة التعامل مع المخاطر

تقييم قرار التعامل مع
المخاطر

مخاطر إستراتيجية

مخاطر تشغيمية
مخاطر مالية

دور إدارة المخاطر بالشركة

دور المراجع الداخمى
بالشركة

مخاطر قانونية

مخاطر إقتصادية

المصدر( :درويش ،مرجع سابؽ ،ص)73
وقد أوضحت دراسة (حسف،مرجع سابؽ ،ص )256:253وتقرير )(KPMG ،2017
بأف أىداؼ المراجعة عمى أساس المخاطر تتمثؿ في :
(ٔ) إدراك ثقافة المخاطر
مف خالؿ إجراء التدريب العممى والعممى واعداد ورش عمؿ عف المخاطر وكيفية إدارتيا
واختيار ممف تتوافر فييـ الخبرة والميارة.
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(ٕ) التعرف عمى المخاطر وتحديدىا و مدى قابمية الشركة لتحمل تمك المخاطر
مف خالؿ التعرؼ عمى المصادر األساسية لممخاطر ،تحديد المخاطر ،قياس إحتماؿ
حدوثيا ،طريقة التعامؿ ،إستخداـ مصفوفات الخطر ،تحديد األىداؼ الرئيسية لمشركة ،مدى
قابمية الشركة لتحمؿ الخطر وما مدي اإلستجابة.
(ٖ) تقييم جميع المخاطر التى تواجييا الشركة
تحديد إستراتيجية مف قبؿ المراجعة الداخمية لتقييـ جميع المخاطر التى تعرضت ليا
الشركة ،التخطيط الدورى مف قبؿ المراجعة الداخمية ،ربط المخاطر بمياـ المراجعة الداخمية،
والتى يمكف مف خالليا إتخاذ ق اررات سميمة لمواجية المخاطر المحتمؿ حدوثيا والتى يمكف
السيطرة عمييا.
(ٗ) إدارة المخاطر وتقييم الضوابط الداخمية
تحديد الطريقة المثمى لمتعامؿ مع المخاطر عف طرؽ نقؿ أو تجنب أو تخفيض أو قبوؿ
الخطر وتنفيذ الضوابط الرقابية الفعالة لمحد مف ىذه المخاطر ،والتى تتمثؿ فى األساليب
واإلجراءات الرقابية.
(٘) حاجة اإلدارة العميا لمحصول عمى فيم كامل بالمخاطر
رفع التقارير إلى اإلدارة العميا ،والذى يتـ مف خالليا التحقؽ مف مدى كفاءة وفعالية تقييـ
الضوابط الداخمية وادارة المخاطر ومدى تحقيؽ األىداؼ المرغوبة والسابؽ تحديدىا مف قبؿ
اإلدارة العميا.
ٕ ٖ.٘.ٔ.مساىمات المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
تتمثؿ مساىمات المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر فيما يمي:
)(Benli and Celayir، op.cit ،P 5
 -2تحقيؽ الكفاءة والفعالية والتخصص فى مجاؿ المراجعة.
 -3تطوير نيج متسؽ وشامؿ إلدارة المخاطر.
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 -4تحديد إذا كانت أنظمة الرقابة الداخمية وادارة المخاطر تعمؿ بشكؿ مناسب مف حيث
القوة والضعؼ.
 -5تحديد الجوانب المستقبمية لمستويات الخطر والتحديات المتوقعة.
 -6ضماف إستم ارريو قيمة الشركة مف قبؿ المراجعة الداخمية مف خالؿ إستخداـ الموارد
األكثر كفاءة والتخمص مف التكاليؼ غير الضرورية.
 -7اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات.
مما سبق تستخمص الباحثة أف دور المراجع المتميز فى عمميات إدارة المخاطر مف
خالؿ تحديد وتقييـ ورفع التقارير وتقديـ النصحية والدعـ لإلدارة ،فأف األمر يحتاج إلى تفعيؿ
دور المراجعة الداخمية كنشاط مضيؼ لمقيمة إلدارة المخاطر مف خالؿ توافر مجموعة مف
المتطمبات واإلجراءات والتى تعتبر مؤثرة فى فعالية أداء المراجعة الداخمية.
ٕ ٗ.٘.ٔ.متطمبات تطبيق المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
مف الضرورى توفير مجموعة مف المتطمبات عند تطبيؽ منيج المراجعة الداخمية عمى
أساس المخاطر حتى تؤدى الغرض والدور المتوقع منيا والتى تتمثؿ فى الشكؿ التالى:
شكل رقم (ٕ٘)
الدور المتوقع من المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر

إلـــــــــــــــــى

يـــحــــتـــــاج
(ٔ) توافر قاعدة بيانات عن المخاطر
(ٖ) إستقاللية المراجع الداخمى

(ٕ) التأىيل العممى والعممى لممراجع الداخمى

(ٗ) تطبيق قواعد الحوكمة

( )ٙتوفير إطار فعال الدارة المخاطر
المصدر( :قادر،مرجع سابؽ ،ص)24
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(٘) تشكيل لجان المراجعة

ويمكف عرض المتطمبات السابقة كما يمى:
أ -ضرورة توافر قاعدة بيانات عن المخاطر
يجب أف يتوافر لدى المراجع الداخمى أساليب التوثيؽ المختمفة لتوثيؽ أدلة المراجعة
واألساليب التى تساعده عمى عرض التقارير سواء أكانت اساليب احصائية أو غير احصائية،
وتوفير البرامج التدريبية التى تساعده عمى تحديد وتحميؿ وتقييـ المخاطر وفقاً إلستراتيجية
المنظمة وتحميميا ودراسة مدى قبوليا(سمره ،3122،ص.)485
ب -التأىيل العممى والعممى لممراجع الداخمى
يعد التأىيؿ العممى والعممى لممراجع الداخمى مف المتطمبات التى تزيد مف فعالية أداء
ادارة المراجعة الداخمية وذلؾ مف خالؿ (المستوى التعميمى لممراجع الداخمى ،التدريب والتعميـ
الم ستمر ،الخبرة) ،لذا يجب توفير دورات تدريبية مستمرة خاصة بالمخاطر لممراجعييف الداخمييف
لمتعرؼ عمى األساليب المستخدمة وحثيـ عمى اإلشتراؾ بالمؤتمرات والندوات لإلطالع عمى
أخر التطورات فى مينة المراجعة الداخمية (أزغير،مرجع سابؽ ،ص.)225
ت ـ إستقاللية المراجع الداخمى
تعتبر إستقاللية المراجع الداخمي مف أىـ متطمبات نجاح مينة المراجعة الداخمية ،وذلؾ
وفقاً لما جاء فى معايير معيد المراجعيف الداخمييف رقـ ( )22111والخاص باإلستقاللية
والموضوعية باإلضافة إلى المنظمة الدولية لالجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة )P 5
أمر حيوياً فى التأكد مف أف عمؿ
 ( INTOSAI، 2010،بإعتبار أف كالً مف ىما يمثؿ اً
المراجعة المنفذ ونتائجيا تتمتع بالمصداقية وأنيا حقيقية وغير متحيزة.
ث ـ تشكيل لجان المراجعة
أشارت دراسة ) (Boubaker and Taher،2013،P 4أف تعزز وتدعـ لجنة المراجعة
مف وظيفة المراجعة الداخمية مف خالؿ الفحص والمراقبة لعممياتيا ،كما تقوـ بتقييـ بييكميا
التنظيمى ،وتدعيـ وتعزيز إستقاللية المراجع الداخمى وتحديد مسؤولياتو وتقييـ كفاءتو ،وفحص
أنظمة الرقابة الداخمية ومدى توافؽ الممارسات الفعمية مع انظمة الشركات ،كما أوضحت دراسة
) (Thareja،2015،P 6مدى إرتباط المراجعة الداخمية بمجاف المراجعة بأنيا تقدـ ضماناف
-016-

بشأف الضوابط الرقابية واإللتزاـ بالسياسات القانونية واإلجراءات التنظيمية ،ودورىا اإلستشارى
فى إضافة قيمة لمشركات تحديد وتقييـ المخاطر ،وبالتالى فأف لجاف المراجعة تعطي لممراجعييف
الداخمييف حرية أكبر فى تقديـ خدماتيـ وابداء رأييـ بدالً مف إرتباطيـ باإلدارة التنفيذية.
ح -توفير إطار فعال إلدارة المخاطر
يتـ التقييـ الذاتى واجراءات الرقابة الفعالة مف خالؿ توفير إطار أو سياسة فعالة إلدارة
المخاطر ،حيث تقوـ إدارة المخاطر بالتحديد والقياس والمتابعة والمراقبة وىو الدورى المحورى
ليا ،وذلؾ لمتعرؼ عمى األساليب والطرؽ التى يتـ التعامؿ بيا مع المخاطر مف أجؿ تعريؼ
المراجع الداخمى بيا واعطاءه صورة كافية عف المخاطر وكيفية تقييميا ،ويظير دور المراجعة
الداخمية مف خالؿ تقييـ فعالية إدارة المخاطر بالشركة ومد اإلدارة ولجنة المراجعة بالتقارير عف
مدى فعاليتيا (.(Ackermann and Marx ،2016،P 48
كما أوضحت دراسة (الشريؼ ،سابؽ ،ص )96أف قياـ المراجع الداخمى بالتقرير عف
كفاءة إدارة المخاطر يجعؿ الشركات عامة و التأميف خاصة بوضع إطار قوى وفعاؿ إلدارة
المخاطر مف خالؿ تطبيؽ أحدث أساليب وتقنيات إلدارة المخاطر.
ج -تطبيق قواعد الحوكمة
أف ديناميكية التغييرات اإلقتصادية أدت إلى تطور وظيفة المراجعة الداخمية حتى يتعيف
عمى المراجعييف الداخمييف مواكبة ىذه التحديات فى سياؽ متطمبات حوكمة الشركات ،حيث
أصبحت المراجعة الداخمية واحدة مف أىـ العناصر الرئيسية فى عممية الحوكمة التى تضيؼ
قيمة لمشركات مف خالؿ اإللتزاـ بالضوابط والمعايير التنظيمية وانسياسات )،2012،P 1
.(Boţa-Avram
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ٕ ٘.٘.ٔ.إجراءات تطبيق المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
أوضحت العديد مف الدراسات ومنيا دراسة كألً مف (Ayvaz and ،2010،P 4
 (Danescu،2010، P 235:236) (Pehlivanliو) ( BENEŠ،2012،P 11:12
بأف ىذه اإلجراءات تتمثؿ فى:
شكل رقم ()ٕٙ
إجراءات تطبيق المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر

وعن طبيعة ىذه الخطوات السابقة يمكن القول بما يمى:
(ٔ) إعداد سياسة التدقيق المناسبة ( التحضير) Preparation
مف خالؿ دراسة وفيـ شركات التأميف ألىداؼ البرنامج وىؿ يتناسب نيج المراجعة
الداخمية عمى أساس المخاطر ىذه الشركات واجراءات العمؿ بيا.
(ٕ) وضع السياسة
تتطمب مف شركات التأميف وضع ضوابط وسياسات واضحة إستناداً عمى نيج المراجعة
الداخمية عمى أساس المخاطر القائـ عمى تحديد وتقييـ مخاطر الشركة ،بما يتماشى مع
مصفوفة أو خريطة المخاطر ،مما ييدؼ إلى زيادة الفعالية ،حتى يتـ إعتمادىا مف مجمس إدارة
الشركة.
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(ٖ) التخطيط Planning
يعتبر التخطيط والجدولة مف أىـ المراحؿ ،وحجر الزاوية فى منيجية المراجعة الداخمية
عمى أساس المخاطر مف خالؿ تسجيؿ المخاطر وتحديدىا وتقييـ األىداؼ وتعرؼ شركات
التأميف لممخاطر وكيفية إدارتيا والتقنيات المستخدمة وعرضيا عمى اإلدارة ولجنة المراجعة ألخذ
أرائيـ.
(ٗ) التطبيق Executing
وعند إعتماد سياسة المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر ،يتـ وضعيا موضع التطبيؽ
العممى ،مف خالؿ قياـ شركات التأميف بإعداد خارطة طريؽ لمتطبيؽ عف طريؽ تحديد
المخاطر ومصادرىا ومستوىا ودور المراجعة الداخمية إلدارة المخاطر.
(٘) إعداد التقريرresult, completing the auditing activity
شكل رقم ()ٕٚ
إعداد التقرير

المصدر( :الدليؿ اإلرشادى لمتدقيؽ عمى تقنية المعمومات،مرجع سابؽ ،ص):7
تُقدـ التقارير إلى اإلدارة لتمكنيا مف متابعة النتائج والتوصيات التى تـ التوصؿ إلييا
لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ الرقابية عند تطبيؽ نيج المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
ومدى اإلستجابة  responseواتخاذ اإلجراءات المناسبة.
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( )ٙالمراجعة المستمرة (المتابعة) Following Up
بإعتبارىا تطوير لمنيجية المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر ويتـ مف خالليا تقييـ
ٍ
بشكؿ منتظـ ومتكرر لمعرفة مدى اإلنحرافات المستقبمية لممنيجية والمخاطر الالحقة
المخاطر
أو المستقبمية حتى يتـ وضع اإلجراءات التصحيحية (التقييـ الذاتى ،التنفيذ المسبؽ لممراجعات)،
وذلؾ لضماف عممية مراجعة شاممة ولتعظيـ أقصى إستفادة مف خالؿ تخفيض الوقت واإلىتماـ
بالمخاطر األكثر خطورة وتوفير وسيمة ىامة لإلنذار المبكر لمؤشرات الخطر داخؿ شركات
التأميف.
مما سبق تستخمص الباحثة أ نو تـ توضيح العالقة التكاممية بيف المراجعة الداخمية وادارة
المخاطر مف خالؿ عرض المتطمبات واجراءات تطبيؽ المراجعة الداخمية المبنية عمى أساس
المخاطر والتى مف شأنيا توفر لممراجع الداخمى رؤية واضحة ،تمكنو مف تقديـ التوصيات بتبني
إجراءات رقابية جديدة مف خالؿ معرفتو باألدوار األساسية والمسموح بيا وأيضاً األدوار التى
يحظر عميو القياـ بو والتى يتـ توضيحيا.
ٕ ٙ.٘.ٔ.األدوار األساسية لممراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر
شكل رقم ()ٕٛ
األدوار األساسية لممراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر

(Source:( The Institute of Internal Auditors،2004
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دور رئيسياً فى إدارة المخاطر،
مما سبق تستخمص الباحثة أف المراجعة الداخمية تمعب اً
وبالرغـ مف ذلؾ إال إنو يوجد أدوار محظور عمييا القياـ بيا ،وىذه األدوار المحظورة مف الممكف
أف تجعؿ المراجع الداخمى يركز بشكؿ أفضؿ عمى أعمالو األساسيو ،واإلرتقاء بالمينة إلى
مستوى إستراتيجى ،وزيادة فعالية أنشطتيا فى ضبط األداء ،وبالتالى تحقيؽ قيمة مضافة
لمنيجية المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر ولمشركة.
ٕ ٚ.٘.ٔ.القيمة المضافة من المراجعة الداخمية عمى أساس المخاطر
أوضحت العديد مف الدراسات منيا(الوردانى ،مرجع سابؽ ،ص ):3و(سعود،3128،
ص )79و(خطاب ،مرجع سابؽ ،ص )437:436و)  ( Ali ،2016،P 53و ) P 130
 ( Bonić،2012،انميًة انًضافة نهًشاجعة انذاخهية عهى أساط انًخاطش يٍ خالل انشكم
انحانى :
شكم سلى ()09
القيمة المضافة من المراجعة عمى أساس المخاطر

ويمكن توضيح الشكل السابق من خالل الخطوات اآلتية:
 الميارات الواسعة لفريق المراجعةيوفر ىذا النيج لممراجعييف الداخمييف مجموعة مف الميارات والمسؤوليات والتى تتمثؿ فى
تنميية ميارات التفكير اإلبتكارى والتحميمى ،واإللماـ بالمفاىيـ المستحدثة فى مجاؿ الرقابة
وبأحدث الطرؽ فى تقييـ وادارة المخاطر مما يوفر تطو اًر فى األساليب والمفاىيـ والتقنيات
المستخدمة لكؿ نوع مف أنواع المخاطر.
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 خطة المراجعة الداخميةتعتمد خطة المراجعة عمى أساس المخاطر عمى المبادئ والمعايير التى خضعت ليا مف
خالؿ دور المراجعييف الداخمييف حيث ذكر المعيار رقـ ( )3121ورقـ ( )3231حوؿ نشاط
المراجعة الداخمية ودورىا فى إدارة المخاطر مف خالؿ الدور اإلستشاري المتمثؿ فالفحص
والتقييـ واعداد التقارير والتوصية بالتحسينات بشأف كفاءة وفعالية عمميات إدارة المخاطر.
 نطاق المراجعةحيث يشير نطاؽ المراجعة الداخمية الى إجراء إختبارات وفحص أنظمة الرقابة الداخمية،
وتقييـ وتحسيف إدارة المخاطر وتقديـ التقارير إلى االدارة ولجنة المراجعة وتقديـ اإلستشارات مف
ناحية ،ومف ناحية آخرى اإللتزاـ بالقوانيف والموائح واإلجراءات بما يحقؽ الفعالية فى إستخداـ
الموارد.
 جودة التقارير والتوصيات المقدمة لممديرين )( Zaharia،2014،P 4821شكل رقم (ٖٓ)
تقرير المراجعة الداخمية

أعضاء لجنة المراجعة

مجمس اإلدارة

رئيس مجمس اإلدارة

المصدر( :صالح،مرجع سابؽ ،ص)211
تقدـ الخدمات التأكيدية لمجمس اإلدارة ولجنة المراجعة عف فعالية األداء مف خالؿ توثيؽ
كافة عمميات المراجعة الداخمية فى صورة تقارير توضح النتائج التى تـ التوصؿ إلييا ومف ثـ
تقديـ اإلجراءات الوقائية.
مما سبق تستخمص الباحثة أف وظيفة المراجعة الداخمية تضيؼ قيمة إلدارة المخاطر
ولشركات التأميف خاصة ،وذلؾ لتوفير تأكيد معقوؿ فى دعـ األىداؼ اإلستراتيجية ،واإللتزاـ
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بتطبيؽ القوانيف والتشريعات ،مما ينعكس إيجابياً عمى جودة األداء المينى لممراجع الداخمى،
األمر الذى يزيد مف أىمية عمميات إدارة المخاطر عند التطبيؽ عمى شركات التأميف.
وبالتالى تعتبر المراجعة الداخمية مف الموضوعات الحيوية التى تخضع لمتطور المستمر
لما تمثمو مف أىمية كبيرة بالنسبة لممراجع الداخمى
ودور رئيسياً لمشركات ،بإعتبارىا مقياساً
اً
ميماً لتقييـ أداء الشركة ،وبالتالى فأف تطوير دور المراجعة الداخمية فى تقييـ فعالية عمميات
إدارة المخاطر واإلستثمارات خاصة ،تشكؿ حماية لمشركة وتقمؿ مف إحتمالية التعرض لممخاطر
التى تواجييا ،وذلؾ مف خالؿ البحث عف آلية جديدة لتطوير أداء مينة المراجعة الداخمية بما
يتناسب مع دورىا الريادى فى الوقت الحالى ،وذلؾ لموقوؼ عمى نقاط الضعؼ والقصور،
ووضع اإلجراءات التى تتخذىا الشركة فى مواجية المخاطر والحد منيا ،بما ينعكس عمى أدائيا
وضبط معامالتيا وتصحيح نواحى الخمؿ ومف ثـ الوصوؿ الى أفضؿ الممارسات ،وىذا من
خالل ما تقدمة الباحثة فى المبحث الثانى من خالل المدخل المقترح.
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المبحث الثانى
المدخل المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر االستثمارات
فى شركات التأمين
تمييد
يعتبر إختيار مقاييس األداء واحداً مف أىـ التحديات التى تواجو شركات التأميف ،وذلؾ

ٍ
بشكؿ صحيح ،وفى الوقت نفسو لـ تعد مقاييس األداء
لعدـ وجود صورة واضحة حوؿ تنفيذىا

التقميدية مالئمة ومف أىـ ىذه المقاييس (أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة)(،(EVA
إلعتمادىا بصفة أساسية عمى المؤشرات المالية ،لذا تواجو ىذه الشركات صعوبة عند التطبيؽ
فيى ال تعكس الصورة الحقيقية ألدائيا).( Li Xiaoping ،2009،P 149
ومع زيادة حدة المنافسة في بيئة األعماؿ المعقدة ولمواجية ىذه التحديات فى الوقت
قوى
الراىف ،أصبح مف الواجب البحث عف آلية آخرى لمعالجة ىذا القصور ،وذلؾ األمر َش َكؿ َ
ضغط دفعت ىذه الشركات إلى تبنى مقاييس مالئمة تمكف ىذه الشركات مف قياس وتحديد

القيمة المحققو الفعمية (الغزاوى ،3126،ص.)41
واستجابة لحاجة ىذه الشركات إلى مقاييس لترجمة إستراتيجيتيا ورقابتيا وتقييـ مدى
تحقيؽ أىدافيا التنظيمية ،ومف ىذا المنطمؽ ظير (أسموب قياس األداء المتوازف)) (BSCالذى
قدمو ) (Kaplan and Norton ،1992كأحد اإلتجاىات الحديثة لتقييـ األداء ،وتوجيو
الشركات وتمكينيا مف تفعيؿ إستراتيجيتيا طويمة األجؿ(المرسى ،3123،ص ،)417والتى
تعتمد عمى خمؽ القيمة ليذه الشركات ،ومف ناحية آخرى،

يقوـ أسموب مقياس القيمة

اإلقتصادية المضافة بدور ىاـ بالنسبة لألداء المالى المتعمؽ ببطاقة األداء المتوازف ،حيث أنو
يدعـ مقاييس األبعاد اآلخرى مف خالؿ قياس قدرة الوحدات التشغيمية التى تسبب النتائج المالية
لألقساـ الفرعية والشركة ككؿ عمى خمؽ القيمة ،ومف ىنا ظيرت العديد مف المحاوالت لمتأكيد
عمى أىمية إستخداـ المقاييس المالية وغير المالية جنباً إلى جنب فى عمميات التقييـ ،وىو ما
أظيره الربط بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف مف
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خالؿ أوجو التوافؽ بيف أبعاد أسموب قياس األداء المتوازف وما ترتكز عميو مقياس القيمة
اإلقتصادية المضافة مف إضافة قيمة (مشرؼ،مرجع سابؽ ،ص.)22
وقد أوضحت دراسة ) ( Jovanovic and Krivokapic ،2008،P 59:61أف أسموب
قياس األداء المتوازف يتضمف العديد مف المؤشرات مما يجعؿ صعوبة لدى اإلدارة فى إتخاذ
ٍ
بشكؿ دقيؽ ،ومف ثـ فأنو يحتاج إلى منيج أو أسموب لتحديد وفرز
التدابير إلختيار المؤشرات
وترتيب األولويات اإلستراتيجية حسب أىميتيا النسبية ،مف خالؿ تحديد األىداؼ والمعايير
األكثر تاثي اًر ،وذلؾ بتجميع وجيات النظر المتعددة مف قبؿ متخذي الق ارر لذوى الخبرة ويتـ
مقارنة النتائج  compare resultsفى ناتج فردي مركب يطمؽ عميو مقياس مركب
 composite measureأو(الوزف النسبيى اإلجمالى) ،relative weight of the total
ورنك نحشجيب انعىايم حسب أهًيحها انُسبية ،حتى تستطيع اإلدارة العميا اإلعتماد عمييا فى
إتخاذ وترشيد القرار ،وىذا ما يوفره أسموب التحميؿ اليرمى).(AHP
وترى الباحثة أف ىذه الدراسة تقوـ عمى إختيار مقاييس مالئمة فى بيئة أعماؿ تتسـ
بالمنافسة ،مف خالؿ اإلستفادة مف مميزات مقاييس األداء المالية ومميزات مقاييس األداء غير
المالية ،وذلؾ بالتكامؿ بينيـ بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى والذى يشتمؿ عمى الطريقة الكمية
والوصفية معاً ،لموصوؿ إلى مقياس عاـ ومركب إلتخاذ القرار وتقييـ األداء ،وذلؾ مف خالؿ
إعطاء األولوية لمعوامؿ الفعالة عف طريؽ تحديد األىداؼ اإلستراتيجية ومقاييس األداء.
ٕ ٔ.ٕ.اليدف من المدخل المقترح لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات
ييدؼ ىذا المدخؿ إلى إيجاد عممية منيجية متكاممة قابمة لمتطبيؽ يمكف إستخداميا
بصفة دورية مف خالؿ خطوات واضحة لتحديد وتقييـ عمميات إدارة مخاطر اإلستثمارات عف
طريؽ تطوير دور المراجعة الداخمية ،مف أجؿ تسييؿ إتخاذ الق اررات الرقابية ليذه المخاطر
والتخفيؼ مف آثارىا وادارتيا بإتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنيا(قاسـ ،3128،ص.)253
ٍ
بشكؿ دور ٍ
ى،
وترى الباحثة أف ىذا المدخؿ الذي سيتـ إقتراحو وتقديمو بيدؼ تطبيقو
بحيث يتـ تحديثو بيف الحيف واآلخر ومف ثـ تطويره لمواكبة التغيرات التي تحدث عمى مستوى
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المخاطر وادارتيا وما يظير مف أفكار مف قبؿ الباحثيف والميتميف في موضوع تقييـ المخاطر
وادارتيا مف قبؿ المراجعة الداخمية.
ٕ ٕ.ٕ.األسس التى يستند إلييا المدخل المقترح لتقييم إدارة مخاطر االستثمارات
ٍ
بشكؿ أساسي عمى إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى تحقيؽ التكامؿ
يقوـ ىذا المدخؿ
بيف أحد مقاييس األداء المالية وىو مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأحد األساليب متعددة
األبعاد وىو أسموب قياس األداء المتوازف ،وذلؾ مف أجؿ تطوير دور المراجعة الداخمية فى
تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات في شركات التأميف (عقؿ،مرجع سابؽ ،ص.)396
ٕ ٖ.ٕ.إستخدام أسموب التحميل اليرمى فى ظل تحقيق التكامل بين أسموب مقياس
القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازن:
لكى تنجح وظيفة المراجعة الداخمية فى دورىا المحورى والذى ينبغى أف تؤديو بمستوى
معيف مف الجودة ،وىو ما فُرض عمييا مف تطوير مستمر ليذا الدور ،لذا يتطمب البحث عف
آلية جديدة تتناسب مع دورىا الريادى ،وىذا ما دفع العديد مف الدراسات إلى تبني ىذا الموضوع
ومنيا دراسة ) ،( Harold D. and Darlene Brannigan ،2004حيث أثبتت ىذه الدراسة
أنو مف خالؿ تطبيؽ أسموبي مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف
بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى ،يتـ معالجة المشاكؿ التى يتضمنيا كالً مف أسموب قياس
األداء المتوازف والذي يفتقر إلى نظاـ قياس محدد وجيد ،وأسموب مقياس القيمة اإلقتصادية
المضافة المتمثؿ فى إفتقاره إلى المؤشرات األساسية  leading indicatorsوالتى يتمثؿ دورىا
الرئيسي في خمؽ قيمة لمشركات عامة و شركات التأميف خاصة.
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وبناء عمى ماسبق قامت الباحثة بمحاولة تطبيؽ مدخؿ لمتكامؿ بيف مقياس القيمة
ً

اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى بيدؼ

تطوير دور المراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،والذى تراه أف يمعب دو اًر
تكاممياً فى تطوير وظيفة المراجعة الداخمية بما تنعكس إيجابياً بدورىا لتقييـ عممية إدارة مخاطر
اإلستثمارات .ويمكن عرض اإلطار العام ليذا المدخل فى الشكل التالى:
شكل رقم (ٖٔ)
المدخل المقترح لمدراسة

المصدر:إعداد الباحثة
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ٕ ٗ.ٕ.سمات أسموب قياس األداء المتوازن ومدى مالءمة أسموب التحميل اليرمي لمتكامل
يمكن تحديد ىذه السمات من خالل الشكل اآلتى:
شكل رقم (ٕٖ)
العالقة بين أسموب قياس األداء المتوازن و أسموب التحميل اليرمي

Source: Farrokhi et al،2012،P 303


يقوـ أسموب قياس األداء المتوازف عمى عدة مقاييس مالية وغير مالية ،ونظ اًر ألف

المقاييس غير المالية وصفية فإف متخذ القرار عادة ما يمجأ إلى التقدير الشخصى أثناء عممية
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القياس ،وبالتالى فأف عممية القياس المستخدمة تكوف غير دقيقة ،لذا فأف أسموب قياس األداء
المتوازف يحتاج إلى أسموب كمى قوى لدية القدرة عمى التعامؿ مع المقاييس المتعددة سواء
الكمية أو الوصفية ،وىذ ما يوفره أسموب التحميؿ اليرمى (تيامى،مرجع سابؽ ،ص.)387
 عمى الرغـ مف اف أسموب قياس األداء المتوازف يوفر دمج المؤشرات مف خالؿ األبعاد
إال أنو يوجد صعوبة فى تحديد األوزاف النسبية ،وىذا ما يوفره أسموب التحميؿ اليرمى مف خالؿ
تحديد مؤشرات األداء الرئيسية ذات األولوية ،وبالتالى يسيؿ تنفيذ أسموب قياس األداء المتوازف
مف البعد العممى ).(Chan،2009،P 89
 يستخدـ أسموب قياس األداء المتوازف فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ولكف عندما
يمجأ متخذو القرار مف ذوى الخبرة فى بعض األحياف إلى التقدير الشخصى لتحديد اإلولوية
لعوامؿ التقييـ الحاسمو فإنو سيواجة مشاكؿ فى تحديد البيانات التى تدعـ ىذه العوامؿ ،وىذا
مايدفعو الى اإلعتماد عمى عوامؿ تقديرية ،مما يجعؿ مقاييس األداء غير المالية قصيرة األجؿ
ليا األولوية متجاىالً باقى مقاييس األداء اآلخرى ،مما يقمؿ مف فعالية أسموب قياس االداء
المتوازف فى التقييـ وىذا ما يجعؿ النتائج محفوفة بالمخاطر)Ayvaz and ،2011،P 146
 ،(Pehlivanliولكف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى يستطيع متخذو القرار مف ذوى الخبرة
المقارنة بيف تأثير العوامؿ  ،حيث أف ىذا األسموب يركز عمى مقاييس األداء المالية وغير
المالية التى تـ إختيارىا فى حؿ المشكمة أو إتخاذ القرارات المعقدة مما يعزز الدقة فى إتخاذ
القرار )( Dalalah et al،2010، P 568
 يقوـ أسموب قياس األداء المتوازف عمى توضيح وترجمة الرؤية وتوصيؿ اإلستراتيجية
والربط بينيما وبيف األىداؼ والمقاييس العامة والخاصة ولكف ىذه المقاييس تفتقر إلى الدقة ألنيا
تتضمف قد اًر كبي اًر مف األحكاـ الشخصية ،ولضماف عدـ وجود إختالؼ في التقييـ أو التقدير يتـ
إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى ).( Wadugodapitiya et al ،2010 ،P 260
ومما سبق تستخمص الباحثة أف أسموب التحميؿ اليرمى يساعد صانعى القرار عمى
تحديد األولويات لمق اررات اإلستراتيجية ووضعيا أساساً ألىدافيـ ،مف خالؿ توفير منيج منظـ
ألسموب قياس األداء المتوازف فى حؿ كؿ مشكمة مف خالؿ تحديد العوامؿ الحاسمة التى يجب
التركيز عمييا عف طريؽ ربطيا بأبعاد أسموب األداء المتوازف ،وذلؾ لضماف الجودة وتحقيؽ
أقصى قدر مف النجاح فى تقييـ األداء.
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ٕ ٘.ٕ.كيفية تحقيق التكامل بين أسموب قياس األداء المتوازن وأسموب القيمة
اإلقتصادية المضافة بإستخدام أسموب التحميل اليرمى
يمكف توضيح التكامؿ مف خالؿ الشكؿ اآلتي:
شكل رقم (ٖٖ)
التكامل بين أسموب قياس األداء المتوازن وأسموب القيمة اإلقتصادية المضافة
بإستخدام أسموب التحميل اليرمى

Source:Farrokhi، op.cit،P 302
يقوـ مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة عمى خمؽ القيمة ،أما أسموب قياس األداء
المتوازف فيقوـ عمى المسارات المسببة لخمؽ القيمة (سعيد ،3128،ص ،)45ولمزايا أسموب
القيمة اإلقتصادية المضافة تأثير كبير عمى أبعاد أسموب قياس األداء المتوازف وذلؾ مف خالؿ:
 أف المراجعة الداخمية ــ كما سبؽــ تتمثؿ فى نشاط مستقؿ وموضوعى يقوـ بتقديـخدمات التأكيد واإلستشارات ومصمـ إلضافة قيمة وتحسيف عمميات الشركة ،ويساعدىا عمى
تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ منيج منظـ يقوـ بتقييـ وتحسيف كفاءة وفعالية عمميات إدارة المخاطر
وتقديـ مقترحات لتطوير وتعزيز فعاليتيا.
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وبالتالى فأف مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة يدفع اإلدارة لمتركيز عمى مصداقية
التقارير التى يقدميا المراجعييف الداخمييف عف فعالية أداء نشاط المراجعة الداخمية ودورىا فى
إدارة المخاطر ،وىذا ما توفره قاعدة البيانات عف المخاطر ويتـ تحديثيا بإستمرار مف خالؿ
فحص المخاطر المتعمقة باألنشطة (اإلستثمارية الجديدة) عف طريؽ توثيؽ كافة عممياتيا فى
صورة تقارير توضح النتائج التى تـ التوصؿ إلييا ومف ثـ تقديـ اإلجراءات الوقائية والتحسينات
بشأف كفاءة وفعالية عمميات إدارة المخاطر ،ومف ثـ يؤثر عمى بعد التعمـ والنمو مف خالؿ مدى
وجود تنبؤات بالتقمبات فى أسعار الفائدة ومدى توافر الخبرات المؤىمة

لمتعامؿ مع ىذه

المخاطر ومدى سالمة الفحص السنوى لظروؼ السوؽ ومدى وجود دراسات عممية لتحديد
تأثيرات المتغييرات اإلقتصادية عمى عوائد اإلستثمارات )Stankevicien and ،2010،P 240
.(Svidersk
 و يوفر أسموب القيمة االقتصادية المضافة مقياس ألداء دور إدارة المراجعة الداخمية مفخالؿ قياـ المراجع الداخمى

بتقديـ خدمات (التأكيد واإلستشارات) بإعتبارىا دعامة أساسية

يستعاف بيا فى تقويـ أنشطة إدارة مخاطر اإلستثمارات وتوفر توكيداً موضوعياً لإلدارة عف فعالية
إدارتيا ،وذلؾ لمتركيز عمى الدور اإلستراتيجي لوظيفة المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات ،مما يؤثر عمى بعد العمميات الداخمية مف خالؿ مدى فعالية الضوابط الرقابية
ومدى سالمة التقييـ الذاتى لممخاطر وسالمة اليياكؿ التنظيمية وتحديد المسئوليات الوظيفية
والتأكد مف سالمة تطبيؽ قواعد الحوكمة ).( Ershadi et al، op.cit،P 87
 و يؤدى إستخداـ مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة إلى تحقيؽ الفعالية مف خالؿ ربط(التأىيؿ العممى والعممى لممراجع الداخمى المراجع الداخمي بإدارة مخاطر اإلستثمارات) ،مما
يؤثر عمى بعد العمالء مف خالؿ توافر الكوادر المدربة لمتعامؿ مع العمالء ،زيادة الحصة
السوقية ،مدى تعظيـ المنفعة المتوقعة لممستثمر ،تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر
اإلستثمارات لمعمالء ،ومدى رضا العمالء عف التقارير المقدمة ).(Ojha and ،2017، P 93
Pandey
معيار لقياس مخاطر اإلستثمارات لتحميؿ
 و يوفر مقياس القيمة اإلقتصادية المضافةاً
وتقييـ المخاطر المتعمقة باألنشطة اإلستثمارية الجديدة وقياس مخاطر الشركة المتمثمة فى
المركز المالى واإلئتمانى والتعرؼ عمى مدى درجات الخطورة وتطوير منيجية القياس والضبط
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لكؿ نوع مف أنواع المخاطر ،وذلؾ لتحميؿ العوائد اإلستثمارية وسالمة التصنيؼ اإلئتمانى
لمشركة ومالءمة العائد عمى اإلستثمار والتنوع فى محافظ اإلستثمارات مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ
قيمة لحممة األسيـ بإختيار أفضؿ أسموب لتعظيـ المنفعة المتوقعة لممستثمريف ،وذلؾ مع مراعاه
أىداؼ ورغبات المستثمريف ومتطمبات جيات اإلشراؼ والرقابة ،مف خالؿ حساب نسبة تحقيؽ
عوائد اإلستثمار ،حيث يعتبر أحد مؤشرات البعد المالى فى أسموب قياس األداء المتوازف ) P
.( Fraker،2016،1
ٕ ٙ.ٕ.خطوات التكامل بين األسموبين بإستخدام أسموب التحميل اليرمى بالتطبيق عمى
شركات التأمين
مف أجؿ إحداث التكامؿ بيف األسموبيف وحتى يتحقؽ بشكؿ سميـ وبمستوى جيد ،فالبد مف
أف تكوف ىنالؾ خطوات واضحة ومتسمسمة بشكؿ عممي ،وبالتالي فإف الباحثة تتناوؿ الخطوات
حسب التسمسؿ التالي:
شكل رقم (ٖٗ)
مراحل تطبيق أسموب قياس األداء المتوازن

Source : Tanyi،2011، P 13
وفيما يمي توضح الباحثة الخطوات السابقة:
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الخطوة األ ولى :توضيح وترجمة الرؤية واإلستراتيجية Translating the Vision and
strategy
يتـ ترجمة الرؤية واستراتيجية الشركة clarify and translation vision and
 strategyمف قبؿ اإلدارة العميا ،نظ اًر إلد اركيا ألىمية تطبيؽ أسموب قياس األداء المتوازف
وأسموب القيمة اإلقتصادية المضافة ،وذلؾ لجميع المستويات اإلدارية إلى مجموعة مف األىداؼ
تحدد محركات األداء فى األجؿ الطويؿ بإعتبارىا المرجع األساسى لإلدارة ،لذا يجب أف تحظى
بإتفاؽ وفيـ مشترؾ بيف المديريف عمى مختمؼ مستوياتيـ ،حتى يتاح فيميا واستخداميا فى
ترشيد ق ارراتيـ (العيف ،3126،ص.)388
ترى الباحثة أف ىذه الخطوة الركيزة األساسية لمقياـ بالتكامؿ بيف أسموبى القياس األداء
المتوازف والقيمة اإلقتصادية المضافة ،كما تعتبر آلية لترجمة األىداؼ داخؿ شركات التأميف
إلى مقاييس تساعد اإلدارة العميا عمى إتخاذ القرار الرشيد.
الخطوة الثانية :توصيل االستراتيجية والربط بينيا وبين األىداف والمقاييس العامة والخاصة
Communicating and Linking strategic objectives and measures
يجب تحديد قنوات اإلتصاؿ والربط بيف األىداؼ ومقاييس األداء ومف ثـ تعريؼ وتدريب
فريؽ العمؿ بمزايا أسموب كال مف (قياس األداء المتوازف والقيمة اإلقتصادية المضافة والتحميؿ
اليرمى) ،حتى تقوـ اإلدارة العميا بإق ارره واإلعتماد عميو فى أغراض تقييـ األداء ،ولضماف إعالـ
جميع المستويات اإلدارية باألىداؼ الرئيسية التى يجب تنفيذىا حتى يتـ تحقيؽ التوافؽ بيف
األىداؼ الخاصة بكؿ وحدة (عبد العزيز ،3114،ص.)361
ترى الباحثة أف ىذه الخطوة ضرورية وذلؾ بمشاركة جميع المستويات اإلدارية داخؿ
شركات التأميف وتعريفيـ وتدريبيـ عمى الخطة الموضوعة واألسموب المتبع وىو تطبيؽ أسموب
(قياس األداء المتوازف والقيمة اإلقتصادية المضافة والتحميؿ اليرمى) ،مما يسيؿ تحقيؽ اليدؼ
داخؿ ىذه الشركات ،وذلؾ بوضعيا موضع التطبيؽ ،لسد الفجوة بيف بناء اليدؼ وتحقيؽ
أىداؼ شركات التأميف فى األجؿ الطويؿ.
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الخطوة الثالثة :التخطيط

Planning

يتـ التخطيط وتحديد األولويات اإلستراتيجية ،حتى يتـ تحديد األىداؼ والمسؤوليات،
ويشمؿ ذلؾ ربط المقاييس بقواعد البيانات وتعريؼ العامميف بيا فى كافة األقساـ بالشركة ،وذلؾ
إلتخاذ الق اررات ووضع اإلجراءات لتحقيؽ إستراتيجة الشركة (حسف ،3127،ص.)39
ترى الباحثة أف التخطيط يعتبر حجر الزاوية فى منيجية تحديد األىداؼ ذات األولوية
بالنسبة لشركات التأميف ،وذلؾ مف خالؿ وضع الخطط المبنية عمى المبادئ والمعايير ،مما
يوفر قاعدة بيانات يتـ مف خالليا تسييؿ تحديد األىداؼ ذات األولوية وتقييميا وكيفيو إدارتيا.
الخطوة الرابعة :التغذية العكسية والتعمم

Feedback and learning

يتـ الربط بيف التغذية العكسية والتعمـ ،مف خالؿ القياس والتقييـ لألىداؼ اإلستراتيجية،
والتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المتفؽ عمييا ومقارنيا باألداء المخطط ليا ،حتى يتـ التحسيف
المستمر لإلستراتيجية فى ضوء المتغيرات وىو األمر الذى يساىـ فى مواصمة تحسيف األداء
اإلستراتيجى والنتائج ).(Gitonga،2014،P 27
ترى الباحثة أف ىذه الخطوة تعتبر بمثابة التطوير المستمر ،وذلؾ بالمتابعة مف خالؿ
التقييـ بشكؿ متكرر لمعرفة مدى اإلنحرافات لألدء الحالى والمخاطر المستقبمية التى قد تواجو
شركات التأميف ،وذلؾ لتعظيـ أقصى إستفادة مف خالؿ تخفيض الوقت وتوفير وسيمة ىامة
لإلنذار المبكر لمؤشرات الخطر داخؿ شركات التأميف مما يساىـ فى تحقيؽ اليدؼ العاـ
لشركات التأميف.
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الخطوة الخامسة :بناء الييكل اليرمى لتكامل أسموب التحميل اليرمى بأسموب قياس األداء
المتوازن:
شكل رقم(ٖ٘)
بناء الييكل اليرمى لتكامل أسموب التحميل اليرمى بأسموب قياس األداء المتوازن

Source : Mbugi،2015،P 28
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فى ىذه الخطوة تـ بناء الييكؿ اليرمى لمربط بيف رؤية الشركة (اليدؼ العاـ) واألىداؼ
اإلستراتيجية ،حيث تُعد األىداؼ اإلستراتيجية ومقاييس األداء أىـ مستوييف فى إطار كؿ ُبعد،
نظ اًر ألف مقاييس األداء تعكس تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لمشركات فى إطار سمسمة مف
عالقات السبب والنتيجة تبدأ مف أسفؿ بالمقاييس المستقبمية والتي تتمثؿ في أسموب قياس األداء
المتوازف وتنتيى إلى أعمى بالمقاييس التاريخية والتي تتمثؿ في أسموب القيمة اإلقتصادية
المضافة ).(Theriou et al ،2004، P 4
ترى الباحثة أنو مف خالؿ خطوة بناء الييكؿ اليرمى والتى تعتبر أولى الخطوات ،يتـ
فييا الربط بيف األسموبيف قياس األداء المتوازف والقيمة اإلقتصادية المضافة لتحديد األىداؼ و
مقاييس األداء سواء المالية وغير المالية ،التى يمكف عف طريقيا لإلدارة العميا بشركات التأميف
تحديد األولويو ليذه لممقاييس لتحديد اإلجراءات التى يمكف إتباعيا فيما بعد.
الخطوة السادسة :تحديد اإلستراتيجيات التى تحقق اليدف العام لمشركة من خالل أبعاد أسموب
قياس األداء المتوازن:
تـ فى ىذه الخطوة رسـ الخريطة اإلستراتيجية لمشركة التى وصفت األىداؼ اإلستراتيجية
بإستخداـ أبعاد أسموب قياس األداء المتوازف ومحركات األداء التى يمكف أف تؤثر عمى اليدؼ
العاـ ،حيث ساعدت الخريطة اإلستراتيجية فى إنشاء مجموعة مف عالقات السبب والنتيجة بيف
أبعاد أسموب قياس األداء المتوازف ،بحيث تـ ربط مكونات ىذه األبعاد ربطاً رأسياً منطقياً ،إتجو
لمبعد الذى يسبقو لإلتجاه مف أسفؿ إلى أعمى
مف أعمى إلى أسفؿ ،بحيث أف كؿ ُبعد نتيجة ُ

(كؿ بعد سبباً لمبعد الذى يميو( ) .( Erabasi and Parlakkaya، 2012،P 29
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ومف ناحية آخرى أمكف إقتراح األىداؼ الخاصة بأبعاد أسموب قياس األداء المتوازف والتى تؤدى
إلى تحقيؽ اليدؼ العاـ ويمكن توضيحيا فى الجدول اآلتى:
جدول رقم (ٕ)
أبعاد أسموب قياس األداء المتوازن
أبعاد أسموب قياس األداء المتوازف
البعد المالى
بعد العمالء
بعد العمميات الداخمية
بعد النمو والتعمم

األىداؼ اإلستراتيجية التى تحقؽ زيادة القيمة اإلقتصادية المضافة
قياس مخاطر اإلستثمارات
التأىيؿ العممى والعممى لممراجع الداخمى
دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر
توافر قاعدة بيانات عف المخاطر ويتـ تحديثيا بإستمرار

ترى الباحثة أنو تـ فى ىذه الخطوة تحديد األىداؼ اإلستراتيجية التى عمى أساسيا يتـ
وضع مقاييس األداء (المؤشرات) ،مف قبؿ متخذي القرار لذوي الخبرة فى شركات التأميف
المتمثمة فى اإلدارة العميا وغيرىا لما ليـ مف رؤية مستقبمية في تحقيؽ اليدؼ العاـ داخؿ ىذه
الشركات.
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الخطوة السابعة :تحديد مقاييس األداء التى تؤدى إلى تحقيق اليدف العام من خالل أسموب

قياس األداء المتوازن:

أمكف إقتراح مقاييس األداء المناسبة المنبثقة مف األىداؼ اإلستراتيجية السابؽ تحديدىا

والتى تحقؽ اليدؼ العاـ مف خالؿ اإلطار اليرمى .ولخدمة أغراض الدراسة تـ إستخداـ بعض

مف مقاييس األداء في قائمة اإلستبياف  .والتي سيتم عرضيا في الجدول التالي:
جدول رقم (ٖ)

مقاييس األداء
أبعاد أسموب قياس األداء المتوازن

مقاييس األداء التى تؤدى إلى زيادة القيمة اإلقتصادية المضافة
ـــ تحميل وتقييم المخاطر المتعمقة باأل نشطة اإلستثمارية الجديدة

ـــ تطوير منيجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر اإلستثمارية
ـــ قياس مخاطر األ نشطة اإلستثمارية بالشركة المتمثمة فى المركز المالى واإل ئتمانى

البعد المالى

ـــ التعرف عمى درجة النمو ومقدرتيا عمى تحقيق األرباح
ـــ مالءمة العائد عمى االستثمار

ـــ سالمة التصنيف االئتمانى لمشركة
ـــ التنوع فى محافظ اإلستثمارات
ـــ توافر الكوادر المدربة لمتعامل مع العمالء
ـــ تعظيم المنفعة المتوقعة لممستثمر
ــــ االستجابة لمطالب العمالء

بعد العمالء

ـــ تعزيز وادراك ثقافة فيم تطبيق إدارة مخاطر اإلستثمارات لمعمالء
ـــ عدد الشكاوى الواردة من العمالء

ـــ رضا العمالء عن التقارير المقدمة
ٍ
بشكل منتظم ومتكرر
ـــ تقييم وتحميل نظم إدارة مخاطر اإلستثمارات
ـــ فعالية الضوابط الرقابية

ـــ سالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية

ـــ المعدل الزمنى لإلستجابة لممخاطر اإلستثمارية
بعد العمميات الداخمية

ـــ سالمة التقييم الذاتى لممخاطر اإلستثمارية

ـــ سالمة اليياكل التنظيمية وتحديد المسئوليات الوظيفية
ـــ التأكد من سالمة تطبيق قواعد الحوكمة
ـــ مصداقية التقارير التى يقدميا المراجع الداخمى

ـــ وج ود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى االستثمار
ـــ سالمة الفحص السنوى لظروف السوق
بعد النمو والتعمم

ـــ وجود دراسات عممية لتحديد تأثيرات المتغييرات اإلقتصادية عمى عوائد االستثمارات
ـــ توافر األساليب المختمفة لتوثيق أدلة المراجعة التى تساعد المراجع الداخمي عمى عرض التقارير

سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية

ـــ توافر الخبرات المؤىمة لمتعامل مع المخاطر اإلستثمارية

الجدوؿ :إعداد الباحثة
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أوالً :تـ فى ىذه الخطوة ترجمة األىداؼ الرئيسية والتي تتمثؿ في العوامؿ الرئيسية ،إلى
مقاييس أو مؤشرات والتي تتمثؿ في العوامؿ الفرعية لكي تحقؽ اليدؼ العاـ لمشركة  ،مف خالؿ
إختيار مقياساً أو أكثر لكؿ عامؿ مف العوامؿ الرئيسية ،وذلؾ لمتعرؼ عمى األىداؼ التى
تحققت ).(Ksenija،2017،P 554
ثانياً :تـ تحديد البدائؿ وذلؾ إلختيار أفضؿ بديؿ مف حيث األولوية لمبدائؿ ذات األىمية
النسبية بالنسبة لمعوامؿ الفرعية وكذلؾ بعد إجراء تحميؿ الحساسية ).(Tang،2014،P 105
تستخمص الباحثة أنو يجب عمى متخذي القرار مف ذوى الخبرة بشركات التأميف إختيار
مقاييس األداء والتى تتمثؿ فى المقاييس المالية وغير المالية لكؿ ُبعد مف األبعاد األربعة وذلؾ
ألف ىذه المقاييس تعكس اليدؼ اإلستراتيجي والرؤية المستقبمية ليذه الشركات.

الخطوة الثامنة :بناء مصفوفات المقارنات الثنائية عمى مستوى األىداف اإلستراتيجية
ومقاييس األداء:
يتـ بناء مصفوفات المقارنة الثنائية  ، pairwise comparison matricesلتحديد
األولوية  priorityلمعوامؿ سواء أكانت الرئيسية أو الفرعية أو البديمة ذات األىمية النسبية مف
قبؿ متخذي القرار لذوى الخبرة ،وذلؾ عف طريؽ إعطاء قيـ تفضيمية لكؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ
فى كؿ مستوى مف المستويات اليرمية ومف ثـ قياس درجة الثبات فى األحكاـ والتي تتمثؿ في
مؤشر نسبة اإلتساؽ والذي سيتـ حسابو الحقاً )،)Ni et al،2008،P 164
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وقد تم إعداد المصفوفة المقارنة الثنائية كاآلتى:
جدول رقم (ٗ)

مصفوفة المقارنات الثنائية
العوامل

سٔ

سٕ

سٖ

سٗ

سٔ

ٔ

إٔٔ

أٖٔ

أٔٗ

سٕ

ٔ

ٔ

إٖٔ

إٔٗ

سٖ

ٔ

أٖٔ

ٔ

إٖٔ

ٔ

أٖٗ

سٗ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

إٔٔ

أٔٗ

أٖٗ

إٔٗ

Source:Fan and Cheng ، 2017،P 3
كما تـ مؿء خاليا المصفوفة بالقيـ التفضيمية مف خالؿ ما يمى)Maletič ،2014،P 179
 (et alو)  (Theriou et al ،2009،P 13و ) : (Chang،2012،P 90
 يتـ تحديد األىمية النسبية  relative importanceلمعامؿ الرئيسي أو الفرعى أو
البديؿ لمصؼ ،ويتـ مقارنتو بعامؿ أخر رئيسي أو فرعي أو بديؿ لمعمود والعكس
صحيح والمتمثؿ فى مقياس األداء (فرعي) لتحقيؽ اليدؼ اإلستراتيجى (رئيسي)،
بإعطاءه قيـ تفضيمية مف قبؿ متخذي القرار لذوى الخبرة ،فيتـ مقارنة العامؿ مع نفسو
لتحديد األىمية النسبية بالنسبة لمصؼ والعمود بحيث يأخذ القيمة ( ،)2لذا فإف قطر
المصفوفة يأخذ واحد صحيح ،كما أف القيـ أعمى القطر تأخذ معكوس القيـ أسفؿ القطر
والعكس صحيح ،ويمكف الدمج ايضاً بيف القيـ الصحيحة والمقموب سواء أكانت أعمي
القطر أو أسفؿ القطر ،وتتراوح القيـ الصحيحة فى المصفوفة ما بيف ( )::2والتفسير
المفظي (مدلوؿ) أى قيمة مف ىذه القيـ الصحيحة موضح بالجدوؿ رقـ (:)6
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جدول رقم (٘)
المقياس الدرجى ذو التسع نقاط المستخدم في صنع أحكام الخبراء
The Nine Point Scale to use in making expert judgments
انوصٌ

انمياط انوصفي

بانمياط

نذسجت األًْيت

انتفسيش بانمياط انهفظي

انشلًي
تساوى األًْيت

1
0
1
2
3
4
7
8
9

أى أٌ انعايالٌ يتساوياٌ يٍ حيث األًْيت انُسبيت.
إتجاِ راث دسجت يتوسطت يٍ روى انخبشة وصاَع انمشاس نتفضيم عايالً

أًْيت يتوسطت

عهي اآلخش.
إتجاِ لوى يٍ والع انًًاسست انُظشيت فمظ يٍ روى انخبشة وصاَع انمشاس

أًْيت لويت

نتفضيم عايالً عهي اآلخش.
إتجاِ لوى جذاً يٍ والع انًًاسست انعًهيت فمظ ،يٍ روى انخبشة وصاَع

أًْيت لويت جذاً

انمشاس نتفضيم عايالً عهي اآلخش.
إتجاِ بانتأكيذ انًطهك يٍ والع انًًاسساث (انعًهيت،انُظشيت،انتجشيبيت) يٍ

أًْيت لصوى

روى انخبشة وصاَع انمشاس نتفضيم عايالً عهي اآلخش.

حيث أٌ

دسجاث وسطيت بيٍ

عُذيا ال يستطيع روى انخبشة أو صاَع انمشاس أٌ يعطي حكًا ً جزسيا ً عهي

8،4،2،0

انميى انسابمت

دسجت األًْيت انُسبيت نعايم يا ،فئَّ يموو بئختياس ْزِ انذسجاث كميى بيُيت
(ليى انضوجيت) يٍ بيٍ انميى األساسيت (ليى فشديت)
إرا كاٌ انعايم (ط) نّ إحذى انميى انصحيحت أعالِ عُذ يماسَتّ بانعايم

يمهوب
انميى أعالِ

(ص) عُذْا يأخز انعايم (ص) يمهوب تهك انميًت عُذيا يماسٌ بانعايم (ط)

Source:Pérez et al ، op.cit،P 6
 يتـ إدخاؿ قيمة المتوسط اليندسى أو الحسابى في مصفوفة المقارنة الثنائية لكؿ عامؿ
بناء عمى
مف العوامؿ مف خالؿ 44إستمارة ،وفقاً ألىمية كؿ عامؿ مف العوامؿ ً

مصفوفة المقارنة الثنائية فى البرنامج اإلحصائى ) (Expert Choiceلتحديد األىمية
النسبية لكؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ وقياس درجة الثبات فى األحكاـ (مؤشر نسبة
اإلتساؽ).
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حساب القيم الذاتية الترجيحية المقابمة  eigen valuesلكل عامل والتى تتمثل فى
الوزن النسبي لمعوامل كاآلتى:
إيجاد المتوسط اليندسي لكؿ صؼ ،والناتج يتـ قسمتو عمى إجمالى مجموع الصفوؼ
فكمما زادت القيمة الترجيحية لعامؿ ما ،زادت أىميتة النسبية والعكس صحيح.
 حساب القيمة الترجيحية األكبر maximum the eigenvalue ʎmaxيتـ جمع كؿ
عمود فى مصفوفة المقارنة الثنائية ،ثـ ضربيا فى القيمة الذاتية الترجيحية المقابمة ليـ
الناتجة مف الخطوة السابقة وجمعيـ ) ( Fan،2007،P 69

 حساب مؤشر اإل تساق)Consistency Idex (CI
بعد الحصوؿ عمى القيمة الترجيحية األكبر مف الخطوة السابقة يمكف حساب مؤشر
اإلتساؽ مف خالؿ المعادلة التالية:
CI =(ʎmax _ n) /(n _ 1)=0
حيث  =nعدد العوامؿ سواء أكانت العوامؿ الرئيسية أو الفرعية أو البديمة
وبعذ انحصول عهي يؤشش اإلتساق يتى لسًتّ عهي يؤشش انثباث انعشوائي إليجاد َسبت
اإلتساق
 حساب نسبة إتساؽ  consistency ratioالنتائج لمصفوفات المقارنات الثنائية لمحكـ
عمى مدى إتساؽ األحكاـ والمقارنات الشخصية لمتخذى القرار مف ذوي الخبرة مف خالؿ
المعادلة التالية ) :( Fan،2008،P 166
CR = CI / RI
حيث أوضحث دساسة (عبد الفتاح ،311:،ص  )236اآلتي:
َ سبة اإلجساق جىضح انىالع انًُطمى وانًُاسب ألحكاو انخبشاء داخم ششكات انحأييٍ ،فئرا
كاَث َسبة اإلجساق أكثش يٍ ( )1,2فإنو يشير إلي أف التفضيؿ الشخصى أو التقدير
 judgmentغير متسؽ  ، inconsistentأيا إرا كاَث َسبة اإلجساق ألم يٍ ( )1,2فيذا
يعبر عف إتساؽ التقدير.
 إرا كاَث انًصفىفة ثالثية يجب أٌ ال جضيذ َسبة اإلجساق عٍ )٘ٓ ،(1,وإرا كاَث
انًصفىفة سباعية يجب أٌ ال جضيذ َسبة اإلجساق عٍ ) ،)1,ٓٛأيا بمية انًصفىفات فئٌ
انحذ األدَى نها هى (.)1,2

-032-

ويوضح الجدول التالى قيم مؤشر الثبات العشوائى وفقاً لمقياس :saaty
جدول ()ٙ

انعاللت بيٍ حجى انًصفوفت ( )nو مؤشر الثبات العشوائى )(RI
قيم مؤشر الثبات العشوائى
حجم المصفوفة

ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

٘

ٙ

ٚ

ٛ

ٜ

ٓٔ

مؤشر الثبات العشوائى

ٓ

ٓ

ٕ٘,

,ٜٛ

ٕٔٔ ,

ٕٗٔ,

ٖٔ,

ٗٔ,

٘ٗٔ,

ٔ,ٜٗ

Source:Galankashi et al ،2016 ،P 97
 يتـ إيجاد أوزاف العوامؿ الرئيسية والفرعية مف خالؿ حساب القيمة الذاتية الترجيحية
المحسوبو مف قبؿ متخذى القرار لذوي الخبرة ،وذلؾ لمخروج بالوزف النسبي اإلجمالى لكؿ
عامؿ فرعى ،مف خالؿ ضرب الوزف النسبي لمعامؿ الرئيسى فى الوزف النسبي لكؿ عامؿ
فرعى مقابؿ لو ،والذى عمى ضوئو يتـ ترتيب العوامؿ إلتخاذ القرار فى إختيار األفضمية
لمعوامؿ لتطوير دور المراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثما ارت ) P
.(Jivan،2012،154
 حساب الوزف النسبي اإلجمالى لكؿ بديؿ إلختيار أفضؿ بديؿ عف طريؽ ضرب الوزف
النسبى لمعامؿ الرئيسي فى الوزف النسبي لمعامؿ البديؿ ،ويتـ القسمة عمى عددىـ ثـ
جمعيـ لترتيب األىمية النسبية لكؿ بديؿ مف البدائؿ المقترحة.
 إختبار تحميؿ الحساسية :فقد أوضحت دراستي ) (Ya and Supraja ،2013،P 981و
) (Ohnishi and Yamanoi ،2017،P 23أَه يتـ إختبار تحميؿ الحساسية إليجاد
البديؿ األفضؿ (أي األكثر تفضيالً) ورنك مف خالؿ تغيير البيانات التي يتـ إدخاليا عمى
البرنامج اإلحصائي ) (Expert Choiceلكؿ عامؿ مف العوامؿ الرئيسية لمعرفة ما إذا كاف
تغيير ىذه البيانات يؤثر عمي األىمية النسبية لمبدائؿ ذات األولوية مف حيث الترتيب أـ ال.
ولـ تُتبع ىذه الطريقة بالرسالة ولكف تـ إدخاؿ القيـ التفضيمية لمعوامؿ الفرعية قبؿ تحميؿ
الحساسية وادخاليا بعد تحميؿ الحساسية عمي العوامؿ الرئيسية ُوجد أف النتائج لـ تتغير ،مع
العمـ بأف البرنامج اإلحصائي قد تـ تصميمو بحيث يعطى خمس طرؽ مختمفة لعرض نتائج
التغيير فى الحساسية (منحدر الحساسية ،الحساسية المتغيرة ،حساسية األداء ،حساسية
الفروؽ المرنة ،حساسية الرسـ البياني ذو البعديف) وقد تناولت الباحثة كالً مف (الحساسية
المتغيرة ،حساسية األداء) فى الدراسة الميدانية.
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خالصة الفصل الثالث
تناولت الباحثة فى ىذا الفصل طبيعة المراجعة الداخمية فى إطار آليات حوكمة الشركات
والمدخل المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات ،وذلك من
خالل المبحثيين التاليين:
أوالً :المراجعة الداخمية فى ظؿ الحوكمة حيث تناولت الباحثة فى المبحث األوؿ مف ىذا
الفصؿ بالدراسة والتحميؿ لطبيعة ومفيوـ المراجعة الداخمية ،فقد توصمت الباحثة إلى أف
المراجعة الداخمية مقياس ميـ لتقييـ أداء الشركة ،فيى بمثابة صماـ األماف لمواجية المخاطر،
والوقوؼ عمى نواحى القصور فى أنظمة الرقابة الداخمية ،بما ينعكس عمى أدائيا وضبط
معامالتيا التى تضيؼ قيمة لمشركات عامة وشركات التاأميف خاصة ،وبالتالى فإف تفعيؿ عمميا
يؤدى إلى تحقيؽ العديد مف المزايا واإليجابيات ،كما تناولت الباحثة المراجعة الداخمية كأداة
لحوكمة الشركات مف خالؿ عرض )2( ،العالقة بيف المراجعة الداخمية وباقى أطراؼ الحوكمة
فمف خالؿ طبيعتيا ونشاطيا المضيؼ قيمة أصبحت كجزء متمـ وىاـ بؿ عنصر أساسى فى
ىيكؿ حوكمة الشركات والذى يتضمف (لجنة المراجعة ،المراجع الخارجى ،مجمس االدارة)،
( )3تطور معايير المراجعة الداخمية فى ظؿ الحوكمة مف خالؿ التطورات التى طرأت عمييا
وأصبح دورىا الحديث باإلسياـ فى تحسيف كفاءة وتقييـ فعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة
الداخمية والتأكد مف سالمة تطبيؽ قواعد الحوكمة ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ التأكيدات الالزمة
وابداء التوصيات ،ثـ تناولت الباحثة بالدراسة والتحميؿ لعممية المراجعة عمى أساس المخاطر
حيث خمصت الباحثة الى أف الدور الذى تمعبو المراجعة الداخمية بإعطاء الصورة الحقيقية
لمشركة مف خالؿ جميع مراحؿ عممية ادارة المخاطر بداية مف تحديد المخاطر التى تواجة
الشركة ،مرو ار بتقييميا ،وانتياءاً بكيفة تعامؿ االدارة معيا واالستجابة ليا وتقديـ التقارير لإلدارة
العميا وبالتالى فيى تمثؿ العمود الفقري والذى يساىـ فى بقاء و تعزيز إستمرار الشركات.
ثانياً :والمدخؿ المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات
حيث قدمت الباحثة مدخؿ ييدؼ إلى إيجاد عممية منيجية متكاممة قابمة لمتطبيؽ يمكف
إستخداميا بصفة دورية مف خالؿ إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف
أسموب مقياس القيمة المضافة و أسموب قياس األداء المتوازف ،وذلؾ مف أجؿ تطوير وتعزيز
الدور اإلستراتيجى لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات في شركات التأميف.
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الفصل الرابع
الدراسة الميدانية

مقدمة
قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بإستخداـ منيج التحميؿ اليرمى مف خالؿ تصميـ
قائمة إستبياف إلختبار مدى صحة فروض الدراسة ،وذلؾ لتحديد الق اررات اإلستراتيجية ذات
األىمية النسبية المؤثرة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،مف
خالؿ تعبئة تفضيميـ الشخصى عند إجراء المقارنة الثنائية بيف عوامؿ اإلختيار الرئيسية والفرعية
والبديمة ،وتحميؿ وجيات النظر العممية والعممية لمفئات المعنية بموضوع الدراسة واختبار فروض
الدراسة وتحديد مدى قبوؿ ىذه الفروض مف عدمو.
وينقسـ ىذا الفصؿ إلى المبحثيف التالييف:
المبحث األول :منيجية الدراسة الميدانية
المبحث الثانى :إختبارات فروض الدراسة اإلحصائية عف طريؽ عرض وتفسير نتائج البرنامج
اإلحصائى ). (Expert Choice
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المبحث األول
منيجية الدراسة الميدانية
يتضمن ىذا المبحث ما يمى:
 -2فروض الدراسة
 -3حدود الدراسة الميدانية

 -4تحديد مجتمع البحث واختيار العينة محؿ الدراسة
 -5أسموب الدراسة

 -6تصميـ قائمة اإلستبياف

 -7توزيع قوائـ اإلستبياف وتمقي الردود
 -8األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

ٔ -فروض الدراسة

في ضوء طبيعة مشكمة الدراسة والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة يمكف
صياغة الفروض التالية:
الفرض األوؿ ":ال يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بػيف تطػوير دور المراجعػة الداخميػة و
تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية مصر العربية".
الفػػرض الثػػاني ":ال يػػؤدى إسػػتخداـ أسػػموب التحميػػؿ اليرمػػى فػػى ظػػؿ تحقيػػؽ التكامػػؿ ب ػػيف
مقي ػػاس القيم ػػة االقتص ػػادية المض ػػافة وأس ػػموب قي ػػاس األداء المتػ ػوازف إل ػػى تط ػػوير دور المراجع ػػة
الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات".
ٕ -حدود الدراسة الميدانية
 إقتصرت الدراسة عمى شركتى مصر لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة ،نظ اًر لما يحتويو
الييكؿ التنظيمى ليما مف إدارة متخصصة إلدارة وتقييـ المخاطر.
 إقتصرت الدراسة عمى تطبيؽ مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة
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 إقتصرت الدراسة فى تطبيؽ األبعاد الرئيسية ألسموب قياس األداء المتوازف (البعد المالى،
بعد العمالء ،بعد عمميات التشغيؿ الداخمية ،بعد التعمـ والنمو) دوف البعد البيئي.
 -4تحديد مجتمع البحث واختيار العينة محل الدراسة
تـ تحديد مجتمع وعينة الدراسة عمى النحو التالي:
أ -يجحًع انذساسة
يحضًٍ ششكحي مصر لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة بجميورية مصر العربية
وقد تـ إختيار عينة مف مجتمع الدراسة والتي تمثمت في ( )44مفردة مقسمة إلى أربعة
فئات كما يمي:
ٔ.رؤساء قطاع المراجعة الداخمية.
ٕ .المراجعييف الداخمييف مف الصؼ األوؿ والثانى.
ٖ.مديرى إدارة المخاطر.
 .5مديرى القطاع المالى واإلستثمارى.
ب  -عينة الدراسة
تـ إختيار عينة مف ششكحي مصر لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة بجميورية مصر العربية
تتضمف ( )44مفردة ،تمثمت فى رؤساء قطاع المراجعة الداخمية ،المراجعييف الداخمييف ،مديرى
إدارة المخاطر ،مديرى القطاع المالى واإلستثمارى بشركتى مصر لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة
فى جميورية مصر العربية ،وتمؾ الفئات تمثؿ الصمة بموضوع الدراسة ،وبالتالى أمكف الحصوؿ
منيـ عمى إجابات منطقية تتسـ بالواقعية نظ اًر لخبرتيـ فى مجاؿ العمؿ ولقدرتيـ عمى فيـ وتقييـ
موضوع الدراسة.
ٗ -أسموب الدراسة
 إعتمدت الباحثة فى الدراسة الميدانية عمى أسموب قائمة اإلستبياف ،حيث قامت بإعداد
ىذه القائمة عمى شكؿ أسئمة تـ صياغتيا عمى ىيئة مصفوفات المقارنة الثنائية فى ضوء
فروض وأىداؼ الدراسة ،وتـ توزيع قوائـ اإلستبياف عمى عينة الدراسة مف متخذي القرار مف
ذوى الخبرة والمتمثمة في رؤساء قطاع المراجعة الداخمية والمراجعييف الداخمييف مف الصؼ
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األوؿ والثانى و مديرى إدارة المخاطر و مديرى القطاع المالى واإلستثمارى بشركتى مصر
لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة ،وتـ عمؿ مقابالت شخصية مع بعض مفردات العينة ،وذلؾ
لمتحقؽ مف مدى مالئمة قائمة األستبياف مف ناحية ،وفيـ المستقصيف لمعنى ومضموف األسئمة
مف ناحية أخرى.
 تـ إستخراج العينة المستيدفة مف خالؿ تحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا عف طريؽ قوائـ
اإلستبياف بإستخداـ البرنامج اإلحصائى ).(Expert Choice
٘ -تصميم قائمة األستبيان
قامت الباحثة بتصميـ قائمة األستبياف في شكؿ مصفوفة المقارنة الثنائية بالشكؿ اآلتى
ولذلؾ لتسييؿ مؿء قوائـ اإلستبياف وىذه المصفوفة تختمؼ عف المستخدمة فى تحميؿ البيانات.
أ -مصفوفة المقارنة الثنائية المستخدمة في قوائـ اإلستبياف التى تـ توزيعيا عمى مفردات
العينة محؿ الدراسة:
جدول رقم ()ٚ
مصفوفة المقارنة الثنائية طبقاً لمنيج التحميل اليرمى
العوامل

سٔ

سٔ

2

سٕ

سٕ

سٖ

سٗ

ٔ

سٖ

2

سٗ

2
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حيث تنقسـ مصفوفة المقارنة الثنائية إلي ثالثة أقساـ
يوضح األىمية النسبية لمعامؿ الرئيسى أو الفرعى أو

 -2أعمى القطر يتكوف مف شقيف :

البديؿ في العمود بالنسبة لمعامؿ الرئيسى أو الفرعى أو البديؿ في الصؼ أما،
يوضح األىمية النسبية لمعامؿ الرئيسى أو الفرعى أو البديؿ في الصؼ بالنسبة لمعامؿ
الرئيسى أو الفرعى أو البديؿ في العمود
 -3القطر :يتـ مقارنة العامؿ مع نفسو بحيث يأخذ القيمة ( ،)2لذا فإف قطر المصفوفة يأخذ
واحد صحيح
 -4أسفؿ القطر :قامت الباحثة بغمؽ المربعات أسفؿ القطر ألنو تـ اإلعتماد عمي مؿء القطر
األعمي.
ويوضح الشكل التالى العوامل الرئيسية والفرعية والبديمة والرموز التى تم إستخداميا فى
البرنامج اإلحصائي()Expert Choice
شكل رقم ()ٖٙ

العوامل الرئيسية والفرعية والبديمة والرموز المستخدمة فى برنامج ()Expert Choice

الشكؿ :إعداد الباحثة
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ب  -تـ تصميـ أسئمة قائمة اإلستبياف بحيث تشمؿ مايمي:
 - 2بيانات شخصية عف المستقصى منيـ (الصفات الديموغرافية) إلستخداميا في تحميؿ
العالقة بيف إجابات المستقصى منيـ وخبرتيـ العممية والعممية.
 - 3تـ وضع إرشادات توضح كيفية مؿء قائمة اإلستبياف بحيث ٌقومكلعضومف رؤساء
قطاع المراجعة الداخمية و المراجعييف الداخمييف و مديرى إدارة المخاطر و مديرى القطاع المالى
و اإلستثمارى بشركتى مصر لمتأميف و مصر لتأمينات الحياة بوضع وزن نسبى لكل عامل
سواء أكان رئٌسى أو فرعى أو بدٌل حسب درجة األهمٌة مع العوامل اآلخرى من خالل
المقارنةالثنائٌةطبقا ًلمنهجالتحلٌلالهرمىالمكونمن 9نقاط كما ىو موضح ص بالجدوؿ
رقـ(.)6
ث  -أسئمة تـ صياغتيا عمى شكؿ مصفوفات المقارنة الثنائية والتي يتـ مف خالليا مقارنة
العوامؿ الرئيسية و الفرعية و البديمة المدرجة فى الصفوؼ بالعوامؿ الرئيسية و الفرعية و البديمة
المدرجة باألعمدة والعكس صحيح ،وذلؾ بوضع وزف لكؿ عامؿ حسب درجة األىمية مع
العوامؿ اآلخرى بحيث يمكف ألى عامؿ أف يأخذ درجة بيف (.)::2
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 -ٙتوزيع قوائم اإلستقصاء وتمقي الردود
جدول رقم ()ٛ

بيان عدد إستمارات األستبيان الموزعة وغير المستممة والمستردة والمستبعدة والصالحة لمتحميل ونسبة
اإلستجابة عمى مستوى فئات عينة الدراسة
عدد

عدد

عدد

عدد

نسبة اإلستجابة

اإلستمارات

اإلستمارات

اإلستمارات

اإلستمارات

لإلستمارات

الموزعة

غير المستممة

المستردة

الصالحة

الصالحة لمتحميل

ٛ

ٔ

ٚ

ٚ

ٓ8ٛٛ

الم ارجعيين

٘ٔ

ٔ

ٗٔ

ٗٔ

ٕٓ8ٛ

مديري إدارة

٘

ٔ

ٗ

ٗ

ٓٓ8ٛ

مديري القطاع

ٛ

ٓ

ٛ

ٛ

ٔ

ٖٙ

ٖ

ٖٖ

ٖٖ

ٕٓ8ٜ

البيان
رؤساء قطاع

المراجعة الداخمية
الداخميين
المخاطر

المالي واإلستثماري
اإلجمالي

ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػدؿ القػوائـ الصػػالحة لمتحميػػؿ اإلحصػػائي لكػػؿ فئػػة مػػف
فئات الدراسة ُيعد معدؿ مناسباً ،وىو مػا يمكػف اإلعتمػاد عميػو فػي إختبػار فػروض الد ارسػة (عمػي،
مرجع سابؽ ،ص.)229

 -ٚاألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
مف واقع مراجعة إستمارات اإلستبياف ،قامت الباحثة بتحميؿ البيانات وادخػاؿ إجاباتيػا عمػى
الحاسب اآللي بإستخداـ البرنػامج اإلحصػائي ) ،(Expert Choiceوذلػؾ إلجػراء التحميػؿ الكمػي
لمبيانات ،بيدؼ التعػرؼ عمػى قػيـ المتوسػطات الحسػابية لمحصػوؿ عمػى األحكػاـ واألولويػات ذات
األىمية النسبية لمعوامؿ.
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فقد قامت الباحثة بتحميؿ البيانات مف خالؿ تقسيـ مصفوفة المقارنة الثنائية إلي مصفوفتيف:
أ -المصفوفة األولي تأخذ الشكؿ التالي:
جدول رقم ()ٜ
تحميل البيانات بمقارنة الصف بالعمود
ب

العوامؿ

س2

س2

2

س3

س3

س5

س4

-

2
2

س4

2

س5
المصفوفة الثانية تأخذ الشكؿ التالي:
جدول رقم (ٓٔ)
تحميل البيانات بمقارنة العمود بالصف
العوامؿ
س2

س3

س2

س5

س4

2
2

س3

2

س4

2

س5
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حيث إستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:
ٔ.األساليب اإلحصائية اإلعتمادية Reliability Statistics
وىي األساليب التي تيتـ بمدى إمكانية اإلعتماد عمى نتائج تحميؿ بيانات قائمة اإلستبياف،
بمعنى مدى تجانس اإلجابات بيف المستقصى منيـ ومدى إمكانية تعميـ نتائجيا عمى المجتمع.
ٕ.األساليب اإلحصائية الوصفية Descriptive Statistics
وى ػػي تم ػػؾ األس ػػاليب الت ػػي تعن ػػى بإعط ػػاء معموم ػػات ع ػػف خص ػػائص البيان ػػات الداخم ػػة ف ػػي
التحميؿ بيدؼ تحديد سمات وخصائص واتجاىات عينة الدراسة نحو فروضيا ،ومنيا:
 المتوسط الحسابي  Arithmetic Meanلمعرفة مدى إرتفاع أو إنخفاض إجابات
مفردات الدراسة عف محاورىا الرئيسية.
 تـ إدخاؿ البيانات فى البرنامج اإلحصائى ) (Expert Choiceلحساب األوزاف النسبية
لمعوامؿ الرئيسية والفرعية والبديمة وذلؾ لتحديد العوامؿ ذات األىمية النسبية لتسييؿ
عممية إتخاذ القرار السميـ وفقاً ألحكاـ الخبراء والتى تمت عمى خطوتيف:
تمثمت الخطوة األولى فيما يمى:
 تـ إستخداـ المتوسط الحسابى وذلؾ عف طريؽ حساب المتوسط الحسابي لكؿ مصفوفة،
لتحديد األىمية النسبية لكؿ عامؿ مف العوامؿ الرئيسية والفرعية والبديمة ولـ يتـ إستخداـ
المتوسط اليندسى وذلؾ لعدـ وجود قيـ متطرفة.
تمثمت الخطوة الثانية فيما يمى:
 تناولت العديد مف الدراسات السابقة كدراسة (and Parlakkaya ، op.cit،P 30
 (Erbasiودراسة ) (Wadugodapitiya et al ، op.cit ،P 6طريقة المتوسط
الحسابى ،واستخدمت ىذه الدراسة الحالية طريقة المتوسط اليندسى وفقاً لدراسة ) P 12:
 (Kunz ،2010 ،15لحساب القيـ الذاتية الترجيحية لكؿ عامؿ والقيمة الترجيحية األكبر
إليجاد مؤشر ونسبة اإلتساؽ وعند تحميؿ البيانات بإستخداـ الطريقتيف وجدت الباحثة أنو
لـ تتغيير أياً مف النتائج.
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المبحث الثاني
إختبارات فروض الدراسة اإلحصائية عن طريق عرض وتفسير
نتائج البرنامج اإلحصائى ()Expert Choice

يتضمف ىذا المبحث مايمي:
 -2إختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة الميدانية.
 -3التحميؿ اإلحصائي الوصفي.
 -4البرنامج المستخدـ فى تحميؿ البيانات.
 -5إختبارات الفروض وتحميؿ النتائج.
أوالً :إختبار صدق وثبات أداة الدراسة الميدانية
قامت الباحثة بإجراء اختبار الصدؽ والثبات لقائمػة اإلسػتبياف عقػب التصػميـ المبػدئي ليػا،
وذلؾ عمى النحو التالي:
ٔ .صدق االستقصاء
يقصػػد بصػػدؽ اإلسػػتبياف أف تقػػيس أسػػئمة اإلسػػتبياف مػػا وضػػعت لحسػػابو ،بيػػدؼ التأكػػد مػػف
قدرة مصفوفات المقارنة الثنائية عمػى حسػاب مػا يفتػرض حسػابو بدقػة ،ولقػد قامػت الباحثػة بالتأكػد
مف صدؽ اإلستبياف بطريقتيف:
أ .اعتماد المحكمين
عرضت الباحثة قائمة اإلستبياف في صورتيا المبدئية عمػى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف
تألف ػػت م ػػف ع ػػدد م ػػف األس ػػاتذة المتخصص ػػيف ف ػػي المحاس ػػبة واإلحص ػػاء بكمي ػػة التج ػػارة ػ ػ ػ جامع ػػة
المنصورة ،ولقد أشار بعضيـ إلى ضػرورة إعػادة صػياغة األسػئمة ،فػي حػيف أشػار الػبعض اآلخػر
إلى ضرورة إعادة صياغة بعض األسئمة وتقميؿ عددىا ،وبعضيـ أشار إلى حذؼ بعض األسػئمة
حيػث أنيػا مكػررة ،ولقػد قامػت الباحثػة بتعػديؿ القائمػة وفقػاً لمػا أشػار إليػو السػادة المحكمػيف وبأخػذ
جميع المالحظات التي طمبت بعيف االعتبار.
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ب .الصدق الذاتي
حسابو عف طريؽ إيجػاد مؤشػر نسػبة اإلتسػاؽ  consistency ratioكًاا هاى يىضاح فاى
انجذاول انحانية سلى (.)2:()29()28()27()26
ٕ .ثبات اإلستبيان
يقصد بثبات اإلستبياف اإلسػتقرار فػي نتػائج قائمػة اإلسػتبياف وعػدـ تغيرىػا بش ٍ
ػكؿ كبي ٍػر فيمػا
لو تـ إعػادة توزيعيػا عمػى أفػراد العينػة عػدة مػرات خػالؿ فتػرات زمنيػة معينػة تحػت نفػس الظػروؼ
والشروط ،ولقد تحققت الباحثة مف ثبات قائمة اإلستبياف مف خالؿ مؤشر نسبة اإلتساؽ.

 إختباس انثباث وانصذق
تـ التأكد مف ثبات وصدؽ قائمة اإلستبياف مف خالؿ مؤشر نسبة اإلتساؽ كما ىو موضح
فى الجداوؿ التالية رقـ ( ،)2:()29()28()27()26حيث أف مؤشر نسبة اإلتسػاؽ تػراوح مػا بػيف
( 1,ٓٓٛػ ػ  ،)1,ٓٛفأف يعد مؤشر ىذه القيـ مقبػوالً بالشػكؿ الػذى يعكػس مػدي تػوافر اإلعتماديػة
والثقة بمتغيرات الدراسة ويؤكد صالحيتيا لمراحؿ التحميؿ التالية في إختبار فروض الدراسة.
ثاَياً :انتحهيم اإلحصائي انوصفي
ػاء عمػػى الػػردود الصػػالحة لمتحميػػؿ اإلحصػػائي التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا ،قامػػت الباحثػػة
بن ػ ً
بتوصيؼ المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة والتي تتمثؿ في المؤىؿ العممي والمنصب الوظيفي
وسنوات الخبرة ،كما ىو موضح في الجداوؿ رقـ ( )22و( )23و(:)24
جدول رقم (ٔٔ)

توزيع مفردات العينة وفقاً لممؤىل العممي

المتغير

المؤىؿ

الفئة

التكرار

النسب المئوية

دكتوراه

7

%29

ماجستير

26

%56

8

% 32

دبموـ عالي

العممي

بكالوريوس

5

%23

دبموـ

2

%5

ٖٖ

ٓٓٔ%

المجموع
الجدوؿ:إعداد الباحثة
-046-

إتضح من الجدول السابق ما يمي-:
بمػػغ عػػدد المستقصػػى مػػنيـ الحاصػػموف عمػػى مؤىػػؿ دبمػػوـ ( )2مفػػردات بنسػػبة ( )%5مػػف

إجمالي حجـ العينة ،وبمػغ عػدد المستقصػى مػنيـ الحاصػموف عمػى البكػالوريوس ( )5مفػردة بنسػبة
( )%23مػػف إجمػػالي حجػػـ العينػػة ،كمػػا بمػػغ عػػدد الحاصػػموف عمػػى مؤىػػؿ دبمػػوـ عػػالي ( )8مفػػردة
بنس ػػبة ( )%32م ػػف إجم ػػالي حج ػػـ العين ػػة ،ف ػػي ح ػػيف بم ػػغ ع ػػدد الحاص ػػموف عم ػػى د ارس ػػات عمي ػػا/

ماجس ػػتير ( )26مف ػػردة بنس ػػبة ( )%56م ػػف إجم ػػالي حج ػػـ العين ػػة ،وبم ػػغ ع ػػدد المستقص ػػى مػ ػنيـ
الحاصموف عمى دراسات عميا /دكتوراه ( )7مفردة بنسبة ( )%29مف إجمالي حجـ العينة.
جدول رقم (ٕٔ)

توزيع مفردات العينة وفقاً لممنصب الوظيفي

المتغير

الفئة

التكرار

النسب المئوية

مجاؿ العمؿ

مدير مالي

9

%35

مراجع

25

%54

غير ذلؾ

22

%44

ٖٖ

ٓٓٔ%

(الوظيفة)

المجموع
الجدوؿ:إعداد الباحثة
إتضح من الجدول السابق ما يمي-:

بمػػغ عػػدد المستقصػػى مػػنيـ مػػف المػػديريف المػػاليوف ( )9مفػػردة بنسػػبة ( )%35مػػف إجمػػالي
حج ػػـ العين ػػة ،ف ػػي ح ػػيف بم ػػغ ع ػػدد المراجع ػػوف ( )25مف ػػردة بنس ػػبة ( )% 54م ػػف إجم ػػالي حج ػػـ

العينػػة ،وبمػػغ عػػدد المستقصػػى مػػنيـ مػػا دوف ذلػػؾ ( )22مفػػردة بنسػػبة ( )%44مػػف إجمػػالي حجػػـ

العينة.

جدول رقم (ٖٔ)

توزيع مفردات العينة وفقاً لسنوات الخبرة

المتغير
الخبرة
(طوؿ مدة
الخدمة)

الفئة

التكرار

أقؿ مف  6سنوات

4

%21

أكثر مف  6إلى  21سنوات

5

%23

مف  21إلى  26سنة

5

% 23

أكثر مف  26سنة

33

%77

ٖٖ

ٓٓٔ%

المجموع
الجدوؿ:إعداد الباحثة
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النسب المئوية

إتضح من الجدول السابق ما يمي-:
بمػػغ عػػدد المستقصػػى مػػنيـ الػػذيف كانػػت سػػنوات خب ػرتيـ أقػػؿ مػػف ( )6سػػنوات ( )4مفػػردة

بنسبة ( )%21مف إجمالي حجػـ العينػة ،فػي حػيف بمػغ عػدد المستقصػى مػنيـ الػذيف كانػت تتػراوح

سػػنوات خبػرتيـ مػػف ( )6سػػنوات إلػػى ( )21سػػنوات ( )5مفػػردة بنسػػبة ( )%23مػػف إجمػػالي حجػػـ

العينة ،كما بمغ عدد المستقصى منيـ الذيف كانت سنوات خبرتيـ تتراوح أكثػر مػف ( )21سػنوات
إلػى ( )26سػنة ( )5مفػردة بنسػبة ( )%23مػف إجمػػالي حجػـ العينػة ،وأخيػ اًر بمػغ عػدد المستقصػػى

منيـ الذيف تزيد مدة خدمتيـ عف  26سنة ( )33مفردة بنسبة ( )%77مف إجمالي حجـ العينة.
ثالثاً :البرنامج المستخدم فى تحميل البيانات

تـ إدخاؿ البيانػات إلػى البرنػامج اإلحصػائي) (Expert Choiceنحساا األوصاٌ انُسابية
نهعىايم انشئيسية وانفشعية وانبذيهة لتحديد العوامؿ ذات األىمية النسبية المؤثرة فى تطػوير دور
المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،والتى تـ الحصػوؿ عمييػا عنػد إدخػاؿ البيانػات
بإستخداـ طريقة المتوسط الحسابى وقد تـ حسابو عف طريؽ جمع األوزاف انُسبية لكػؿ عامػؿ مػف
العوامؿ مف خالؿ ( )44إستمارة سواء أكانت انشئيسية أوانفشعية أوانبذيهة ولسًحهى عهى عذدهى.
أ .تطبيق المدخل المقترح لتطوير الدور اإلستراتيجى لممراجعة الداخمية لتقييم إدارة
مخاطر اإلستثمارات
فيما يمى توضيح كيؼ تـ تطبيؽ خطوات المدخؿ المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية
في تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات
ٔ  -إدخاؿ الوزف النسبي لكؿ عامؿ مف العوامؿ الرئيسية إلى البرنامج اإلحصائي
)(Expert Choice
-3

تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الرئيسية المستخدمة فى تطوير دور

المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 -4تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الفرعية بالنسبة لألربعة عوامؿ الرئيسية
المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 -5تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ البديمة بالنسبة لألثني عشر عوامؿ الفرعية
المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 -6تحميؿ حساسية نتائج تطبيؽ المدخؿ المقترح
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أوالً :إدخال الوزن النسبي لكل عامل من العوامل الرئيسية إلى البرنامج اإلحصائي
()Expert Choice
قامت الباحثة بمؿء مصفوفة المقارنة الثنائية لمعوامػؿ الرئيسػية مػف خػالؿ البيانػات التػى تػـ
الحصػػوؿ عمييػػا ،ثػػـ حسػػاب األوزاف النس ػػبية وادخاليػػا إلػػى البرنػػامج اإلحص ػػائي (Expert
 (Choiceكًا ْو يوضح بانشكم اآلتي:
شكم سلى ()17
يصفوفت انًماسَت انثُائيت بانبشَايج اإلحصائي ()Expert Choice

ثانياً :تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامل الرئيسية المستخدمة فى تطوير دور المراجعة
الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات.

جدول رقم (ٗٔ)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعوامل الرئيسية
س

سٔ

سٕ

سٖ

سٗ

سٔ

ٔ

ٖ

ٕ

٘

سٕ

ٖٖٖ,

ٔ

ٕ

ٕ

سٖ

٘,

٘,

ٔ

ٗ

سٗ

ٕ,

٘,

ٕ٘,

ٔ

اإلجمالى

3,144

6

6,36

23

الجدوؿ:إعداد الباحثة
في ىذه المصفوفة تـ إدخاؿ القيـ التفضيمية لكؿ عامؿ مف العوامؿ الرئيسية لتحديد درجػة
األىميػػة النسػػبية ليػػذه العوامػػؿ المسػػتخدمة فػػى تطػػوير دور المراجعػػة الداخميػػة لتقيػػيـ إدارة مخػػاطر
اإلستثمارات ثـ جمع كؿ عمود فييا لمحصوؿ عمى إجمالي كؿ عمود.
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جدول رقم (٘ٔ)

مصفوفة ومتجية األفضمية لمعوامل الرئيسية
س

سٔ

سٕ

سٖ

سٗ

المتوسط

اليندسي لمصف

الترجيحية

سٔ

ٔ

ٖ

ٕ

٘

ٖٕٓٗ,

,ٗٛٙ

سٕ

ٖٖٖ,

ٔ

ٕ

ٕ

ٗٔ,ٓٚ

ٖٕٕ,

سٖ

٘,

٘,

ٔ

ٗ

ٔ

,ٕٓٛ

سٗ

ٕ,

٘,

ٕ٘,

ٔ

,ٖٜٛ

ٖ,ٓٛ

اإلجمالى

ٖٖٕٓ,

٘

ٕ٘٘,

ٕٔ

ٕٔٗ,ٛ

ٔ

,ٜٛٛ

٘ٔٔ,ٜٜٙ ٔ,ٜٕٓ ٔ,

القيمة الذاتية الترجيحية األكبر =ٕٗ,

القيمة الذاتية

ٕٗ,

مؤشر اإلتساق=ٓ,ٓٚ

نسبة اإلتساق=ٓ,ٓٛ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
في ىذه المصفوفة تـ حساب القيمة الذاتية الترجيحية األكبر ومؤشر اإلتساؽ ونسبة
اإلتساؽ مف خالؿ الخطوات اآلتية:
خطوات حل مصفوفة المقارنات الثنائية لمحصول عمي نسبة اإلتساق:
 .2حساب الوسط اليندسي لكؿ صؼ ثـ يتـ قسمتو عمى مجموعيـ إليجاد القيمة الذاتية الترجيحية
المقابمة ليـ في الصؼ كما ىو موضح بالشكؿ اآلتي:
قياس مخاطر االستثمارات)41( = )6×3×4×2( :

()5/2

=,597=5,923/3,451

التأىيؿ العممى والعممى لممراجع الداخمى)2,443( = )3×3×2×,444( :

()5/2

=,334=5,923/2,185
دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر)2( = )5×2×,6 ×,6( :

()5/2

=,319=5,923/2
توافر قاعدة بيانات عف المخاطر ويتـ تحديثيا باستمرار),136( = )2×,36×,6 ×,3( :
=,194=5,923/ ,4:9
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()5/2

 .3جمع كؿ عمود فى مصفوفة المقارنة الثنائية ،ثـ ضربيا فالقيمة الذاتية الترجيحية المقابمة ليـ
وجمعيـ إليجاد القيمة الذاتية الترجيحية األكبر كما موضح بالشكؿ اآلتي:
(,:99= ,597× 3,144= ),3 +,6 +,444+2
(2,226= ,334× 6 = ),6 +,6 +2+4
(2,1:3= ,319× 6,36= ),36 +2 +3+3
(,::7= ,194× 23= )2+5+3+6
القيمة الذاتية الترجيحية األكبر =5,3= ,::7+2,1:3+2,226+ ,:99
بعد الحصوؿ عمى القيمة الترجيحية األكبر مف الخطوة السابقة يمكف حساب مؤشر اإلتساؽ
مف خالؿ المعادلة التالية:
CI =(ʎmax _ n) /(n _ 1)=0
مؤشر اإلتساؽ = (1,18 =)2-5(/)5-5,3
وبعذ انحصىل عهى يؤشش اإلجساق يحى لسًحه عهى يؤشش انثبات انعشىائي إليجاد َسبة اإلجساق
مف خالؿ المعادلة التالية:
CR = CI / RI
نسبة اإلتساؽ = 1,19 = ,9:/1,18
ويتم الحصول عمي مؤشر الثبات العشوائى ) (RIبُا ًء عهي عذد انعوايم ()n
يٍ خالل ص 112انجذول سلى()4
وبناء عمى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )26والخطوات السابقة ،أتػضح أف العامؿ قياس مخػاطر
ً

االس ػػتثمارات (س )2حص ػػؿ عم ػػى الترتي ػػب األوؿ بنس ػػبة ( ،)%59,7ث ػػـ العام ػػؿ التأىي ػػؿ العمم ػػى
والعمم ػػى لمم ارج ػػع ال ػػداخمى (س )3حص ػػؿ عم ػػى الترتي ػػب الث ػػانى بنس ػػبة( ،)%33,4ويمي ػػة العام ػػؿ
(س )4حصػػؿ الترتيػػب الثالػػث دور إدارة المراجعػػة الداخميػػة فػػى إدارة مخػػاطر اإلسػػتثمارات بنسػػبة
( ،)%31,9وأخيػ اًر العامػؿ تػوافر قاعػدة بيانػات عػف المخػاطر اإلسػتثمارية ويػتـ تحػديثيا بإسػػتمرار
(س )5حصؿ عمى الترتيب الرابع بنسبة (.)%9,4
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وترى الباحثة أف ىذا الترتيػب ،يرجػع إلػى أىميػة عامػؿ قيػاس مخػاطر اإلسػتثمارات ،والػذى
يتضح فى الدور الذى يمعبػو مػف خػالؿ إسػتخداـ األدوات المناسػبة لقيػاس ورصػد ومػف ثػـ معالجػة
المخاطر اإلستثماريو المختمفة فى الوقت المناسػب وعمػى أسػاس منػتظـ ومػف ثػـ تقميميػا إلػى أدنػى
حػػد ممكػػف ،وذلػػؾ إلتخػػاذ التػػدابير والض ػوابط المناسػػبة لمتعامػػؿ معيػػا ،بوضػػع أفضػػؿ اإلج ػراءات
إلختيار اإلستراتيجية المناسبة أو المعيار المالئػـ لمتعامػؿ مػع كػؿ نػوع لقيػاس ىػذه المخػاطر ومػف
ىنػػا يظيػػر دور المراجعػػة الداخميػػة مػػف خػػالؿ مػػد اإلدارة ولجنػػة المراجعػػة بالتقػػارير لتمكنيػػا مػػف
متابعة النتائج التى تـ التوصؿ إليو عف مدى فعالية األدوات المستخدمة فى عممية قياس مخاطر
اإلستثمارات ،لذا تـ إختيار ىذا العامؿ لمترتيب األوؿ.
ثالثاً :تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامل الفرعية بالنسبة لمعوامل الرئيسية األربعة
المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات.
أ -مصفوفة المقارنة الثنائية لتحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ
الرئيسى قياس مخاطر اإلستثمارات.

جدول رقم ()ٔٙ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الرئيسي قياس مخاطر اإلستثمارات
سٔ

سٔٔ

سٕٔ

سٖٔ

المتوسط اليندسي

القيمة الذاتية

سٔٔ

ٔ

ٖٗٔ,

٘,

,ٗٔٙ

,ٜٔٓ

سٕٔ

ٚ

ٔ

ٕ

ٕٓٔٗ,

ٖٓ,ٙ

سٖٔ

ٕ

٘,

ٔ

ٔ

ٔ,ٕٙ

اإلجمالى

ٓٔ

ٖٗٔ,ٙ

ٖ٘,

ٖ,ٕٛٙ

2

ٔ,ٜٓ

ٖ٘ٓٔ,

ٗٔ,ٜ

ٖ,ٖٜٓ

القيمة الذاتية الترجيحية األكبر=ٖ,ٖٜٓ

لمصف

الترجيحية

مؤشر اإلتساق=ٕٓ ٓ,نسبةاإلتساق=ٖٓٓ,

الجدوؿ:إعداد الباحثة
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وبناء عمى الجدوؿ السابؽ أتػضح أف العوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ الرئيسى قياس
ً

مخاطر اإلستثمارات ،أف العامؿ تطوير منيجية القياس والضبط لكؿ نوع مف أنواع المخاطر
اإلستثمارية (س )22حصؿ عمى الترتيب الثالث بنسبة ( ،)%21,:ثـ العامؿ سالمة التصنيؼ
اإلئتمانى لمشركة (س )23حصؿ عمى الترتيب األوؿ بنسبة ( ،)%74ويمية العامؿ التنوع فى
محافظ اإلستثمارات(س )24حصؿ عمى الترتيب األوؿ بنسبة (.)%37,2

وترى الباحثة أف ىذا الترتيب ،يرجع إلى أىمية عامؿ سالمة التصنيؼ اإلئتمانى لمشركة
إذ يمثؿ األداة و المؤشر عمى قوة ومتانة المركز المالي لشركات التأميف  ،واألكثر أىمية مف بيف
أدوات الرقابة عمى شركات التأميف ،فأنو يمثؿ صماـ األماف لحماية ىذه الشركات وحماية
العمالء ،فيو ييدؼ إلى إعطاء إنذار مبكر ليذه الشركات إلتخاذ إجراءات تصحيحية فى الوقت
المناسب فى حالة وجود مخاطر إذا كانت مخاطر.
ب  -مصفوفة المقارنة الثنائية لتحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ
الرئيسى التأىيؿ العممى والعممى لممراجع الداخمى.
جدول رقم ()ٔٚ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الرئيسي التأىيل العممى والعممى لممراجع الداخمى
سٕ

سٕٔ

سٕٕ

سٖٕ

المتوسط

اليندسي لمصف

الترجيحية

سٕٔ

ٔ

ٖ

ٖ

ٕٓ,ٓٛ

ٗ,ٜ٘

سٕٕ

ٖٖٖ,

ٔ

٘,

ٔ٘٘,

,ٔ٘ٚ

سٖٕ

ٖٖٖ,

ٕ

ٔ

ٖ,ٛٚ

,ٕٜٗ

اإلجمالى

ٔ,ٙٙٙ

ٙ

٘ٗ,

ٖٗٓ٘,

ٔ

,ٜٜٛ

ٕٗ,ٜ

ٕٔٔٔ,

ٕٖ٘ٓ,

القيمة الذاتية الترجيحية األكبر=ٕٖ٘ٓ,

القيمة الذاتية

مؤشر اإلتساق=ٖٓ ٓ,نسبةاإلتساق=٘ٓٓ,

الجدوؿ:إعداد الباحثة
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وبناء عمى الجدوؿ السابؽ أتػضح أف العوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ الرئيسى التأىيؿ العممى
ً

والعممى لممراجع الداخمى ،أف العامؿ تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر اإلستثمارات
لمعمالء (س )32حصؿ عمى الترتيب األوؿ بنسبة ( ،)%6:,5ثـ العامؿ توافر الكوادر المدربة
لمتعامؿ مع العمالء (س )33حصؿ عمى الترتيب الثالث بنسبة ( ،)%26,8ويمية العامؿ
اإلستجابة لمطالب العمالء (س )34حصؿ عمى الترتيب الثانى بنسبة (.)%35,:
وترى الباحثة أف ىذا الترتيب ،يرجع إلى أىمية عامؿ تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة
مخاطر اإلستثمارات لمعمالء ،وذلؾ نظ اًر لما تواجيو شركات التأميف مف مخاطر عديدة ،لذا
يجب التنبؤ بكافة المخاطر المحتممة ،فيجب تعميؽ الفيـ وزيادة الشفافية حوؿ المخاطر التى قد
تواجو الشركات عامة وشركات التأميف خاصة ،وتحميؿ أسبابيا لمعمالء بإعتبارىـ جزء ال يتج أز
منيا مف مما يدعـ مبدأ المشاركة وتعزيز المسئولية داخؿ ىذه الشركات.
ت  -مصفوفة المقارنة الثنائية لتحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ
الرئيسى دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر اإلستثمارات.
جدول رقم ()ٔٛ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الرئيسي

دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر اإلستثمارات
سٖ

سٖٔ

سٕٖ

سٖٖ

المتوسط

اليندسي لمصف

الترجيحية

سٖٔ

ٔ

ٕ,

ٕ

,ٖٚٚ

,ٜٔٚ

سٕٖ

٘

ٔ

٘

ٕٕٗ,ٜ

,ٜٚٓ

سٖٖ

٘,

ٕ,

ٔ

ٗ,ٗٙ

ٕٔٔ,

اإلجمالى

٘ٙ,

ٗٔ,

ٛ

ٕ٘ٔٗ,

ٔ

ٗٔ,ٔٙ

ٖ,ٜٜ

,ٜٛٙ

ٖ٘ٓ,

القيمة الذاتية الترجيحية األكبر=٘ٓ ٖ,مؤشر اإلتساق=ٖٓٓ,
الجدوؿ:إعداد الباحثة
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القيمة الذاتية

نسبة اإلتساق=٘ٓٓ,

وبناء عمى الجدوؿ السابؽ أتػضح أف العوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ الرئيسى دور إدارة
ً

المراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر ،أف العامؿ تقييـ وتحميؿ نظـ إدارة المخاطر بشكؿ منتظـ
ومتكرر لوضع االجراءات التصحيحية (س )42حصؿ عمى الترتيب الثانى بنسبة ( ،)%28,:ثـ
العامؿ التأكد مف تطبيؽ قواعد الحوكمة (س )43حصؿ عمى الترتيب األوؿ بنسبة (،)%81,:
ويمية العامؿ المعدؿ الزمنى لالستجابة لممخاطر(س )44حصؿ عمى الترتيب الثالث بنسبة
(.)%22,3
وترى الباحثة أف ىذا الترتيب ،يرجع إلى أىمية عامؿ التأكد مف تطبيؽ قواعد الحوكمة ،فإف
وجود نظاـ قوى لمحوكمة داخؿ شركات التأميف يساعد عمى توفير درجة مف الثقة فى إتباع

مبادئ الحوكمة ،وذلؾ تأكيداً عمى تطبيؽ مبدأ الشفافية وتعزيز األداء وتخفيض المخاطر و
حماية المصالح واإلستثمارات المالية لكالً مف شركات التأميف و العمالء.
ث  -مصفوفة المقارنة الثنائية لتحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ
الرئيسى توافر قاعدة بيانات عف المخاطر اإلستثمارية ويتـ تحديثيا باستمرار.
جدول رقم ()ٜٔ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الرئيسي

توافر قاعدة بيانات عن المخاطر اإلستثمارية ويتم تحديثيا باستمرار
القيمة الذاتية

سٗ

سٔٗ

سٕٗ

سٖٗ

المتوسط

اليندسي لمصف

الترجيحية

سٔٗ

ٔ

,ٔٙٚ

ٕ٘,

,ٖٗٛ

,ٜٓٛ

سٕٗ

ٙ

ٔ

ٕ

ٕ,ٕٜٛ

,٘ٛٛ

سٖٗ

ٗ

٘,

ٔ

ٔ,ٕٜ٘

ٖٕٖ,

اإلجمالى

ٔٔ

ٔ,ٙٙٚ

ٕٖ٘,

ٖ,ٜٛٙ

ٔ

,ٜٜٚ

ٓ,ٜٛ

ٔ,ٜٓٗ

ٖ,ٓٓٛ

القيمة الذاتية الترجيحية األكبر= ٖ,ٓٓٛمؤشر اإلتساق=ٗٓٓ ٓ,نسبةاإلتساق=ٓ,ٓٓٛ
الجدوؿ:إعداد الباحثة
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وبناء عمى الجدوؿ السابؽ أتػضح أف العوامؿ الفرعية بالنسبة لمعامؿ الرئيسى توافر قاعدة
ً

بيانات عف المخاطر اإلستثمارية ويتـ تحديثيا بإستمرار ،أف العامؿ وجود دراسات عممية لتحديد
تأثيرات المتغييرات اإلقتصادية عمى عوائد اإلستثمارات(س )52حصؿ عمى الترتيب الثالث بنسبة
( ،)%9,:ثـ العامؿ توافر األساليب المختمفة لتوثيؽ أدلة المراجعة التى تساعد المراجع عمى
عرض التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية (س )53حصؿ عمى الترتيب األوؿ
بنسبة ( ،)%69,9ويمية العامؿ وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار (س )54حصؿ
عمى الترتيب الثانى بنسبة (.)%43,4
وترى الباحثة أف ىذا الترتيب ،يرجع إلى أىمية عامؿ توافر األساليب المختمفة لتوثيؽ أدلة
المراجعة التى تساعد المراجع عمى عرض التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية ،إنو

يجب عمى المراجع أف يتوافر لديو المصادر واألساليب المختمفة ،وذلؾ باإلعتماد عمى أفضؿ
األدلة وقرائف المراجعة التى يستند الييا فى إبداء رأيو ،لمخروج بتأكيد معقوؿ عف خمو التقارير

مف التحريفات الجوىرية ،وذلؾ مف خالؿ الحصوؿ عمى معمومات كافية ومناسبة تساعد فى

إمكانية إتخاذ الق اررات اإلستثمارية وتخفيض المخاطر المحتممة.
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ج .تحديد األوزان النسبية لمعوامل الرئيسية والفرعية المستخدمة فى تطوير دور المراجعة

الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات

جدول رقم (ٕٓ)

األوزان النسبية (القيمة الذاتية الترجيحية) لمعوامل الرئيسية والفرعية المستخدمة فى تطوير
دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات
الوزن

الوزن

النسبي
العامل الرئيسي

العوامل الفرعية

لمعامل

الرئيسي

الوزن

النسبي

النسبي

لمعامل

اإلجمالى

الفرعي

لمعامل

الترتيب

الفرعي
قياس مخاطر

اإلستثمارات

,ٗٛٙ

ــ تطوير منيجية القياس والضبط لكل نوع من

,ٜٔٓ

ٖ٘ٓ,

ــ سالمة التصنيف اإلئتمانى لمشركة

ٖٓ,ٙ

,ٖٓٙ

ــ تعزيز وادراك ثقافة فيم تطبيق إدارة مخاطر

ٗ,ٜ٘

ٖٖٔ,

أنواع المخاطر اإلستثمارية

ــ التنوع فى محافظ اإلستثمارات
التأىيل العممى
والعممى لممراجع
الداخمى

ٖٕٕ,

دور إدارة المراجعة
الداخمية فى إدارة

,ٕٓٛ

االستثمارات

ٔ,ٕٙ

ــ توافر الكوادر المدربة لمتعامل مع العمالء

,ٔ٘ٚ

ــ اإلستجابة لمطالب العمالء

,ٕٜٗ

,ٓ٘ٙ

٘

ــ تقييم وتحميل نظم ادارة المخاطر اإلستثمارية

,ٜٔٚ

,ٖٓٚ

توافر قاعدة بيانات

ــ وجود دراسات عممية لتحديد تأثيرات المتغييرات

,ٜٓٛ

,ٓٓٚ

ــ توافر األساليب المختمفة لتوثيق أدلة المراجعة

,٘ٛٛ

,ٜٓٗ

أكانت إحصائية وغير إحصائية

ٖٕٖ,

,ٕٓٚ

اإلقتصادية عمى عوائد اإلستثمارات

التى تساعد المراجع عمى عرض التقارير سواء

ــ وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار
اإلجمالي

ٛ

بشكل منتظم ومتكرر
ــ المعدل الزمنى لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية

تحديثيا باستمرار

ٖ

ٖ٘ٓ,

ٕٔٔ,

اإلستثمارية ويتم

ٗ

ٜ

المخاطر اإلستثمارات

عن المخاطر

ٔ

,ٕٔٚ

ــ التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة

ٖ,ٓٛ

ٙ

ٔ

,ٜٚٓ

,ٔٗٚ

ٕٔ
ٚ

ٖٕٓ,

ٔ

الجدوؿ :إعداد الباحثة
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ٕ
ٔٔ

ٓٔ

حيث أف الوزف النسبي سواء أكاف لمعوامؿ الرئيسية أو الفرعية يمثؿ القيمة الذاتية الترجيحية
المتمثمة فالجداوؿ رقـ ( ،)2:()29()28()27()26كما تـ الحصوؿ عمي الوزف النسبي
اإلجمالى لمعامؿ الفرعي عف طريؽ حاصؿ ضرب الوزف النسبي لمعامؿ الرئيسي في الوزف
النسبي لمعامؿ الفرعي ،ثـ تـ ترتيب العوامؿ حسب األىمية النسبية لمعوامؿ ذات األولوية.
رابعاً :تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمثالثة عشر عوامل الفرعية
المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات
ٔ .درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى تطوير منيجية القياس
والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر اإلستثمارية
أ .مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى تطوير منيجية
القياس والضبط لكؿ نوع مف أنواع المخاطر اإلستثمارية ويوضح الجدول التالى ما يمي:
جدول رقم (ٕٔ)
مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي
تطوير منيجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر اإلستثمارية
سٔٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٚ

ٕ

ٖ

ٔ

٘,

ٕ٘,

ٔ

ٕ

صٕ
صٖ

ٔ

صٗ
الجدوؿ :إعداد الباحثة
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ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى تطوير منيجية القياس

والضبط لكؿ نوع مف أنواع المخاطر اإلستثمارية ،ويوضح الشكل التالى ما يمي:
شكل رقم ()ٖٛ

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة
عند تقييميا بالعامل الفرعى

تطوير منيجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر اإلستثمارية

والشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%8,5كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة ،%65,3
و البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة ،%27,7و البديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%32,9

-059-

ٕ .درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى سالمة التصنيف
اإلئتمانى لمشركة
أ .مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى سالمة التصنيؼ

اإلئتمانى لمشركة ويوضح الجدول التالي ما يمي:

جدول رقم (ٕٕ)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي
سالمة التصنيف اإلئتمانى لمشركة

سٕٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٙ

ٕ

ٖ

ٔ

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٖ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة

ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى سالمة التصنيؼ
اإلئتمانى لمشركة ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم ()ٖٜ
القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة
عند تقييميا بالعامل الفرعى سالمة التصنيف اإلئتمانى لمشركة

والشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالى المراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر
االستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%8,9والبديؿ الثانى تطوير الدور الحالى

لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة ،%5:,8
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كما أف البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالى لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%26,6والبديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%38
ٖ .درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى التنوع فى محافظ
اإلستثمارات.
أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى التنوع فى محافظ

اإلستثمارات ويوضح الجدول التالي ما يمي:

جدول رقم (ٖٕ)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي
التنوع فى محافظ اإلستثمارات

سٖٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٗ

ٕ

ٖ

ٔ

٘,

ٕ٘,

ٔ

ٖ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى التنوع فى محافظ

اإلستثمارات ويوضح الشكل التالي ما يمي:

شكل رقم (ٓٗ)

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة عند تقييميا بالعامل الفرعى
التنوع فى محافظ اإلستثمارات

والشكل السابق يوضح ما يمى:
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أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر

االستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%:,7كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة ،%5:,2

والبديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة  ،%35,6و أف البديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة .%27,:

ٗ .درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى تعزيز وادراك ثقافة فيم
تطبيق إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء
أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى تعزيز وادراؾ ثقافة

فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء ويوضح الجدول التالى ما يمي:
جدول رقم (ٕٗ)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي

تعزيز وادراك ثقافة فيم تطبيق إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء
سٕٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٙ

ٖ

٘

ٔ

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٕ

صٕ
صٖ

ٔ

صٗ
الجدوؿ:إعداد الباحثة

ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى تعزيز واد ارؾ ثقافة

فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء ويوضح الشكل التالى ما يمي:
شكل رقم (ٔٗ)

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة

عند تقييميا بالعامل الفرعى تعزيز وادراك ثقافة فيم تطبيق إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء
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والشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

االستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%7,3و أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة  ،%5:كما

أف البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي المراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%29,2والبديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%37,8

٘ .درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى توافر الكوادر المدربة
لمتعامل مع العمالء

أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى توافر الكوادر

المدربة لمتعامؿ مع العمالء ويوضح الجدول التالي ما يمي:
جدول رقم (ٕ٘)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي
توافر الكوادر المدربة لمتعامل مع العمالء
سٕٕ
صٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

ٔ

ٛ

ٕ

ٖ

ٔ

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٖ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
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ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى توافر الكوادر المدربة

لمتعامؿ مع العمالء ويوضح الشكل التالي ما يمي:

شكل رقم (ٕٗ)

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة

عند تقييميا بالعامل الفرعى توافر الكوادر المدربة لمتعامل مع العمالء

الشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر

االستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%8,2كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة  ،%62,7و
البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%26,3والبديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%37,3
.ٙدرجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى اإلستجابة لمطالب العمالء
أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى اإلستجابة لمطالب

العمالء ويوضح الجدول التالي ما يمي:

جدول رقم ()ٕٙ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي
اإلستجابة لمطالب العمالء

سٖٕ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٕ,

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٕ

ٖ

ٔ

ٕ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
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ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى اإلستجابة لمطالب

العمالء ويوضح الشكل التالي ما يمي:

شكل رقم (ٖٗ)

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة
عند تقييميا بالعامل الفرعى اإلستجابة لمطالب العمالء

الشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالى لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر

االستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة  ،%5:,2كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
المراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%9,7وأف

البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالى لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%28,5والبديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%35,9

.ٚدرجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى تقييم وتحميل نظم ادارة
المخاطر اإلستثمارية بشكل منتظم ومتكرر

أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى تقييـ وتحميؿ نظـ
ادارة المخاطر اإلستثمارية بشكؿ منتظـ ومتكرر ويوضح الجدول التالي ما يمي:
جدول رقم ()ٕٚ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي

تقييم وتحميل نظم ادارة المخاطر اإلستثمارية بشكل منتظم ومتكرر
سٖٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٜ

ٕ

ٖ

ٔ

٘,

٘,

ٔ

ٕ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
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ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى تقييـ وتحميؿ نظـ

ادارة المخاطر اإلستثمارية بشكؿ منتظـ ومتكرر ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم (ٗٗ)

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة

عند تقييميا بالعامل الفرعى تقييم وتحميل نظم ادارة المخاطر اإلستثمارية بشكل منتظم ومتكرر

والشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر
االستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%8,5كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي

لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة %5:,5
،وأف البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية الحالى فى تقييـ إدارة

مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%28و البديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%37,3

.ٛدرجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى التأكد من تطبيق قواعد
الحوكمة

أ .مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى التأكد مف تطبيؽ

قواعد الحوكمة ويوضح الجدول التالي ما يمي:

جدول رقم ()ٕٛ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة
سٕٖ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٗ

ٕ

ٖ

ٔ

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٗ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
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ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى التأكد مف تطبيؽ

قواعد الحوكمة ويوضح الشكل التالي ما يمي:

شكل رقم (٘ٗ)

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة
عند تقييميا بالعامل الفرعى التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة

والشكل السابق يوضح ما يمى:

أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية الحالى فى تقييـ ادارة مخاطر

االستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%21,6كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة  ،%58,9و
البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%29,3والبديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة %34,6

 .ٜدرجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى المعدل الزمنى لالستجابة
لممخاطر اإلستثمارية

أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى المعدؿ الزمنى

لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية ويوضح الجدول التالي ما يمي:
جدول رقم ()ٕٜ

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي

المعدل الزمنى لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية
سٖٖ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٕ٘,

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٕ

ٖ

ٔ

ٕ

صٕ
صٖ

ٔ

صٗ
الجدوؿ:إعداد الباحثة
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ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى المعدؿ الزمنى

لالستجابة لممخاطر ويوضح الجدول التالي ما يمي:

شكل رقم ()ٗٙ

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة

عند تقييميا بالعامل الفرعى المعدل الزمنى لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية

والشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر

االستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة  ،%5:,2كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%9,7وأف

البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية الحالى فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%28,5كما أف البديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%35,9

ٓٔ.درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى وجود دراسات عممية
لتحديد تأثيرات المتغييرات االقتصادية عمى عوائد االستثمارات

أ .مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى وجود دراسات عممية
لتحديد تأثيرات المتغييرات االقتصادية عمى عوائد االستثمارات ويوضح الجدول التالي ما يمي:
جدول رقم (ٖٓ)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي

وجود دراسات عممية لتحديد تأثيرات المتغيي ارت االقتصادية عمى عوائد االستثمارات
سٔٗ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٚ

ٗ

ٙ

ٔ

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٕ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
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ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى وجود دراسات عممية

لتحديد تأثيرات المتغييرات االقتصادية عمى عوائد االستثمارات ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم ()ٗٚ

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة

عند تقييميا بالعامل الفرعى وجود دراسات عممية لتحديد تأثيرات المتغييرات االقتصادية عمى
عوائد االستثمارات

الشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة

مخاطر االستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%6,5كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور

الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة
 ،%59وأف البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة
مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة  ،%38و أف البديؿ الرابع إستحداث دور

بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة

.%2:98

ٔٔ .درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى توافر األساليب
المختمفة لتوثيق أدلة المراجعة التى تساعد المراجع عمى عرض التقارير سواء أكانت

إحصائية أو غير إحصائية

أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى توافر األساليب
المختمفة لتوثيؽ أدلة المراجعة التى تساعد المراجع عمى عرض التقارير سواء أكانت إحصائية أو

غير إحصائية ويوضح الجدول التالي ما يمي:
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جدول رقم (ٖٔ)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي

توافر األساليب المختمفة لتوثيق أدلة المراجعة التى تساعد المراجع
عمى عرض التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية

سٕٗ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

,ٔٙٚ

ٖٖٖ,

ٕ,

ٔ

ٕ

ٖ

ٔ

ٖ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
ب.نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى توافر األساليب

المختمفة لتوثيؽ أدلة المراجعة التى تساعد المراجع عمى عرض التقارير سواء أكانت إحصائية

أو غير إحصائية ويوضح الجدول التالي ما يمي:

شكل رقم ()ٗٛ

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة

عند تقييميا بالعامل الفرعى توافر األساليب المختمفة لتوثيق أدلة المراجعة

التى تساعد الم ارجع عمى عرض التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية

والشكل السابق يوضح ما يمى:

أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر

االستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة  ،%66,:كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي

لمم ارجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%8,5وأف
البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي

لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر

اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%24و البديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ لممراجعة
الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة .%3497
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ٕٔ.درجة األىمية النسبية لمعوامل البديمة بالنسبة لمعامل الفرعى وجود تنبؤات بالتقمبات فى
العائد عمى اإلستثمار
أ.مصفوفة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى وجود تنبؤات
بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار ويوضح الجدول التالي ما يمي:
جدول رقم (ٕٖ)

مصفوفة المقارنة الثنائية لمعامل الفرعي

وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار
سٖٗ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ

ٔ

ٙ

ٗ

٘

ٔ

٘,

ٖٖٖ,

ٔ

ٕ

صٕ
صٖ
صٗ

ٔ

الجدوؿ:إعداد الباحثة
ب .نتيجة المقارنة الثنائية لمبدائؿ األربعة عند تقييميا بالعامؿ الفرعى وجود تنبؤات

بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم ()ٜٗ

القيمة الذاتية الترجيحية ومؤشر نسبة اإلتساق لمبدائل األربعة

عند تقييميا بالعامل الفرعى وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار

والشكل السابق يوضح ما يمى:
أف البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر
اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الرابع بنسبة  ،%6,9كما أف البديؿ الثانى تطوير الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب األوؿ بنسبة ،%59,6
وأف البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر
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اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%2:,3والبديؿ الرابع إستحداث دور بديؿ
لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة %3796
ج.األوزان النسبية لمعوامل البديمة المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم
إدارة مخاطر اإلستثمارات.
يتم تقيييم كل بديل كما يتضح فى الجدول التالى:

جدول رقم (ٖٖ)

األوزان النسبية لمعوامل الرئيسية والبديمة المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية
لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات

العوامل الرئيسية
سٔ=,ٗٛٙ

سٕ=ٖٕٕ,

سٖ=,ٕٓٛ

سٗ=ٖ,ٓٛ

الوزن النسبي اإلجمالى

البدائل
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ٗ,ٓٚ

ٕٗ٘,
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,ٕٔٛ

,ٓٚٛ

,ٜٗٚ

٘٘ٔ,

ٓ,ٕٚ

,ٜٓٙ

ٔ,ٜٗ

ٕ٘ٗ,

,ٜٔٙ

ٕٓ,ٙ

ٓ,ٜٗ

ٔ,ٔٛ

,ٕٙٚ

ٔ,ٓٚ

,٘ٔٙ

ٕ٘ٔ,

ٕ,ٕٙ

ٔ,ٜٗ

,ٓٛٙ

ٗ,ٔٚ
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ٗ,ٓٚ

ٗ,ٜٗ

ٓ,ٔٚ

ٕ,ٕٙ

٘ٓٔ,

,ٗٚٛ

ٕ,ٔٛ

ٖٕ٘,

ٔ,ٜٗ

,ٓٛٙ

ٗ,ٔٚ

,ٕٗٛ

ٗ٘ٓ,

ٓ,ٗٛ

ٓ,ٕٚ

,ٜٔٚ

,ٜ٘٘

ٗ,ٓٚ

ٖٓٔ,

,ٕٖٙ

,ٓ٘ٛ
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ٕ,ٜٔ

٘,ٕٙ

ٕ,ٜٔ

ٖٔٗ,

ٕ,ٔٛ
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الجدوؿ:إعداد الباحثة
أوضح الشكل السابق ان البديؿ األوؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى
تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات حاز عمى الترتيب الثانى بنسبة  ،%2:,3وأف البديؿ الثانى
تطوير الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب
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األوؿ بنسبة  ،%54,2و البديؿ الثالث عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى
تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب الثالث بنسبة  ،%29,3والبديؿ الرابع
إستحداث دور بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات حاز عمى الترتيب
الرابع بنسبة .%25,6
٘ -تحميل حساسية نتائج تطبيق المدخل المقترح
قامت الباحثة بإستخداـ كؿ مف تحميؿ الحساسية المتغيرة وحساسية األداء لتطبيؽ فحص
حساسية النموذج بالتطبيؽ عمى العوامؿ الفرعية لكؿ عامؿ رئيسي وذلؾ لترتيب األىمية النسبية
لكؿ بديؿ مف البدائؿ المقترحة.
أوالً :العامل الرئيسي قياس مخاطر االستثمارات
أ.فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية المتغيرة لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد
إجراء تحميؿ الحساسية.يوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم (ٓ٘)
تحميل الحساسية المتغيرة لترتيب البدائل
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ب .فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية األداء لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد
إجراء تحميؿ الحساسية ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم (ٔ٘)
تحميل الحساسية األداء لترتيب البدائل

إ تضح مف الشكميف السابقيف وبتطبيؽ إختبار الحساسية المتغيرة وحساسية األداء بإستخداـ
برنامج التحميؿ اإلحصائي ) (Expert Choiceأف البديؿ( تطوير الدور الحالي لممراجعة
الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات) ىو الحاصؿ عمى الترتيب األوؿ ،ثـ استحداث دور
بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو عدـ اإلعتماد عمى الدور
الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو االبقاء عمى الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات.
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ثانياً :العامل الرئيسي التأىيل العممى والعممى لممراجع الداخمى
أ .فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية المتغيرة لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد
إجراء تحميؿ الحساسية ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم (ٕ٘)
تحميل الحساسية المتغيرة لترتيب البدائل

ب.فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية األداء لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد إجراء

تحميؿ الحساسية ويوضح الشكل التالي ما يمي:

شكل رقم (ٖ٘)

تحميل الحساسية األداء لترتيب البدائل
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إتضح مف الشكميف السابقيف وبتطبيؽ إختبار الحساسية المتغيرة وحساسية األداء بإستخداـ
برنامج التحميؿ اإلحصائي ) (Expert Choiceأف البديؿ( تطوير الدور الحالي لممراجعة
الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات) ىو الحاصؿ عمى الترتيب األوؿ ،ثـ استحداث دور
بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو عدـ اإلعتماد عمى الدور
الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو االبقاء عمى الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات.
ثالثاً :العامل الرئيسي دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة مخاطر اإلستثمارات
أ.فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية المتغيرة لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد
إجراء تحميؿ الحساسيةويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم (ٗ٘)
تحميل الحساسية المتغيرة لترتيب البدائل
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ب.فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية األداء لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد إجراء
تحميؿ الحساسية ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم (٘٘)
تحميل الحساسية األداء لترتيب البدائل

إ تضح مف الشكميف السابقيف وبتطبيؽ إختبار الحساسية المتغيرة وحساسية األداء بإستخداـ
برنامج التحميؿ اإلحصائي ) (Expert Choiceأف البديؿ( تطوير الدور الحالي لممراجعة
الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات) ىو الحاصؿ عمى الترتيب األوؿ ،ثـ استحداث دور
بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو عدـ اإلعتماد عمى الدور
الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو االبقاء عمى الدور الحالي
لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات.
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رابعاً :توافر قاعدة بيانات عن المخاطر اإلستثمارية ويتم تحديثيا باستمرار

أ.فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية المتغيرة لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد

إجراء تحميؿ الحساسية ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم ()٘ٙ
تحميل الحساسية المتغيرة لترتيب البدائل

ب .فحص حساسية النموذج لتحميؿ الحساسية األداء لترتيب البدائؿ المتاحة وذلؾ بعد إجراء
تحميؿ الحساسية ويوضح الشكل التالي ما يمي:
شكل رقم ()٘ٚ
تحميل الحساسية األداء لترتيب البدائل
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وا تضح مف الشكميف السابقيف وبتطبيؽ إختبار الحساسية المتغيرة وحساسية األداء بإستخداـ
برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )Expert Choiceأف البديؿ( تطوير الدور الحالي لممراجعة
الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات) ىو الحاصؿ عمى الترتيب األوؿ ،ثـ استحداث دور
بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو عدـ اإلعتماد عمى الدور
الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات ،ويميو االبقاء عمى الدور الحالي
لممراجعة الداخمية الحالى فى تقييـ ادارة مخاطر االستثمارات.
واتضح مما سبق،أنو بإستخداـ كؿ مف تحميؿ الحساسية المتغيرة وحساسية األداء لتطبيؽ
فحص حساسية النموذج بالتطبيؽ عمى العوامؿ الفرعية لكؿ عامؿ رئيسي وذلؾ لترتيب األىمية
النسبية لكؿ بديؿ مف البدائؿ المقترحة ،وجد أن البديل (تطوير الدور الحالي لممراجعة الداخمية
فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات) ىو الحاصؿ عمى الترتيب األوؿ ،ثـ البديؿ إستحداث دور
بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،ويميو البديؿ عدـ اإلعتماد عمى الدور
الحالي لممراجعة الداخمية الحالى فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،ويميو البديؿ اإلبقاء عمى
الدور الحالي لممراجعة الداخمية الحالى فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،وترى الباحثة أف ىذا
الترتيب ،أوضح أىمية تطوير دور المراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،وىو ما
قاـ عميو المدخؿ المقترح.
رابعاً:إختبارات الفروض وتحميل النتائج.
فروض الدراسة
الفرض األول ":ال يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بين تطوير دور المراجعة
الداخمية و تقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأمين بجميورية مصر العربية".
الفرض الثاني ":ال يؤدى إستخدام أسموب التحميل اليرمى فى ظل تحقيق التكامل بين
مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازن إلى تطوير دور المراجعة
الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات".
ٔ .عالقة اإلرتباط بين المراجعة الداخمية و تقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأمين
بجميورية مصر العربية:
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لتحديد طبيعة وقوة عالقة اإلرتباط بيف المراجعة الداخمية و تقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية مصر العربية ،قامت الباحثة بصياغة الفرض األوؿ
مف فروض الدراسة والذي ينص عمي " :ال يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية لممراجعة
الداخمية فى تقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأمين بجميورية مصر العربية".
لقد أظير تحميؿ البرنامج اإلحصائي ) (Expert Choiceأنو بإستخداـ كؿ مف تحميؿ
الحساسية المتغيرة وحساسية األداء لتطبيؽ فحص حساسية النموذج بالتطبيؽ عمى العوامؿ
الفرعية لكؿ عامؿ رئيسي وذلؾ لترتيب األىمية النسبية لكؿ بديؿ مف البدائؿ المقترحة ،وجد أن
البديل تطوير الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ىو الحاصؿ
عمى الترتيب األوؿ ،ثـ البديؿ إستحداث دور بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات ،ويميو البديؿ عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية الحالى فى تقييـ
إدارة مخاطر اإلستثمارات ،ويميو البديؿ اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية الحالى فى
تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،وترى الباحثة أف ىذا الترتيب ،أوضح أىمية تطوير دور
المراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
وبناء عمي النتائج السابقة تم رفض الفرض األول ،وىذا يعني أنو" يوجد تأثير جوىرى
ً

ذو داللة إحصائية بين تطوير دور المراجعة الداخمية وتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات فى
شركات التأمين بجميورية مصر العربية".
ٕ .إستخدام أسموب التحميل اليرمى فى ظل تحقيق التكامل بين مقياس القيمة االقتصادية
المضافة وأسموب قياس األداء المتوازن إلي تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة
مخاطر اإلستثمارات.
فيما يخص الفرض الذي ينص عمي أنو"ال يؤدى إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ
تحقيؽ التكامؿ بيف مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف إلى تطوير
دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات" ،فمقد أظير تحميؿ البرنامج اإلحصائي
) (Expert Choiceأف مؤشر نسبة اإلتساؽ تراوح ما بيف ( 1,ٓٓٛػ ػ  )1,ٓٛكما ىو موضح
فى الجداوؿ رقـ ( ،):()9()8()7()6فيذا يعبر عف إتساؽ التقدير وأف مؤشر ىذه القيـ مقبوؿ.
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وبناء عمي النتائج السابقة تم رفض الفرض الثاني ،وىذا يعني أنو" يؤدى إستخدام
ً

أسموب التحميل اليرمى فى ظل تحقيق التكامل بين مقياس القيمة االقتصادية المضافة
وأسموب قياس األداء المتوازن إلى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر
اإلستثمارات".
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خالصة الفصل الرابع
قامت الباحثة في ىذا الفصل بإجراء الدراسة الميدانية من خالل اإلعتماد عمى عمل
وبناء عمى ذلك فقد تم تقسيمو إلى مبحثين،
قائمة إستبيان إلختبار صحة فروض الدراسة،
ً
من خالل اآلتي:

المبحث األول :منيجية الدراسة الميدانية ،وقد تناولت الباحثة ىذا المبحث مف خالؿ:
 -2فروض الدراسة
 -3حدود الدراسة الميدانية

 -4تحديد مجتمع البحث واختيار العينة محؿ الدراسة
 -5أسموب الدراسة

 -6تصميـ قائمة اإلستبياف

 -7توزيع قوائـ اإلستبياف وتمقي الردود
 -8األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

المبحث الثاني :إختبارات فروض الدراسة اإلحصائية عن عرض وتفسير نتائج البرنامج
اإلحصائي ( ،)Expert Choiceوقد تناولت الباحثة ىذا المبحث مف خالؿ:
 .2إختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة الميدانية :وقد توصمت الباحثة إلي أف مؤشر نسبة
اإلتساؽ مقبوالً بالشكؿ الذى يعكس مدي توافر اإلعتمادية والثقة بمتغيرات الدراسة
ويؤكد صالحيتيا لمراحؿ التحميؿ التالية.
بناء عمى الردود الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي التي تـ
 .3التحميؿ اإلحصائي الوصفيً :
الحصوؿ عمييا ،قامت الباحثة بتوصيؼ المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة والتي

تتمثؿ في المؤىؿ العممي والمنصب الوظيفي وسنوات الخبرة.
 .4البرنامج المستخدـ فى تحميؿ البيانات :تـ إدخاؿ البيانات إلى البرنامج اإلحصائي
) (Expert Choiceنحسا

األوصاٌ انُسبية نهعىايم انشئيسية وانفشعية وانبذيهة

لتحديد العوامؿ ذات األىمية النسبية المؤثرة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ
إدارة مخاطر اإلستثمارات ،ثـ تـ تطبيؽ خطوات المدخؿ المقترح لتطوير دور المراجعة
الداخمية في تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات مف خالؿ الخطوات التالية،
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أ  -إدخاؿ الوزف النسبي لكؿ عامؿ مف العوامؿ الرئيسية إلى البرنامج اإلحصائي
)(Expert Choice
ب  -تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الرئيسية المستخدمة فى تطوير دور المراجعة
الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ت  -تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الفرعية بالنسبة لألربعة عوامؿ الرئيسية
المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ث  -تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ البديمة بالنسبة لمثالثة عشر عوامؿ الفرعية
المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ج  -تحميؿ حساسية نتائج تطبيؽ المدخؿ المقترح.
بناء عمي النتائج السابقة تـ
 .5إختبارات الفروض وتحميؿ النتائج :توصمت الباحثة إلي أنو ً
رفض الفرض األوؿ والذي أتضح أنو يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بيف تطوير

دور المراجعة الداخمية وتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية
مصر العربية" ،كـ تـ رفض الفرض الثاني والذي أتضح أنو يؤدى إستخداـ أسموب
التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب
قياس األداء المتوازف إلى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات".
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الخالصة والنتائج والتوصيات

أوالً :الخالصة
الفصل األول :تحميل ألىم الدراسات السابقة
تناولت الباحثة فى ىذا الفصؿ اإلطار العاـ لمدراسة والذي اشتمؿ عمي ما يمي:
مقدمة الدراسة والذي أػتضح مف خالليا أف تقييـ فعالية إدارة مخاطر اإلستثمارات مف
الموضوعات الحيوية التي تخضع لمتطور المستمر لما تمثمو مف أىميو كبيرة بالنسبة لممراجع
ودور رئيسياً ليذه الشركات والتي مف خالليا يمكف تحديد األبعاد التي يتـ عمى أساسيا
الداخمي،
اً
ٍ
خاص مف جانب المراجع
الفحص والتحقؽ وتحديد األنشطة والعمميات التي تحتاج إلى تركيز
الداخمي.
مشكمة الدراسة والتي تـ تقسيميا إلى مجموعتيف؛ تناولت الدراسات السابقة التى تخص
المحور األوؿ وىو إدارة مخاطر اإلستثمارات ،وعف الدراسات التى تخص المحور الثانى وىو
المراجعة الداخمية ،والتي تتمثمت فى عدـ وجود رؤية مستقبمية متكاممة لدى إداراتي شركتي مصر
لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة فى جميورية مصر العربية بشأف تطبيؽ النموذج الشامؿ مف
خالؿ التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف
بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى لتطوير دور المراجعة الداخمية وتخفيض مخاطر اإلستثمارات
ومف ثـ إدارتيا.كما تناولت الباحثة فروض الدراسة ،أىداف الدراسة ،حدود الدراسة ،منيجية
الدراسة ،خطة الدراسة.

الفصل الثاني :تحميل مخاطر اإلستثمارات وأساليب إدارتيا في شركات التأمين
تناولت الباحثة فى ىذا الفصل مخاطر اإلستثمار وطبيعة وميام إدارة المخاطر ،وذلك من
خالل المبحثين التالين:
أوالً :مخاطر اإلستثمار حيث تناولت الباحثة فى المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ بالدراسة
والتحميؿ لمخاطر اإلستثمار فى شركات التأميف المصرية مف (مفيوـ وتصنيؼ وطبيعة وأنشطة)
حيث خمصت الباحثة إلى أف مخاطر اإلستثمار مف أىـ أنواع المخاطر التى واجيت ومازالت
تواجو شركات التأميف ،حيث تمثؿ أساس المخاطر الجوىرية التى ومازالت تعترض القرار
اإلستثمارى ،كما أدت إلى ضعؼ قدرتيا عمى الوفاء بإلتزاماتيا تجاه حممة األسيـ ،وبالتالى تركت
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ثار سمبية عمى نتائج سياسات وأعماؿ ىذه الشركات ،كما تناولت الباحثة بالتفصيؿ كالً مف
آ اً
(مصادر المخاطر وأساليب المواجية ووسائؿ الحد منيا) وذلؾ بالتعرؼ عمى المخاطر التي
تعرضت ليا ىذه الشركات مف خالؿ طبيعتيا الخاصة التى واجيت عوائد ومخاطر أنشطتيا
المختمفة والمتنوعة لإلستثمارات.
كما تطرقت الباحثة إلى أساليب القياس والى أىـ المقاييس المستخدمة ،مف خالؿ ربط
العائد بدرجة التقمب والمخاطرة والمستخدمة فى تحديد العوائد اإلستثمارية ،وتقدير المخاطر التى
يتعرض ليا المستثمريف.
ثانياً :إدارة مخاطر اإلستثمارات وقد تناولت الباحثة فى المبحث الثانى بالدراسة والتحميؿ
لطبيعة ومفيوـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،فقد توصمت الباحثة بأف إدارة مخاطر اإلستثمارات
نشاط بالغ األىمية يخمؽ قيمة لشركات التأميف ،فإف وجودىا يمثؿ عنصر حاسـ فى اإلدارة
الشاممة لممخاطر وضرورية لنجاح ىذه الشركات وضماف إستمرارىا عمى المدى الطويؿ ،كما
تناولت الباحثة (أىمية وأىداؼ وفوائد وخطوات التنفيذ ) وذلؾ بإعتبار إدارة مخاطر اإلستثمارات
نشاط ال يتج أز مف ىذه الشركات وتنفيذه ضرورة واجبة عمييا ،كما تناولت الباحثة بالتفصيل لكالً
من ( اآلليات واإلجراءات والتدابير المتخذة والمتبعة) فقد وضعت الجيات الرقابية والمتمثمة فى
"ىيئة االشراؼ والرقابة المالية" اإلجراءات والتدابير و قدمت مف خالليا توصيات بتطبيؽ المعايير
والقواعد الدولية والتى تمثمت فى  ،solvency 11 & solvency 1والتى نصت عمى الفحص
الدورى لتحديد المخاطر وتقديـ التقارير الرقابية لمعرفة مدى المساىمة فى تحسيف فعاليتيا،
وأتضح ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ بيف المراجعة الداخمية وادارة المخاطر بما يسمى" المراجعة
الداخمية المبنية عمى أساس المخاطر" ،وذلؾ فى إطار حرص الييئة عمى إستقرار القطاع
اإلقتصادى وخاصة شركات التأميف ،وىذا ما ستتناولو الباحثة فى الفصؿ الثانى.
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الفصل الثالث :جودة المراجعة الداخمية فى إطار حوكمة الشركات في عالقتيا
بالمدخل المقترح لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات
تناولت الباحثة فى ىذا الفصل طبيعة المراجعة الداخمية فى إطار آليات حوكمة الشركات
والمدخل المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات ،وذلك من
خالل المبحثين التالين:
أوالً :المراجعة الداخمية فى ظل الحوكمة حيث تناولت الباحثة فى المبحث األوؿ مف ىذا
الفصؿ

بالدراسة والتحميؿ لطبيعة ومفيوـ المراجعة الداخمية ،فقد توصمت الباحثة إلى أف

المراجعة الداخمية مقياس ميـ لتقييـ أداء الشركة ،فيى بمثابة صماـ األماف لمواجية المخاطر،
والوقوؼ عمى نواحى القصور فى أنظمة الرقابة الداخمية ،بما ينعكس عمى أدائيا وضبط
معامالتيا التى تضيؼ قيمة لمشركات عامة وشركات التاأميف خاصة وبالتالى فإف تفعيؿ عمميا
يؤدى الى تحقيؽ العديد مف المزايا واإليجابيات ،كما تناولت الباحثة المراجعة الداخمية كأداة
لحوكمة الشركات مف خالؿ عرض )2( ،العالقة بيف المراجعة الداخمية وباقى أطراؼ الحوكمة
فمف خالؿ طبيعتيا ونشاطيا المضيؼ قيمة أصبحت كجزء متمـ وىاـ بؿ عنصر أساسى فى
ىيكؿ حوكمة الشركات والذى يتضمف (لجنة المراجعة ،المراجع الخارجى ،مجمس االدارة):)3(،
تطور معايير المراجعة الداخمية فى ظؿ الحوكمة مف خالؿ التطورات التى طرأت عمييا وأصبح
دورىا الحديث باإلسياـ فى تحسيف كفاءة وتقييـ فعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة الداخمية
والتأكد مف سالمة تطبيؽ قواعد الحوكمة ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ التأكيدات الالزمة وابداء
التوصيات ،ثـ تناولت الباحثة بالدراسة والتحميؿ لعممية المراجعة عمى أساس المخاطر حيث
خمصت الباحثة الى أف الدور الذى تمعبو المراجعة الداخمية بإعطاء الصورة الحقيقية لمشركة مف
خالؿ جميع مراحؿ عممية ادارة المخاطر بداية مف تحديد المخاطر التى تواجة الشركة ،مرو ار
بتقييميا ،وانتياءاً بكيفة تعامؿ االدارة معيا واالستجابة ليا وتقديـ التقارير لإلدارة العميا ،وبالتالى
فيى تمثؿ العمود الفقرى والذى يساىـ فى بقاء وتعزيز إستمرار الشركات.
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ثانياً :المدخل المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات،
حيث قدمت الباحثة مدخؿ ييدؼ إلى إيجاد عممية منيجية متكاممة

قابمة لمتطبيؽ يمكف

إستخداميا بصفة دورية مف خالؿ استخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف
أسموب مقياس القيمة المضافة و أسموب قياس األداء المتوازف ،وذلؾ مف أجؿ تطوير وتعزيز
الدور االستراتيجى لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر االستثمارات في شركات التأميف

الفصل الرابع :الدراسة الميدانية
قامت الباحثة في ىذا الفصل بإجراء الدراسة الميدانية من خالل اإلعتماد عمى عمل
وبناء عمى ذلك فقد تم تقسيمو إلى مبحثين ،من
قائمة إستبيان إلختبار صحة فروض الدراسة،
ً

خالل اآلتي:

المبحث األول :منيجية الدراسة الميدانية ،وقد تناولت الباحثة ىذا المبحث مف خالؿ:
 -2فروض الدراسة

 -3حدود الدراسة الميدانية
 -4تحديد مجتمع البحث واختيار العينة محؿ الدراسة
 -5أسموب الدراسة

 -6تصميـ قائمة اإلستبياف
 -7توزيع قوائـ اإلستبياف وتمقي الردود

 -8األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
المبحث الثاني :إختبارات فروض الدراسة اإلحصائية عن عرض وتفسير نتائج البرنامج
اإلحصائي ( ،)Expert Choiceوقد تناولت الباحثة ىذا المبحث مف خالؿ:
 .2إختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة الميدانية :وقد توصمت الباحثة إلي أف مؤشر نسبة
اإلتساؽ مقبوؿ بالشكؿ الذى يعكس مدي توافر اإلعتمادية والثقة بمتغيرات الدراسة ويؤكد
صالحيتيا لمراحؿ التحميؿ التالية.
بناء عمى الردود الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي التي تـ
 .3التحميؿ اإلحصائي الوصفيً :

الحصوؿ عمييا ،قامت الباحثة بتوصيؼ المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة والتي تتمثؿ في
المؤىؿ العممي والمنصب الوظيفي وسنوات الخبرة.
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 .4البرنامج المستخدـ فى تحميؿ البيانات :تـ إدخاؿ البيانات إلى البرنامج اإلحصائي
) (Expert Choiceلحساب األوصاٌ انُسبية نهعىايم انشئيسية وانفشعية وانبذيهة لتحديد العوامؿ
ذات األىمية النسبية المؤثرة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات،
ثـ تـ تطبيؽ خطوات المدخؿ المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية في تقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات مف خالؿ الخطوات التالية،
أ  -إدخاؿ الوزف النسبي لكؿ عامؿ مف العوامؿ الرئيسية إلى البرنامج اإلحصائي
)(Expert Choice
ب  -تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الرئيسية المستخدمة فى تطوير دور المراجعة
الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ت  -تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ الفرعية بالنسبة لألربعة عوامؿ الرئيسية المستخدمة
فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ث  -تحديد درجة األىمية النسبية لمعوامؿ البديمة بالنسبة لمثالثة عشر عوامؿ الفرعية
المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ج  -تحميؿ حساسية نتائج تطبيؽ المدخؿ المقترح.
بناء عمي النتائج السابقة تـ
ٗ .إختبارات الفروض وتحميؿ النتائج :توصمت الباحثة إلي أنو ً

رفض الفرض األوؿ والذي أتضح أنو يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بيف تطوير دور
المراجعة الداخمية وتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية مصر العربية"،
كـ تـ رفض الفرض الثاني والذي أتضح أنو يؤدى إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ
التكامؿ بيف مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف إلى تطوير دور
المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات".
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ثانياً :النتائج
أ .نتائج الدراسة النظرية
توصمت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أىميا:
 .2إتضح مف الفصؿ األوؿ المرتبط بتحميؿ الدراسات السابقة اآلتي:
أوالً :الدراسات التي تناولت إدارة مخاطر اإلستثمارات :بأف تفتقر الشركات عامة إلي وضع
أساس منطقي وسميـ في تطبيؽ إدارة المخاطر ،وبالتالي واجيت مخاطر عديدة وأىميا
المخاطر التي تتعمؽ باإلستثمارات ،لذا يجب عمي ىذه الشركات يكوف لدييا وجية نظر
إستراتيجية مف خالؿ وضع خطة إستباقية فعالة يتـ مف خالليا تحديد المخاطر واألخذ
فاإلعتبار التدابير الالزمة واتباع أساليب رقابية وادارية صارمة إلدارة ىذه المخاطر والتحوط
منيا ،لذا فأف الواجب عمييا إدارة المخاطر بكفاءة مف أجؿ إستم ارريتيا بوضع مؤشرات
وبيانات تساعد عمي تحديدىا وقياسيا.
ثانياً :الدراسات التي تناولت المراجعو الداخمية :أف تمعب المراجعة الداخمية دو اًر ىاماً في
التأكيد عمي بقاء واستمرار الشركات وذلؾ بوضع خطة لممراجعة الداخمية عمي أساس تقييـ
وتحسيف عمميات إدارة المخاطر ،والتأكد مف كفاءتيا وفعاليتيا واختبار مدي اإللتزاـ بالقوانيف
والنظـ والسياسات فبيذا تمثؿ المراجعة الداخمية صماـ األماف لمواجية المخاطر التي تتعرض
ليا ىذه الشركات.
 .3إتضح مف الفصؿ الثاني الخاص بتحميؿ مخاطر اإلستثمارات وأساليب إدارتيا في شركات
التأميف اآلتي:
أوالً :طبيعة وتحميؿ لسياسات مخاطر اإلستثمارات والتحديات التي تواجو شركات التأميف عند
التطبيؽ ،نتيجة القصور في السياسات اإلستثمارية ،وعدـ إلتزاـ المسئوليف بالخطط
الموضوعة ،كما أنو ال توجد قوانيف أو إجراءات تساعد عمي قياس ىذه المخاطر أو السيطرة
عمييا داخؿ ىذه الشركات لذا تتطمب سياسة اإلستثمارات ىيكالً إلدارة المخاطر.
ثانياً :تعتبر إدارة مخاطر اإلستثمارات موضوعاً حديثاً إىتمت بو الكثير مف الييئات والمجاف
ٍ
بشكؿ فعاؿ بما يتماشي مع
العممية والدراسات األكاديمية ببحث ودراسة ىذه المخاطر
المستجدات اإلقتصادية ،كما تعتبر مف أىـ القضايا التى يجب أف تحظي بإىتماـ مف قبؿ
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صناع ومتخذي القرار لما ليا مف تأثير عمي اإلستقرار المالي واإلقتصادي ،حيث تعد خاصة
خطة إستباقية فعالة تمعب دو اًر ىاماً فى تحميؿ التحديات التي واجيت شركات التأميف مف
قبؿ واألخذ بعيف اإلعتبار المخاطر المستقبمية واإلحتماالت المرتبطة بيا والعمؿ عمي منع
تكرارىا ،وبالتالي تمثؿ إدارة مخاطر اإلستثمارات نيجاً إدارياً وأسموباً عممياً يساعد فى التعامؿ

ٍ
بوجو عاـ وشركات التأميف بوج ٍو خاص ،وعمي الرغـ
مع المخاطر التى تتعرض ليا الشركات
مف تعدد األراء حوؿ تعريؼ إدارة مخاطر اإلستثمارات لـ يتـ اإلتفاؽ عمي تعريؼ موحد
بسبب إختالؼ وجيات النظر حوليا.
 .4إتضح مف الفصؿ الثالث الخاص بجودة المراجعة الداخمية في إطار حوكمة الشركات ما
يمي:
أوالً :أف اليدؼ مف عممية إدارة المخاطر ىو وجود رؤية واستراتيجية واضحة لمعامميف
بشركات التأميف لتقدير المخاطر والتحوط ضدىا وتقميميا إلي أدني حد وذلؾ مف خالؿ
الفحص الدورى لتحديد المخاطر ومف ىنا برز دور المراجعة الداخمية ،فتعتبر المراجعة
الداخمية أحد أىـ اإلدارات بشركات التأميف وذلؾ لطبيعة عمميا الذي يتميز بالمخاطرة ،كما
تقوـ المراجعة الداخمية بتطبيؽ نظاـ سميـ لتقييـ المخاطر بالشكؿ الذي يساىـ في تفعيؿ
مبادئ حوكمة الشركات ،وبالتالي تمعب المراجعة الداخمية دو اًر رئيسياً في تدعيـ مسئوليات
أطراؼ الحوكمة (لجنة المراجعة ،مجمس اإلدارة ،المراجع الخارجي) ،كما تقوـ المراجعة
الداخمية بدو اًر ىاماً في التأكيد عمي بقاء واستمرار الشركات ،فيي تمثؿ الحصف األوؿ
لمواجية المخاطر وىو األمر الذي يمثؿ المدخؿ لممراجعة الداخمية المبنية عمي أساس
المخاطر ،وذلؾ مف خالؿ الدور اإلستشاري المتمثؿ فالفحص والتقييـ و إعداد التقارير بشأف
كفاءة وفعالية عمميات إدارة المخاطر.
ثانياً :تناوؿ المدخؿ المقترح لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات النماذج الرياضية واإلحصائية:
والذي أتضح مف خاللو وجود قصور وعدـ كفاية المؤشرات واألساليب الكمية والغير كمية
لقياس وتقييـ أداء شركات التأميف وتحديد المخاطر المرتبطة بالسياسات اإلستثمارية لذا يجب
أف تشتمؿ المؤشرات أو المقاييس عمي الجوانب المالية وغير المالية ،فتمكنت ىذه الدراسة
مف معالجة الفجوة البحثية المتمثمة في إستخداـ مقاييس أداء مالئمة وذلؾ لتحديد العوامؿ
ذات األولوية ،وذلؾ بدمج كالً مف مقاييس األداء المالية وغير المالية مف خالؿ التكامؿ بيف
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أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ أسموب
التحميؿ اليرمي ،كما أمكف مف خالؿ التكامؿ ترجمة الرؤية وتوصيؿ إستراتيجية الشركة
والربط بيف األىداؼ والمقاييس العامة والخاصة ،ويعتبر أسموب التحميؿ اليرمي أحد
األساليب الكمية التي تساعد متخذي القرار مف ذوى الخبرة عمي توفير مؤشر أداء مركب
(الوزف النسبيى اإلجمالى) يتـ مف خاللو ترتيب أولوية العوامؿ حسب أىميتيا النسبية ،لذا
يعتبر مف أنسب األساليب لصنع واتخاذ القرار.

ب .نتائج الدراسة الميدانية
توصمت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أىميا:
 .2يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بيف تطوير دور المراجعة الداخمية وتقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية مصر العربية.
 .3يؤدى إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف مقياس القيمة االقتصادية
المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف إلى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات.
 .4ترتيب المقاييس لمعوامؿ الرئيسية والفرعية والبدائؿ حسب األىمية النسبية لمعوامؿ ذات
األولوية وىو ما حققو أسموب التحميؿ اليرمي لموصوؿ إلي تحقيؽ اليدؼ العاـ لمدراسة ،وقد
توصمت الدراسة بعد إجراء الدراسة الميدانية إلي ترتيب المقاييس األكثر أولوية إلي أقؿ
أولوية وىي كالتالي:
أوالً :ترتيب مقاييس العوامل الرئيسية
 قياس مخاطر االستثمارات
 التأىيؿ العممى والعممى لممراجع الداخمى
 دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة مخاطر اإلستثمارات
 توافر قاعدة بيانات عف المخاطر اإلستثمارية ويتـ تحديثيا بإستمرار
ثانياً :ترتيب المقاييس لمعوامل الفرعية بالنسبة لمعوامل الرئيسية
 سالمة التصنيؼ اإلئتمانى لمشركة
 التأكد مف تطبيؽ قواعد الحوكمة
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 تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء
 التنوع فى محافظ اإلستثمارات
 اإلستجابة لمطالب العمالء
 تطوير منيجية القياس والضبط لكؿ نوع مف أنواع المخاطر اإلستثمارية
 توافر األساليب المختمفة لتوثيؽ أدلة المراجعة التى تساعد المراجع عمى عرض
التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية
ٍ
بشكؿ منتظـ ومتكرر
 تقييـ وتحميؿ نظـ ادارة المخاطر اإلستثمارية
 توافر الكوادر المدربة لمتعامؿ مع العمالء
 وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار
 المعدؿ الزمنى لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية
 وجود دراسات عممية لتحديد تأثيرات المتغييرات اإلقتصادية عمى عوائد اإلستثمارات.
ثالثاً :ترتيب البدائل
 تطوير الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر االستثمارات.
 عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات.
 إستحداث دور بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 .5ثبات وصدؽ قائمة اإلستبياف مف خالؿ مؤشر نسبة اإلتساؽ حيث أنو تراوح ما بيف
( ،)1,ٓٛ - 1,ٓٓٛفأف يعد مؤشر ىذه القيـ مقبوالً.
 .6تحميؿ حساسية نتائج تطبيؽ المدخؿ المقترح :بإستخداـ كؿ مف تحميؿ الحساسية المتغيرة
وحساسية األداء لتطبيؽ فحص حساسية النموذج بالتطبيؽ عمي العوامؿ الفرعية لكؿ عامؿ
رئيسيي ،وذلؾ لترتيب األىمية النسبية لكؿ بديؿ مف البدائؿ المقترحة.
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ثانياً :التوصيات
 .2تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر اإلستثمارات لجميع المستويات اإلدارية بشركات
التأميف بيدؼ التعرؼ عمي طرؽ قياس المخاطر اإلستثمارية وكيفية إستخداميا مما يساعد
عمي تعديؿ مسار العممية اإلستثمارية فى مواجية المخاطر وذلؾ في ظؿ ظروؼ تنظيمية
وتنافسية وسوقية غير مؤكدة.
 .3إنشاء قاعدة بيانات لممخاطر اإلستثمارية تساعد في التنبؤ بالمخاطر المستقبمية التي مف
الممكف تؤثر عمي سالمة أداء ىذه الشركات.
 .4تبني وتطبيؽ اآلليات والتدابير مف خالؿ أدوات مناسبة لمعرفة مدي تأثر شركات التأميف
بظروؼ السوؽ المتقمبة ،وذلؾ مف خالؿ الفحص الدوري والكشؼ المبكر عف المخاطر
ولوضع اإلجراءات التصحيحية.
 .5إستخداـ النماذج العالمية بعد تطوعيا لمبيئة المحمية لتحديد المخاطر وتوثيقيا كمعمومات
تفيد في إدارة وتقييـ المخاطر.
 .6تطوير آليات الوحدات اإلقتصادية عامة وخاصة شركات التأميف لمتغمب عمي التعقيدات
الفنية المصاحبة لممخاطر ولضماف اإلستم اررية في ظؿ المنافسة الشديدة.
 .7وضع آلية لتطوير دور المراجعة الداخمية يتناسب مع دورىا الريادي في ظؿ الحوكمة.
 .8إدراؾ المراجعييف الداخمييف ألىمية دورىـ في عممية إدارة المخاطر ،وماتطمبو األمر مف
التفاعؿ بينيـ وبيف أطراؼ الحوكمة.
 .9تطبيؽ المدخؿ المقترح إلعتماده عمى المقاييس المالية وغير مالية حيث يوضح نظرة
متطورة لقياس أداء الشركة ،وذلؾ بالتركيز عمي العوامؿ و األبعاد التي تضيؼ قيمة لشركات
التأميف.
 .:وضع أسموب لقياس نوعية الحالة اإلقتصادية والعوامؿ التنظيمية التى تشتمؿ عمى الجوانب
(المالية وغير المالية) والتى تؤثر عمى إدارة المخاطر بالشركات.
 .21تقييـ نتائج التطبيؽ الفعمي لممدخؿ المقترح وتصويب ما ينتج عنو مف آثا اًر سالبة.
 .22يجب أف يكوف لدي شركات التأميف رؤية مستقبمية متكاممة بشأف تطبيؽ المدخؿ المقترح
ٍ
بشكؿ دورٍي وأف يتـ تحديثو بيف الحيف واآلخر بيدؼ تطويره لمواكبو التغييرات عمي
مستوي الشركة ومستوي وعي وثقافة العامميف بيا.
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 .23إجراء المزيد مف التطبيقات حوؿ التكامؿ بيف األسموبيف إستخداـ عممية التحميؿ اليرمي
واظيار إنعكاساتو عمي قيمة شركات التأميف.
 .24تبني سياسات واجراءات يتـ مف خالليا تحسيف أداء شركات التأميف وتفعيؿ دورىا لمدفع
بعجمة التنمية اإلقتصادية في ضوء برنامج متكامؿ ذو رؤية واضحة.
 .25يقترح تطبيؽ شركات التأميف لمتكامؿ بيف األسموبيف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمي
واإلسترشاد بو في عمميات اإلختيار والمفاضمة والتقييـ.
ثالثاً :الد ارسات المستقبمية
ٔ .إنشاء قاعدة بيانات لممخاطر اإلستثمارية تساعد في التنبؤ بالمخاطر المستقبمية التي مف
الممكف تؤثر عمي سالمة أداء ىذه الشركات.
ٕ .تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر اإلستثمارات لجميع المستويات اإلدارية بشركات
التأميف بيدؼ التعرؼ عمي طرؽ قياس المخاطر اإلستثمارية وكيفية إستخداميا مما يساعد
بتعديؿ مسار العممية اإلستثمارية فى مواجية المخاطر ،وذلؾ في ظؿ ظروؼ تنظيمية
وتنافسية وسوقية غير مؤكدة.
ٖ .إجراء بحوث مستقبمية لعممية إدارة المخاطر وكيفية التحكـ فييا واتخاذ الق اررات اإلستثمارية
والمالية في ضوء نظـ وأساليب رقابية وادارية صارمة تضمف لشركات التأميف تحديد
المخاطر بدقة وبالتالي تحقيؽ أىدافيا بصورة أفضؿ.
ٗ .إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية حوؿ التكامؿ بيف أسموبي قياس األداء المتوازف وقياس
القيمة اإلقتصادية المضافة بإستخداـ عممية التحميؿ اليرمي واظيار إنعكاساتو عمي قيمة
شركات التأميف.
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الــــمــــراجــــع

المراجع
أوال :المصادر بالمغة العربية

أ  -الكتب
( )2أبو بكر،عيد أحمد")3121(،تطوير التحميؿ المالى باألساليب الكمية لمتنبؤ باألزمات
المالية فى شركات التأميف عمى الحياة (بالتطبيؽ عمى سوؽ التأميف المصرى)" ،بدون
ناشر،قسـ الرياضة والتأميف ،كمية التجارة -جامعة بنى سويؼ.،
( )3الصحف،عبد الفتاح ،السوافيري ،فتحي رزؽ ،السرايا ،محمد السيد")3116(،الرقابة
والمراجعة الداخمية" الدار الجامعية ،كمية التجارة  -جامعة اإلسكندرية.

ب  -الدوريات
( )2إبراىيـ،آماؿ محمد كماؿ")3124(،أثر مصدر المراجعة الداخمية عمى قرار المراجع الخارجى
باإلعتماد عمى وظيفة المراجعة الداخمية (دراسة ميدانية)"،مجمة التجارة والتمويل،قسـ
المحاسبة،كمية التجارة -جامعة طنطا،العدد الثالث.
( )3إبراىيـ،عمى يونس")3121( ،مقومات تطبيؽ الخيارات المالية الدارة مخاطر االستثمارات
المالية بالتطبيؽ عمى البنوؾ التجارية العامة"،المجمة المصرية لمدراسات التجارية،قسـ ادارة
اعماؿ،كمية التجارة-جامعة المنصورة ،المجمد الرابع والثالثوف،العدد االوؿ.
( )4إبف عمى،بمعزوز")3127(،التنويع االستثمارى فى ادارة مخاطر محفظة االوراؽ المالية
(دراسة قياسية لحالة بورصة الجزائر)،"3127-3122مجمة الرؤى اإلقتصادية ،كمية العموـ
اإلقتصادية والتجارية وعموـ التيسير -جامعة الوادى،العدد العاشر.
( )5أبو راوي،أسامة عمى ميالد")3122(،دور المراجعة الداخمية فى تدعيـ حوكمة الشركات"،
المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية،العدد الرابع.
( )6أحمد،حناف الشيبانى خميفة " )3126(،تطوير أداء لجنة المراجعة في المصارؼ الميبية وأثرة
عمى الرقابة الداخمية (دراسة ميدانية عمى المصارؼ التجارية الميبية)"،المجمة المصرية
لمدراسات التجارية ،قسـ المحاسبة ،كمية التجارة -جامعة المنصورة ،المجمد التاسع والثالثوف
،العدد الثالث.
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( )7البطانى ،منصور عمى أحمد")3122(،إدارة مخاطر الديف العاـ :دراسة ميدانية مقارنة بيف
الجميورية اليمنية والمممكة األردنية الياشمية"،مجمة العموم اإلدارية،المجمد الثانى،العدد
الثالث.
( )8الجارحى ،ىناء عبده خميؿ حسانيف ")3124(،دراسة تطبيقية الستخداـ منيج التحميؿ اليرمى
فى تقييـ فعالية أداء إدارة المراجعة الداخمية "،المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية،
قسـ المحاسبة والمراجعة ،كمية التجارة -جامعة قناة السويس،المجمد الرابع،العدد الثانى.
( )9الجندى ،تامر يوسؼ عبد العزيز")3126(،نموذج مقترح إلختيار المراجع الداخمى بإستخداـ
عممية التحميؿ اليرمى:دراسة تطبيقية"،مجمة البحوث المحاسبية ،كمية التجارة – جامعة
طنطا ،العدد الثانى.
( ):الجيالنى،عبد النبى الطيب")3119(،الصناديؽ االستثمارية(:)3-2مخاطر االستثمار فى
الصناديؽ االستثمارية"،مجمة دراسات مصرفية،العدد التاسع والخمسوف.
( )21الحاج ،بانقا عبد القادر عمر ،عبد الرحمف ،نور اليدى محمديف ،محمود ،محمد محمد،
النيؿ ،حسف عبد اهلل حمد")3123(،تطبيؽ معيار كفاية رأس الماؿ (بازؿ  )IIالمكيؼ فقيياً
وأثره عمى السالمة المصرفية( دراسة تطبيقية عمى ثالثة مصارؼ سودانية)"،مجمة العموم
والبحوث اإلسالمية ،العدد الخامس.
( )22الخطيب،أحمد إبراىيـ")3124(،إدارة المخاطر واستراتيجية التأميف فى ظؿ الربيع العربى"،
مجمة الفكر المحاسبي،المجمد السابع عشر ،العدد الرابع.
( )23الدسوقى،وليد فتحى" )3123(،تطبيؽ منيجيات إدارة المخاطر عمى االتفاقيات التجارية"،
المجمة العممية لالقتصاد التجارة ،العدد الثالث.
( )24الدلجاوى،أحمد عبد الصبور")3126(،صناديؽ االستثمار:مزايا ومخاطر"،مجمة الندوة
لمدراسات القانونية،قسـ المالية العامة والتشريع المالى والقانونى االقتصادى ،كمية الحقوؽ-
جامعة اسيوط،العدد الثالث.
( )25الرشيدى،طارؽ عبد العظيـ يوسؼ")311:(،الدور الحوكمى لممراجع فى ادارة المخاطر
المصرفية (دراسة ميدانية)"،مجمة الدراسات والبحوث التجارية،المجمد التاسع والعشروف،
العدد االوؿ.
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( )26السعد،خالد محمد")2::7(،اإلختيار األمثؿ لممحافظ االستثمارية لشركات التأميف
الكويتية :نموذج كمى"،المجمة المصرية لمدراسات التجارية،كمية التجارة -جامعة
المنصورة،المجمد العشروف،العدد الرابع.
( )27السيد ،محمد فوزى محمد")3124(،المراجعة الداخمية إلستدامة الشركة فى ظؿ تطبيقات
تكنولوجيا المعمومات الخضراء" ،مجمة الفكر المحاسبى،قسـ المحاسبة،كمية التجارة-
جامعة اإلسكندرية،المجمد السابع عشر.
( )28الشريؼ،فيد بف عبداهلل")3119(،مخاطر وضوابط االستثمار فى االسيـ :دراسة فى ضوء
االقتصاد االسالمى"،مجمة مركز صالح عبدا﵀ كامل لالقتصاد االسالمى،المجمد الثانى
عشر،العدد الرابع والثالثوف.
( )29الشيخى،المعتز رمضاف")3124(،دور المراجع الداخمى فى إدارة المخاطر المصرفية
(دراسة ميدانية عمى المصارؼ التجارية الميبية)" ،مجمة الفكر المحاسبى،المجمد السابع
عشر،العدد الرابع.
( )2:الصاوي،عفت أبو بكر محمد")3123(،محددات فعالية المراجعة الداخمية فى الوحدات
الحكومية المصرية :دراسة ميدانية" ،مجمة المحاسبة المصرية ،كمية التجارة ػ ػ جامعة
القاىرة،العدد الرابع.
( )31العتيقى،إبراىيـ مرعى")3128(،تطبيؽ المراجعة الداخمية فى الجامعات المصرية فى ضوء
المعايير الدولية" ،المجمة العربية لضمان الجودة فى التعميم الجامعى،المجمد العاشر،العدد
السابع والعشروف.
( )32العممى،محمد وىيب")3121(،تقييـ األداء المالى إلستراتيجيات المحافظ اإلستثمارية لدى
شركات التأميف األردنية"المجمة المصرية لمدرسات التجارية،كمية التجارة ،جامعة
المنصورة،المجمد الرابع والثالثوف ،العدد األوؿ.
( )33العمى،صالح حميد")3127(،مصادر الخطر فى اإلقتصاد اإلسالمي :دراسة تأصيمية"،
مجمة مركز صالح عبدا﵀ كامل لإلقتصاد اإلسالمي،المجمد العشروف،العدد الستوف.
( )34العيف،عالء محمد ممو")3126(،إستخداـ القياس المتوازف لألداء لتقييـ خدمات القطاع
المصرفى السعودى فى ظؿ حوكمة األداء اإلستراتيجى بالتطبيؽ عمى البنوؾ التجارية
-099-

السعودية" ،مجمة العموم اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة الشارقة ،المجمد الثانى عشر،
العدداألوؿ.
( )35الفرماوى ،وائؿ يحيى عبد الحميد ،")3125(،دور معايير المراجعة الداخمية الدولية فى
تفعيؿ عممية المراجعة الداخمية فى ضوء األثر الفعاؿ لمحوكمة"،المجمة العممية لمدراسات
التجارية والبيئية،المجمد الخامس ،العدد الثانى.
( )36القميطي،إبراىيـ عبد المجيد ")3125(،تأثير نوع المراجعة الداخمية عمى العالقة بيف
مصدر أنشطة المراجعة الداخمية واعتماد المراجع الخارجى عمى عمؿ المراجعة الداخمية:
دراسة تجريبية" ،مجمة الفكر المحاسبي ،المجمد الثامف عشر ،العدد األوؿ.
( )37المرسى"سميماف عاطؼ شحاتة")3123(،إطار مقترح إلستخداـ بطاقة األداء المتوازف
) (BSCلتقييـ أداء البنوؾ اإلسالمية بجميورية مصر العربية،المجمة المصرية لمدراسات
التجارية،المجمد السادس والثالثوف،العدد الثانى.
( )38الميو،دينا محمد احمد ")3118(،ادارة المخاطرومؤشرات السالمة المالية مف واقع القوائـ
المالية:تحميؿ مقارف لشركتى مصر لمتأميف و ،"Royal& Sun Allianceالمجمة
المصرية لمدراسات التجارية،كمية التجارة-جامعة المنصورة،المجمد الواحد والثالثوف،العدد
االوؿ.
( )39الوردانى،ياسر سعيد محمود")3125(،اثر تطبيؽ المراجعة عمى أساس المخاطر عمى
تحسيف جودة المراجعة الداخمية"،المجمة العممية لالقتصاد والتجارة،كمية التجارة جامعة عيف
شمس،العدد الثاني.
( )3:الوشمى،أكرـ محمد عمى")3123(،المراجعة الداخمية كأداة فعالة لحوكمة الشركات (دراسة
تطبيقية عمى البنوؾ اليمنية)"،مجمة التجارة والتمويل،كمية التجارة  -جامعة طنطا،العدد
الرابع.
( )41الوكيؿ،حساـ السعيد")3121(،دور المراجعة الداخمية في إدارة مخاطر المنشأة" ،المجمة
العممية لمبحوث والدراسات التجارية،العدد الرابع.
( )42بالى،حمزه")3123(،إدارة مخاطر اإلستثمار المالى"،مجمة رؤى اقتصادية،كمية العموـ
االقتصادية والتجارية وعموـ التيسير -جامعة الوادى،العدد الثالث.
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( )43براؽ،محمد")3119(،مخاطر االستثمار فى االوراؽ المالية"،مجمة دراسات اقتصادية،مركز
البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية،العدد الثامف.
( )44بطرس،الفريد وديع")3126(،إطار فكرى لتقييـ المخاطر المصرفية:دراسة نظرية"المجمة
العممية لالقتصاد والتجارة،العدد الرابع.
( )45بمفقيو،محمد عموي")3125(،العالقة بيف جودة المراجعة الداخمية وحوكمة الشركات :دراسة
ميدانية عمى شركات المساىمة السعودية" ،مجمة جامعة الممك عبد العزيز ،قسـ اإلقتصاد
واإلدارة ،المجمد الثامف والعشروف ،العدد الثانى.
( )46بميؽ،عادؿ عبد الفضيؿ عيد ")3121(،وسائؿ االحتياط

ضد مخاطر االستثمار في

المصارؼ اإلسالمية  :دراسة مقارنة" مجمة مركز صالح عبد ا﵀ كامل لالقتصاد
اإلسالمي،المجمد الرابع عشر،العدد االربعوف.
( )47بيناس،عباس")3123(،المشتقات المالية ودورىا فى ادارة المخاطر المصرفية"،مجمة
الحقوق والعموم االنسانية -جامعة زياف عاشور بالجمفة،العدد الحادى عشر.
( )48بوعتروس،عبد الحؽ")2:::(،حوؿ أىمية إدارة مخاطر الصرؼ"،مجمة العموم
االنسانية،العدد الثانى عشر.
( )49تيامى،عز الديف فكرى" )3117(،إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى تطبيؽ نموذج
القياس المتوازف لألداء" ،المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ،كمية التجارة -جامعة عيف
شمس ،العدد األوؿ.
( )4:جاب اهلل،محمد فرج ظريؼ ")3122(،طبيعة واىمية ادارة وتقييـ مخاطر االنشطة
المصرفية ودور المراجع تجاىيا"،مجمة البحوث المالية والتجارية،كمية التجارة -جامعة
بورسعيد،العدد الثاني.
( )51جمعة،أحمد حممى")3123(،تأثير تطور أنشطة المراجعة الداخمية فى تحسيف فعالية
عمميات الحوكمة فى منظمات األعماؿ"،مجمة المحاسبة المصرية ،قسمة المحاسبة ،كمية
التجارة ػ ػ جامعة القاىرة ،العدد الثالث.
( )52حساـ الديف،أسماء")3126(،أثر إتجاىات المستثمريف نحو المخاطر عمى القرار
اإلستثمارى فى البورصة المصرية"المجمة العممية لإلقتصاد والتجارة،العدد األوؿ.
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( )53حسف،جبؿ حامد عمى")3125(،ادارة المخاطر بالجامعة االسالمية بالمدينة المنورة:
تصور مقترح"،مجمة االدارة التربوية،المجمد االوؿ،العدد االوؿ.
( )54حسف،حناف جابر")3123(،التكامؿ بيف مدخؿ القيمة المضافة و مدخؿ التقويـ المتوازف
لألداء لتعزيز الدور اإلستراتيجى لممراجعة الداخمية في تحسيف عممية إدارة مخاطر أعماؿ
المنشات:دراسة ميدانية عمى قطاع االسمنت في جميورية مصر العربية"،المجمة العممية
لالقتصاد والتجارة،العدد األوؿ.
( )55حسف،محمد عبد الحافظ")3116(،إستراتيجيات تفعيؿ جودة ضوابط الرقابة فى ظؿ مدخؿ
المراجعة عمى أساس المخاطر"المجمة المصرية لمدراسات التجارية،كمية التجارة -جامعة
عيف شمس،المجمد التاسع والعشروف،العدد الثاني.
( )56حسف،يوسؼ صالح عبداهلل ")3124(،دور المراجعة الداخمية فى تحسيف أداء إدارة
المخاطر"المجمة العممية لمتجارة والتمويل،كمية التجارة  -جامعة طنطا،المجمد االوؿ،العدد
الثانى.
( )57خالدى،خديجة،بمعربى،عبد الحفيظ،الرفاعى،غالب عوض")311:(،إدارة مخاطر اإلستثمار
فى البنوؾ اإلسالمية" ،مجمة اإلقتصاد والتمويل ،كمية اإلقتصاد والعموـ اإلدارية  -جامعة
الزيتونة.
( )58خطاب،جماؿ سعد السيد")3123(،إطار مقترح لتحسيف الدور اإلستراتيجى لوظيفة
المراجعة الداخمية فى منشأت األعماؿ"مجمة الفكر المحاسبى ،قسـ المحاسبة
والمراجعة،كمية التجارة -جامعة عيف شمس،المجمد السادس عشر ،العدد الرابع.
( )59خميس،شيماء ىشاـ عبد المطيؼ")3123(،نظرة تحميمية فى المراجعة الداخمية المبنية عمى
المخاطر لدعـ اإلستم اررية"،مجمة الفكر المحاسبى،المجمد السادس عشر،العدد األوؿ.
( )5:درويش،عبد الناصر محمد سيد")3124(،دور أنشطة المراجعة الداخمية فى تفعيؿ إدارة
المخاطر فى شركات التأميف المصرية(دراسة ميدانية)،مجمة المحاسبة والمراجعة،كمية
التجارة –جامعة بنى سويؼ،المجمد األوؿ،العدد الثانى.
( )61دوابو،اشرؼ محمد")3121(،ادارة مخاطر الصكوؾ االسالمية"،المجمة المصرية لمدراسات
التجارية،كمية التجارة -جامعة المنصورة،المجمد الرابع والثالثوف،العدد االوؿ.

-212-

( )62راضي،محمد سامى")3125(،دور المراجعة الداخمية فى إدارة المخاطر فى بيئة العماؿ
المصرية:دراسة ميدانية،مجمة التجارة والتمويل،قسـ المحاسبة والمراجعة،كمية التجارة-
جامعة طنطا،العدد الثانى.
( )63سمره،ياسر محمد السيد")3122(،إطار مقترح لرفع مستوى أداء المراجعة الداخمية لمراجعة
إدارة مخاطر األعماؿ فى الشركات المصرية"،المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،المجمد
الخامس والثالثوف ،العدد الثالث.
( )64سعود،المكى معتوؽ ")3123(،دور المراجعة الداخمية فى حوكمة الشركات" مجمة اإلقتصاد
والتجارة،كمية اإلقتصاد والعموـ السياسية -جامعة الزيتونة،العدد الثانى.
( )65ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ")3128(،إمكانية تطبيؽ المراجعة الداخمية وفقاً لمدخؿ إدارة المخاطر
بالمصارؼ التجارية العاممة فى ليبيا(مف وجية نظر العامميف بإدارات وأقساـ المراجعة
الداخمية)" ،مجمة دراسات اإلقتصاد واألعمال،المجمد الخامس،عدد خاص.
( )66سعيد،سعدية عبد العزيز")3128(،التكامؿ بيف تحميؿ سمسمة القيمة وبطاقة الداء المتوازنة
لتقويـ األداء"،مجمة دراسات محاسبية ومالية،المجمد الثانى عشر،العدد الحادى واألربعوف.
( )67شريقي،عمر")3126(،التدقيؽ الداخمي كأحد أىـ اآلليات فى نظاـ الحوكمة ودوره فى
الرفع مف جودة األداء فى المؤسسة"،مجمة أداء المؤسسات الجزائرية،جامعة قاصدى
مرباح ،العدد السابع.
( )68عاشور،نسمة أحمد يحيى")3123(،تطوير نظاـ المراجعة الداخمية فى شركات التأميف فى
ضوء حوكمة الشركات(دراسة نظرية ميدانية)،مجمة البحوث المالية والتجارية،كمية
التجارة -جامعة بورسعيد،العدد الثانى.
( )69عبد الحميد،عبد المطمب عبد المطمب")3117(،العائد والمخاطرة فى القرار اإلستثمارى
بالبورصة"،مجمة البحوث االدارية،المجمد الرابع والعشروف،العدد الرابع.
( )6:عبد الرزاؽ،سحر مصطفى محمد")3126(،دور المراجع الداخمى فى تفعيؿ نظاـ إدارة
المخاطر وانعكاساتو عمى األداء المالى لمشركات المساىمة المقيدة بالبورصة (دراسة
تطبيقية)"،مجمة المحاسبة والمراجعة،المجمد الثالث ،العدد الثانى.

-213-

( )71عبد الصمد،وفاء محمد")3119(،القياس واإلفصاح عف المخاطر في البنوؾ التجارية عمى
ضوء المعايير المحاسبية ومقررات لجنة بازؿ IIبيف النظرية والتطبيؽ"،المجمة المصرية
لمدراسات التجارية ،المجمد الثانى والثالثوف ،العدد األوؿ.
( )72عبد العزيز،شييرة محمود")3114(،إطار مقترح إلستخداـ مقاييس األداء المتوازف فى
المنظمات غير الحكومية بالتطبيؽ عمى الجمعيات األىمية"،المجمة المصرية لمدراسات
التجارية،قسـ المحاسبة،كمية التجارة – جامعة المنصورة،المجمد السابع والعشروف،العدد
الثالث.
( )73عبد الفتاج ،زلفى")311:(،قياس كفاءة األداء األكاديمي لألستاذ الجامعي بتطبيؽ طريقة
التحميؿ اليرمي :منيج التفضيالت ،"AHPالمجمة المصرية لمتنمية والتخطيط،المجمد
السابع عشر ،العدد األوؿ.
( )74عبد الفتاح،محمد عبد الفتاح ")3119(،إطار مقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية فى
تفعيؿ إدارة المخاطر المصرفية" ،مجمة الفكر المحاسبي،المجمد الثانى عشر،العدد الثانى.
( )75عطا،محمد محمد،بخيت،عمى سيد")3121(،معايير مفتوحة الدارة مخاطر االئتماف
المصرفى التجارى المصرى وتوصيؼ نموذج لقياس ىذه المخاطر"،مجمة البحوث
التجارية المعاصرة،قسـ التأميف ،كمية التجارة -جامعة سوىاج،المجمد الرابع والعشروف،
العدد الثانى.
( )76عقؿ،يونس حسف")3124(،استخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى رفع كفاءة نظـ معمومات
قياس وتقييـ االداء :دراسة تطبيقية"المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية،المجمد
السابع والعشروف ،العدد الرابع.
( )77عيسى،سمير كامؿ محمد")3119(،العوامؿ المحددة لجودة المراجعة الداخمية فى تحسيف
جودة حوكمة الشركات (دراسة تطبيقية)"،مجمة البحوث العممية ،قسـ المحاسبة
والمراجعة،كمية التجارة -جامعة اإلسكندرية ،المجمد الخامس واألربعوف ،العدد األوؿ.
( )78غنيـ ،شيماء عبد الناصر")3123(،إدارة المخاطر المالية والحد منيا" المجمة العممية
لالقتصاد والتجارة ،العدد الرابع.
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( )79فوده،محمد عبد الفتاح")3114(،قياس درجة الخطورة وتقييـ االداء االستثمارى لمحافظ
إستثمار األمواؿ واحتياطيات التأميف اإلجتماعى فى مصر بالتطبيؽ عمى الييئة القومية
لمتأميف اإلجتماعى" ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية،قسـ االحصاء التطبيقى
والتأميف،كمية التجارة -جامعة المنصورة،المجمد السابع والعشروف،العدد الثالث.
( )7:كفية ،شنافى")3125(،القواعد التوجييية المنظمة لعمؿ شركات التأميف  -المالءة3
( –(solvency IIدراسة تحميمية لمطرؽ واألساليب المستخدمة في تطبيقيا"،مجمة
الدراسات اإلقتصادية،قسـ تأمينات وبنوؾ -كمية التجارة جامعة سطيؼ،العدد األوؿ.
( )81مبارؾ،الرفاعى إبراىيـ")311:(،جودة المراجعة الداخمية ودورىا فى تفعيؿ حوكمة
الشركات(دراسة تطبيقية عمى الشركات السعودية المساىمة)"،مجمة التجارة والتمويل،قسـ
المحاسبة،كمية التجارة  -جامعة طنطا،العدد الثانى.
( )82محمد،أنس ساتى ساتى")3126(،إدارة مخاطر االئتماف المصرفى"،مجمة الدراسات
المالية والمصرفية ،المعيد العربى لمدراسات المالية والمصرفية،المجمد الثالث
والعشروف،العدد الرابع.
( )83محمد،عبد الرحمف عمر احمد")3126(،دور المراجعة الداخمية في استم اررية المنشأة :
دراسة تطبيقية عمى شركات القطاع الخاص بمنطقة الجوؼ"مجمة مركز صالح عبد اهلل
كامؿ لإلقتصاد اإلسالمي،المجمد التاسع عشر،العدد الخمسة وخمسوف.
( )84مصطفى،سميماف محمد")2::8(،القياس المحاسبي ألثر المخاطر السياسية عمى معدالت
المخاطر والعائد فى الشركات متعددة الجنسيات فى ضوء تقييـ مدى قدرة المنشأة عمى
اإلستمرار (دراسة تطبيقية)"،مجمة البحوث التجارية ،المجمد التاسع عشر ،العدد األوؿ.
( )85مظير ،مصطفى كماؿ إسماعيؿ")3116(،تقييـ محافظ إستثمار شركات التأميف بإستخداـ
نموذج ماركوويتز(دراسة مقارنة)"مجمة البحوث التجارية المعاصرة ،المجمد التاسع عشر،
العدد الثانى.
( )86موسى ،فايزة شرح الباؿ")3126(،متطمبات تطبيؽ قواعد حوكمة الشركات وأثرىا عمة
جودة المراجعة الداخمية (دراسة تطبيقية عمى شركات األسمنت بميبيا"،المجمة المصرية
لمدراسات التجارية،المجمد التاسع والثالثوف،العدد الثانى،قسـ المحاسبة والمراجعة،كمية
التجارة -جامعة المنصورة.
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( )87ىيكؿ،فوزى محمد")3123(،إطار مقترح لتطوير وظيفة المراجعة الداخمية بيدؼ ترشيد
مستوى اإلفصاح اإلختيارى فى شركات المساىمة المقيدة بالبورصة المصرية:دراسة
ميدانية" مجمة المحاسبة المصرية،كمية التجارة ػ ػ جامعة المنصورة ،العدد الثالث.

ت  -الرسائل العممية
( )2إبراىيـ،محمد عبد الفتاح")3116(،نموذج مقترح لتفعيؿ قواعد حوكمة الشركات فى إطار
المعايير الدولية لممراجعة الداخمية"رسالة ماجستير  -غير منشورة،قسـ محاسبة ،كمية
التجارة -جامعة المنوفية.
( )3أبو النيؿ،سميرة عباس محمد")3124(،دور حوكمة الشركات فى تفعيؿ جودة المراجعة
الداخمية وأثر ذلؾ عمى أتعاب المراجعة الخارجية")" ،رسالة ماجستير -منشورة،قسـ
المحاسبة ،كمية التجارة  -جامعة بنيا.
( )4أزغير،حيدر بدر")3126(،دور المراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة المخاطر فى الوحدات
الحكومية (دراسة ميدانية فى العراؽ)"،رسالة ماجستير ــ غير منشورة ،قسـ المحاسبة،كمية
التجارة ػ ػ جامعة المنصورة.
( )5الخزرجى،باسـ رشيد عمى")3128(،إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وأثره عمى قيمة
المنشأة (دراسة تطبيقية)"رسالة ماجستيرـــ منشورة،قسـ المحاسبة،كمية التجارة ػ ػ جامعة
المنصورة.
( )6الديب،محمود إبراىيـ محمد")3128(،أثر تطبيؽ لغة تقرير األعماؿ الموسعة فى مصر عمى
قرار اإلستثمار (دراسة ميدانية)" ،رسالو ماجستير -غير منشورة،قسـ المحاسبة ،كمية
التجارة -جامعة المنصورة.
( )7الشريؼ،إيماف محمد صالح الديف")3119(،دور المراجعة الداخمية المتكاممة فى تطوير نظـ
الرقابة الداخمية وادارة مخاطر الشركات"،رسالة دكتوراه  -غير منشورة ،قسـ المحاسبة
والمراجعة  ،كمية التجارة  -جامعة قناة السويس.
( )8الشيحى،المعتز رمضاف أبو بكر ")3126(،إطار مقترح لتطوير دور المراجعة بإستخداـ
التكامؿ بيف نموذج األداء المتوازف ونموذج إدارة المخاطر لتفعيؿ إدارة المخاطر المصرفية
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عمى المصارؼ التجارية الميبية" ،رسالة دكتوراه  -غير منشورة ،قسـ المحاسبة والمراجعة ،
كمية التجارة  -جامعة عيف شمس.
( )9العشماوي،ياسمينا أحمد إبراىيـ")3125(،العوامؿ المؤثرة عمى جودة المراجعة الداخمية وأثرىا
عمى عمؿ المراجع الخارجي :دراسة تطبيقية" ،رسالة ماجستير -غير منشورة،كمية التجارة ػ ػ
جامعة المنصورة.
( ):الغزاوى،معاوية عوض")3126(،البعد المالى لبطاقة األداء المتوازف ومعوقات تطبيقة فى
الشركات الصناعية المدرجة فى بورصة عماف"،رسالة ماجستير  -منشورة ،قسـ
المحاسبة،كمية اإلقتصاد واألعماؿ ػ ػ جامعة جدا ار.
( )21المطيرى،بدر حجر")3124(،دور المراجعة فى تفعيؿ منظومة حوكمة الشركات"،رسالة
دكتوراه -منشورة ،كمية التجارة جامعة عيف شمس.
( )22الميو،دينا محمد احمد")3121(،أىمية تصنيؼ األخطار وقياسيا في محافظ استثمار
أمواؿ شركات التاميف"،رسالو ماجستير -منشورة،قسـ الرياضيات واإلحصاء اإلكتواري،
كمية التجارة -جامعة المنصورة.
( )23الناطور،جياد ربحى عبد القادر")3116(،أثر تطبيؽ معايير بطاقة األداء المتوازف عمى
القرار اإلستثمارى فى الشركات الصناعية األردنية"،رسالة ماجستيرـــ منشورة ،كمية إدارة
الماؿ واألعماؿ ػ ػ جامعة آؿ البيت.
( )24حسف ،نبيمة اليادى عبد الرحمف")3127(،بطاقة األداء المتوازف ودورىا فى تقييـ التخطيط
اإلستراتيجى(دراسة حالة :مجموعة شركات معاوية البرير)" ،رسالة ماجستير -منشورة،
قسـ التكاليؼ والمحاسبة اإلدارية ،كمية الدراسات العمياػ ػ جامعة السوداف لمعموـ
والتكنولوجيا.
( )25سالـ ،أحمد سالـ حسيف ")3119(،العوامؿ المؤثرة عمى أداء محفظة استثمارات شركات
التاميف المصرية (دراسة تطبيقية)" ،رسالة ماجستير -غير منشورة،قسـ إدارة أعماؿ –
جامعة عيف شمس.
( )26سمطاف،أيمف محمد سالمة")3122(،العالقة بيف مستوى أداء وظيفة المراجعة الداخمية
ودرجة تطبيؽ حوكمة الشركات(دراسة إختبارية بالتطبيؽ عمى البنوؾ التجارية)" ،رسالة
ماجستير -منشورة،قسـ المحاسبة ،كمية التجارة  -جامعة الزقازيؽ.
-217-

( )27صالح،حسف إبراىيـ ")3118(،إطار مقترح لتطبيؽ مفيوـ السيطرة والتحكـ لزيادة فعالية
المراجعة الداخمية فى قطاع البنوؾ التجارية فى مصر :دراسة مقارنة" ،رسالة دكتوراه -
غير منشورة ،قسـ المحاسبة ،كمية التجارة وادارة األعماؿ -جامعة حمواف.
( )28عبد الصمد،وفاء محمد ")3124(،نموذج مقترح لتقييـ وظيفة المراجعة الداخمية لتفعيؿ
حوكمة الشركات فى بيئة األعماؿ المصرية" "،رسالة دكتوراه  -منشورة ،قسـ المحاسبة،
كمية التجارة ػ ػ جامعة بورسعيد.
( )29عبد النافعى،أحمد نعمو")3126(،دراسة أثر المحاسبة عف المشتقات المالية عمى ترشيد
ق اررات اإلستثمار فى شركات التأميف(دراسة تطبيقية فى العراؽ)"،رسالة ماجستير  -غير
منشورة ،قسـ المحاسبة،كمية التجارة  -جامعة المنصورة.
( )2:عتش،أحمد عبده عتش")3122(،إطار مقترح لتفعيؿ دور المراجعة الداخمية فى إدارة
المخاطر فى بيئة األعماؿ المصرية"رسالة ماجستير -منشورة،قسـ المحاسبة ،كمية
التجارة جامعة طنطا.
( )31عفيفى،إسراء أحمد عواد")3125(،استخداـ القيمة المضافة فى تطوير بطاقة االداء
المتوازف الغراض تقييـ االداء فى الوحدات االقتصادية( دراسة تطبيقية)"،رسالة
ماجستير -منشورة،قسـ المحاسبة والمراجعة،كمية التجارة-جامعة عيف شمس.
( )32عمى،نسريف خميس إبراىيـ")3126(،أثر كفاية رأس الماؿ لممصارؼ التجارية عمى
المخاطر اإلستثمارية بالتطبيؽ عمى مصرؼ الجميورية بميبيا"،رسالة ماجستير ــــ منشورة،
كمية التجارة ػ ػ جامعة المنصورة.
( )33قادر،زه رده شت أبو بكر")3126(،دور المراجعة في تقييـ مخاطر نظـ المعمومات
المحاسبية االلكترونية (دراسة تطبيقية )"،رسالة ماجستير -غير منشورة،كمية التجارة
جامعة المنصورة.
( )34قاسـ،زينب عبد الحفيظ أحمد")3128(،إطار مقترح لإلفصاح عف المخاطر االئتمانية
وانعكاسات ذلؾ عمى جودة التقارير المالية لمبنوؾ (دراسة تطبيقية)"،رسالة ماجستير -
غير منشورة،قسـ المحاسبة والمراجعة،كمية التجارة -جامعة عيف شمس.
( )35كيرزاف،فاتف حنا")3125(،دور مدقؽ الحسابات فى تقييـ المخاطرفى شركات التأميف:
دراسة تحميمية" رسالة دكتوراه -منشورة،قسـ المحاسبة،كمية اإلقتصاد -جامعة دمشؽ.
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( )36محمد،عمر ابراىيـ")3125(،محددات القياس واالفصاح عف مخاطر التشغيؿ فى البنوؾ
التجارية العراقية" ،رسالة ماجستير-غير منشورة،قسـ المحاسبة،كمية التجارة ،جامعة
المنصورة.
( )37محمد،حكمت سيد")3121(،منيج محاسبي مقترح لقياس وادارة المخاطر التشغيمية فى
البنوؾ التجارية(دراسة ميدانية)"،رسالة دكتوراه  -منشورة ،قسـ المحاسبة والمراجعة ،كمية
التجارة -جامعة عيف شمس.
( )38مراد ،درويش فيصؿ")3119(،دور المراجعة الداخمية فى حوكمةالشركات فى سورية(دراسة
ميدانية)" رسالة ماجستيرـــ منشورة ،قسـ المحاسبة،كمية اإلقتصاد -جامعة دمشؽ.
( )39مشرؼ،أشرؼ عبد المعبود محمد")3122(،التكامؿ بيف محاور بطاقة االداء المتوازف
ومدخؿ القيمة االقتصادية المضافة اطار محاسبي مقترح لتحسيف كفاءة اداء
الشركات(دراسة تطبيقية عمى شركات البتروؿ المصرية)" ،رسالة ماجستير  -منشورة،قسـ
المحاسبة،كمية التجارة -جامعة بنيا.
( )3:مقابمو،محمد محمود يوسؼ")3127(،اإلطار المحاسبي إلستخداـ تحوط التدفقات النقدية
لإلستثمار فى شركات التأميف (دراسة تطبيقية عمى الشركات االردنية)"،رسالو ماجستير -
غير منشورة،قسـ المحاسبة ،كمية التجارة -جامعة المنصورة.

ث -أبحاث في ندوات ومؤتمرات
اىيـ،رفت احمد عمى")3112(،تقييـ دور المشتقات المالية كاداة الدارة االخطار فى
أ
( )2إبر
شركات التاميف"،المؤتمر العممى السنوى السابع عشر الدولى(استراتيجيات التحديث
والجودة لالقتصاد العربية فى اطار المنافسة العالمية)،كمية التجارة ػ ػ جامعة المنصورة.
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( )3إبراىيـ ،عمرو محمد ")3122(،دور إدارات المخاطر بالبنوؾ في إدارة المخاطر االئتمانية
 :تحميميا،قياسيا ،إدارتيا والحد منيا" ،المؤتمر السنوي السادس عشر ،كمية التجارة ػ ػ
جامعة عيف شمس،المجمد السادس عشر.
( )4أبو السعود ،ممدوح")3116(،دور المراجعة الداخمية فى حوكمة الشركات"،المؤتمر العربى
األول (التدقيق الداخمى فى إطار حوكمة الشركات) ـــ المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
( )5الجزيرى ،خيرى عمى")3122(،األساس الفكرى إدارة ىيكؿ مخاطر اإلستثمار" ،مؤتمر ادارة
صناديق التأمين والمعاشات -المنظمة العربية لمتنمية االدارية،كمية التجارة -جامعة
القاىرة.
( )6السعدنى،مصطفى حسف بسيونى")3116(،المراجعة الداخمية فى إطار حوكمة الشركات مف
منظور طبيعة خدمات المراجعة الداخمية"،المؤتمر العربى األول(التدقيق الداخمى فى إطار
حوكمة الشركات) ـــ المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
( )7الشواربى،محمد عبد المنعـ")3116(،آليات المراجعة الداخمية فى ضوء الحوكمة الشركاتية
وتأثيرىا عمى ترشيد الق اررات اإلستثمارية" ،المؤتمر الضريبى العاشرــ القانون رقم ٔ ٜلسنة
ٕ٘ٓٓ بين التشريع ومتطمبات التطبيق -الجمعية المصرية المالية العامة والضرائب.
( )8الغزالى،محمد حازـ إسماعيؿ")3126(،دور االصالح االقتصادى فى تقميؿ مخاطر
االستثمار"،المؤتمر العممي الدولي،كمية عماف الجامعية لمعموـ المالية واالدارية ،جامعة
البمقاء التطبيقية -االردف.
( )9حامد،عمرو")3122(،االتجاىات الحديثة فى إدارة األزمات :المخاطر المصرفية" ندوة
(المصارف اإلسالمية :الواقع والتحديات) -المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
( ):نوفؿ،صبري حسف ")3114(،ندوة (مخاطر االستثمار)" ادارة االعماؿ -مصر ،العدد المائة.
(ٓٔ) يس،عمرو")3117(،دور المراجعة الداخمية فى تفعيؿ مبادئ حوكمة الشركات" ندوة
(حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل اإلصالح اإلقتصادى والييكمى)،المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية.

ج -مصادر آخرى
( )2الجمعية الدولية لييئات اإلشراؼ عمى التأميف "مبادى التأميف األساسية والمنيجية".3114،
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( )3الدليؿ اإلرشادى لشركة مصر لمتأميف.3127،
( )4الييئة العامة لمرقابة المالية "الدليؿ المصرى لحوكمة الشركات رقـ( )95لسنة ."3127
) )5الييئة العامة لمرقابة المالية "الدليؿ المصرى الصادر مف و ازرة اإلستثمار رقـ( )221لسنة
."3126
( )6الييئة العامة لمرقابة المالية "الدليؿ المصرى الصادر مف و ازرة اإلستثمار رقـ ( )356لسنة
 "3119لتعديؿ بعض أحكاـ الالئحة التنفيذية لقانوف اإلشراؼ والرقابة.
( )7دليؿ التدقيؽ عمى تقنية المعمومات لألجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة لدوؿ مجمس التعاوف
لدوؿ الخميج العربية" مجمس التعاوف لدوؿ الخميج( األمانة العامة :سمسمة األدلة المشتركة)
(.3124 ،)7
( )8قانوف اإلشراؼ والرقابة عمى التأميف فى مصر"القانوف رقـ( )229لسنة ."3119
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الــــمـــــالحـــــق

قائمة إستبيان لتحديد الق اررات االستراتيجية ذات األىمية النسبية المؤثرة
فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات
السيد األستاذ/ة
تحية طيبة ...وبعد ،،،
تقوـ الباحثة /سمر سامى محمد العواد ػ بدراسة عنوانيا "مدخؿ لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات
في شركات التأميف وأثره عمى جودة المراجعة" (دراسة ميدانية( لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في
المحاسبة مف كمية التجارة  -جامعة المنصورة  -جميورية مصر العربية.
حيث تيدؼ الباحثة بيذا اإلستبياف إلى تحديد األىمية النسبية لعوامؿ تطوير الدور اإلستراتيجى
لممراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،لذا تأمؿ الباحثة مف سيادتكـ تعاونكـ في
إستبياف بيانات القائمة ،بما يعكس آراء سيادتكـ حوؿ ما فييا مف بيانات ستساعدىا في إتماـ
دراستيا بشكؿ سميـ لموصوؿ إلى نتائج مرضيو محققة لميدؼ منيا.
وتقدر الباحثة جيودكـ المثمرة وحسف تعاونكـ في مساعدتيا في إنجاز عمميا بالشكؿ المطموب،
مؤكدة لسيادتكـ عمى إف جميع اإلجابات والمعمومات ستكوف سرية وسيقتصر إستخداميا ألغراض
البحث العممي فقط.
ولكم جزيل الشكر والتقدير ...

انباحثت

سًش سايي يحًذ انعواد

كمية التجارة ـــ جامعة المنصورة

إشراف

الدكتورة

األستاذ الدكتور

يحًود انسيذ انُاغي

ْبّ يحًود انسجاعي

أستاذ المحاسبة والمراجعة بالكمية

مدرس الرياضيات واإلحصاء التطبيقي بالكمية

ٕٓٔٛ
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أوالً :المعمومات العامة
ٔ.األسم  ( ....................................إن رغبت بذكره).

ٕ.المنصب الوظيفي:
مدير مالي

أكاديمي

غير ذلؾ ( ........حدده)

مراجع

ٖ.المؤىل العممي
دكتوراه

بكالوريوس

دبموـ عالي

ماجستير

دبموـ

ٗ.سنوات الخدمة
أكثر مف  21 – 6سنوات

أقؿ مف  6سنوات

أكثر مف  26سنة

أكثر مف  26 –21سنة
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ثانياً:إرشادات ملء قائمة اإلستبيان
يقوـ عضو لجنة المراجعة بوضع وزف لكؿ عامؿ حسب درجة األىمية مع العوامؿ اآلخرى مف
خالؿ المقارنة الثنائية طبقاً لمنيج التحميؿ اليرمى المكوف مف  :نقاط كاآلتى:
جدول رقم (ٔ) المقياس الدرجى ذو التسع نقاط فى صنع أحكام الخبراء
الوزف بالقياس
الرقمى
2

القياس الوصفى
لدرجة األىمية

تساوى األىمية أى أف العامالف متساوياف مف حيث األىمية النسبية.

3
4

إتجاه ذات درجة متوسطة مف ذوى الخبرة وصانع
أىمية متوسطة

5
6

أىمية قوية

الخبرة وصانع القرار لتفضيؿ عامالً عمى اآلخر.
إتجاه قوى جداً مف واقع الممارسة العممية فقط ،مف ذوى

أىمية قوية جداً

9
:

القرار لتفضيؿ عامالً عمى اآلخر.
إتجاه قوى مف واقع الممارسة النظرية فقط مف ذوى

7
8

التفسير بالقياس المفظى

الخبرة وصانع القرار لتفضيؿ عامالً عمى اآلخر.
إتجاه بالتأكيد المطمؽ مف واقع الممارسات

أىمية قصوى

(العممية،النظرية،التجريبية) مف ذوى الخبرة وصانع
القرار لتفضيؿ عامالً عمى اآلخر.

حيث أف
9،7،5،3

درجات وسطية أو عندما ال يستطيع ذوى الخبرة أو صانع القرار أف
بينية بيف القيـ
السابقة

يعطى حكماً جذرياً عمى درجة األىمية النسبية لعامؿ
ما ،فإنو يقوـ بإختيار ىذه الدرجات كقيـ بينية (قيـ
الزوجية) مف بيف القيـ األساسية (قيـ فردية)

وبالتالى فعند البدء فى ملء المصفوفة تتم المقارنة الثنائية بين العوامل الرئيسية أو الفرعية أو

البديمة المدرجة فى الصفوف بالعوامل الرئيسية أو الفرعية أو البديمة المدرجة باألعمدة والعكس

صحيح ،بحيث يمكن ألى عامل أن يأخذ درجة بين (ٔ.)ٜ:

-231-

ثالثاً :أسئمة الدراسة
السؤال األول :حسب تقدير سيادتكم الشخصى حدد درجة األىمية النسبية لألربعة عوامل
الرئيسية المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات.
حيث تتمثل األربعة عوامل الرئيسية كاآلتي:
ٔ .قياس مخاطر االستثمارات (سٔ)
ٕ .التأىيل العممى والعممى لممراجع الداخمي (سٕ)
ٖ .دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة مخاطر اإلستثمارات (سٖ)
ٗ .توافر قاعدة بيانات عن المخاطر اإلستثمارية ويتم تحديثيا بإستمرار(سٗ)
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أوالً :العوامل الرئيسيو
س

سٔ

سٕ

سٖ

سٗ

سٔ
2
سٕ
2
سٖ

2

سٗ
2
حيث تنقسـ مصفوفة المقارنة الثنائية إلي ثالثة أقساـ
2ػ ػ أعمى القطر يتكوف مف شقيف :

يوضح األىمية النسبية لمعامؿ الرئيسى أو الفرعى أو

البديؿ في العمود بالنسبة لمعامؿ الرئيسى أو الفرعى أو البديؿ في الصؼ أما،
يوضح األىمية النسبية لمعامؿ الرئيسى أو الفرعى أو البديؿ في الصؼ بالنسبة لمعامؿ
الرئيسى أو الفرعى أو البديؿ في العمود
3ػ ػ القطر :يتـ مقارنة العامؿ مع نفسو بحيث يأخذ القيمة ( ،)2لذا فإف قطر المصفوفة يأخذ
واحد صحيح
4ػ ػ أسفؿ القطر :قامت الباحثة بغمؽ المربعات أسفؿ القطر ألنو تـ اإلعتماد عمي مؿء القطر
األعمي.
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السؤال الثانى :حسب تقدير سيادتكم الشخصى حدد درجة األىمية النسبية لألثني عشر عوامل
الفرعية بالنسبة لألربعة عوامل الرئيسية المستخدمة فى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييم
إدارة مخاطر اإلستثمارات التالية:
حيث تتمثل األثني عشر عوامل الفرعية كاآلتي:
ٔ .تطوير منيجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر اإلستثمارية (سٔٔ)
ٕ .التنوع فى محافظ اإلستثمارات (سٕٔ)
ٖ .سالمة التصنيف اإلئتمانى لمشركة (سٖٔ)
ٗ .تعزيز وادراك ثقافة فيم تطبيق إدارة مخاطر اإلستثمارات لمعمالء (سٕٔ)
٘ .اإلستجابة لمطالب العمالء (سٕٕ)
 .ٙتوافر الكوادر المدربة لمتعامل مع العمالء (سٖٕ)
ٍ
بشكل منتظم ومتكرر (سٖٔ)
 .ٚتقييم وتحميل نظم إدارة المخاطر اإلستثمارات
 .ٛالتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة (سٕٖ)
 .ٜالمعدل الزمنى لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية (سٖٖ)
ٓٔ .وجــود دراســات عمميــة لتحديــد تــأثيرات المتغييـرات االقتصــادية عمــى عوائــد االســتثمارات
(سٔٗ)
ٔٔ .ت ـوافر األســاليب المختمفــة لتوثيــق أدلــة المراجعــة التــى تســاعد المراجــع الــداخمي عمــى
عرض التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية (سٕٗ)

ٕٔ .وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار (سٖٗ)
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 )2العامل الرئيسي األول :قياس مخاطر االستثمارات.



سٔ

سٔٔ

سٔ

2




سٕ



سٖ

سٕٔ

سٖٔ

2

2


 )3العامل الرئيسي الثانى :التأىيل العممى والعممى لممراجع الداخمى .



سٔ
سٕٔ




سٕٕ



سٖ

سٕٕ

سٕٔ

سٖٕ

2

2
2
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 )4العامل الرئيسي الثالث :دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة مخاطر اإلستثمارات.



سٖ
سٖٔ





سٕٖ

سٖٔ

سٖٖ

2

سٕٖ

2

سٖٖ

2



 )5العامل الرئيسي الرابع :توافر قاعدة بيانات عن المخاطر ويتم تحديثيا بإستمرار.
سٗ
سٔٗ

سٕٗ

سٔٗ

سٖٗ

2

سٕٗ
سٖٗ

2
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السؤال الثالث :حسب تقدير سيادتكم الشخصى حدد درجة األهمية النسبية لألربعة عوامل البديلة
بالنسبة للثالثة عشر عوامل الفرعية التالية:
حيث تتمثل لألربعة عوامل البديلة كاآلتي:
ٔ .اإلبقاء عمى الدور الحالى لممراجعة الداخمية فى تقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ٕ .تطوير الدور الحالى لممراجعة الداخمية فى تقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات.
ٖ .عــــدم اإلعتمــــاد عمــــى الــــدور الحــــالى لممراجعــــة الداخميــــة فــــى تقيــــيم إدارة مخــــاطر
اإلستثمارات.
ٗ .إستحداث دور بديل لممراجعة الداخمية فى تقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات.
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ٔ)العامل الفرعي األول :تطوير منيجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر
اإلستثمارية
سٔٔ
صٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

صٕ

2

صٖ
2
صٗ
2
ٕ)العامل الفرعى الثاني :سالمة التصنيف اإلئتمانى لمشركة.
س

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٕٔ
2
صٕ

2

صٖ
2
صٗ
2
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ٖ)العامل الفرعى الثالث :التنوع فى محافظ اإلستثمارات.
سٖٔ
صٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

صٕ

2

صٖ

2

صٗ

2

ٗ) العامل الفرعى الرابع  :تعزيز وادراك ثقافة فيم تطبيق إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء.
سٕٔ
صٔ

صٕ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

2

صٖ

2

صٗ

2
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٘) العامل الفرعى الخامس :اإلستجابة لمطالب العمالء.
سٕٕ
صٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

صٕ

2

صٖ
2
صٗ
2

)ٙالعامل الفرعى السادس :توافر الكوادر المدربة لمتعامل مع العمالء.
سٖٕ
صٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

صٕ
2
صٖ

2

صٗ

2
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)ٚالعامل الفرعى السابع :تقييم وتحميل نظم ادارة المخاطر اإلستثمارات بشكل منتظم ومتكرر.
سٖٔ
صٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

صٕ
2
صٖ

2

صٗ

2

)ٛالعامل الفرعى الثامن :التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة.
سٕٖ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ
2
صٕ
2
صٖ
2
صٗ
2
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 )ٜالعامل الفرعى التاسع :المعدل الزمنى لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية.
سٖٖ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ
2
صٕ
2
صٖ

2

صٗ

2

ٓٔ) العامـل الفرعــى العاشـر :وجــود دراسـات عمميــة لتحديـد تــأثيرات المتغييـرات االقتصــادية عمــى
عوائد االستثمارات.
سٔٗ
صٔ

صٕ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

2

صٖ

2

صٗ
2
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ٔٔ) العامل الفرعى الحادى عشر :توافر األساليب المختمفـة لتوثيـق أدلـة المراجعـة التـى تسـاعد
المراجع الداخمي عمى عرض التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية.

سٕٗ
صٔ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

2

صٕ
2
صٖ

2

صٗ

2
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ٕٔ)العامل الفرعى الثانى عشر :وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار.
سٖٗ

صٔ

صٕ

صٖ

صٗ

صٔ
2
صٕ

2

صٖ
2
صٗ
2

ولحضرتكم جزيل الشكر والتقدير عمى تعاونكم واستجابتكم الكريمة ،وعمى ما تم تقديمو
من أراء حول ما جاء في ىذه القائمة من أسئمة واستفسارات.
الباحثة
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كمية التجـارة
قسم المحاسبـة

يذخم نتمييى إداسة يخاطش اإلستثًاساث في ششكاث انتأييٍ
وأثشِ عهي جودة انًشاجعت :دساست ييذاَيت
رسالة مقدمة إلستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة

مف

سًش سايي يحًذ انعواد
إشراف

الدكتورة

األستاذ الدكتور

يحًود انسيذ انُاغي

ْبّ يحًود انسجاعي

أستاذ المحاسبة والمراجعة بالكمية

مدرس الرياضيات واإلحصاء التطبيقي بالكمية

ٕٓٔٛ

المكتبة المركزية

مستخمص الرسالة

الكمية:التجارة ػ جامعة المنصورة

القسم :المحاسبة

الرقم العام:

اسم الباحث :سمر سامى محمد العواد

الدرجة العممية:الماجستير

التاريخ:

عنوان الرسالة :مدخل لتقييم إدارة مخاطر اإلستثمارات في شركات التأمين وأثره عمى جودة المراجعة
دراسة ميدانية

مستخمص الرسالة
إستيدفت ىذه الدراسة إقتراح مدخؿ يقوـ عمى التكامؿ بيف أحد مقاييس األداء المالية وىو مقياس
القيمة اإلقتصادية المضافة وأحد األساليب متعددة األبعاد وىو أسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ

أسموب التحميؿ اليرمى ،ويندرج تحت ىذا اليدؼ الرئيسي عدد مف األىداؼ الفرعية والتي يمكف إيجازىا

في :تقييـ إدراة مخاطر اإلستثمارات والتعرؼ عمى مدى تأثيرىا عمى جودة المراجعة الداخمية ،بإستنباط
مجموعة مف مؤشرات ومقاييس األداء لتحديد األولويو لمعوامؿ ذات األىمية النسبية.

ولتحقيق ىذه األىداف قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية مف خالؿ تصميـ قائمة إستبياف ،تـ

إعدادىا عمى شكؿ أسئمة ثـ صياغتيا عمى ىيئة مصفوفات المقارنة الثنائية وتـ توزيع قوائـ اإلستبياف عمى
عينة الدراسة مف قبؿ متخذي القرار لذوى الخبرة إلجراء المقارنة الثنائية بيف عوامؿ اإلختيار الرئيسية
والفرعية والبديمة ،كما تـ إدخاؿ البيانات فى البرنامج اإلحصائى ) (Expert Choiceلحساب األوزاف

النسبية ليذه العوامؿ واستخالص النتائج منيا ،حيث تـ توزيع ( )47قائمة إستقصاء ووصمت نسبة
اإلستجابة الكمية ( )%:3الصالح منيا ( )44إستمارة.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :تعد عممية إدارة مخاطر اإلستثمارات خطة إستباقية فعالة تمعب

دو اًر ىاماً فى تحميؿ التحديات التي واجيت شركات التأميف مف قبؿ واألخذ بعيف اإلعتبار المخاطر
المستقبمية واإلحتماالت المرتبطة بيا والعمؿ عمي منع تكرارىا ،أما فيما يخص المدخؿ المقترح فقد تمكنت

ىذه الدراسة مف معالجة الفجوة البحثية المتمثمة في إستخداـ مقاييس أداء مالئمة ،مف خالؿ تحديد العوامؿ

ذات األولوية.

وأوصت الدراسة بإقترح تطبيؽ المدخؿ المقترح إلعتماده عمى المقاييس المالية وغير مالية ،ويقدـ نظرة

متطورة لقياس أداء الشركة ،وذلؾ بالتركيز عمي العوامؿ و األبعاد التي تضيؼ قيمة لشركات التأميف.
رؤوس الموضوعات ذات الصمة:
إدارة مخاطر اإلستثمارات ،المراجعة الداخمية ،أسموب األداء المتوازف ،أسموب القيمة اإلقتصادية المضافة،
أسموب التحميؿ اليرمى.
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ٔ -المقدمة
يعتبر قطاع التأميف مف الوحدات اإلقتصادية التى تتعرض لمعديد مف المخاطر والتى
تؤثر عمى أدائو ،بإعتبار إف اليدؼ األساسى ليذا القطاع ىو توفير ضمانات لممستثمريف عمى
إستثماراتيـ مف المخاطر التى تتعرض ليا أنشطة مشروعات ىذا القطاع ،لذا تسعى شركات
التأميف بالقياـ بعمميات ذات درجة مخاطرة مرتفعة فى سبيؿ تحقيؽ معدالت مرتفعة مف الربحية،
وذلؾ يتطمب تحديد وقياس ومف ثـ تقييـ تمؾ المخاطر ،والتى تعتبر وبال شؾ إحدى المشكالت
الفنية التى تواجة تمؾ الشركات.
ويزيد ذلؾ مف حجـ التحديات التى تواجو شركات التأميف ،األمر الذى يفرض عمييا إيجاد
الوسائؿ والطرؽ لمواجية تمؾ التحديات والمخاطر ورصدىا واتخاذ ما يمزـ لمحد مف تأثيرىا
وتقميؿ حجـ الخسائر الناجمة عنيا ،عف طريؽ معرفة كيؼ تدير ىذه الشركات مخاطر
اإلستثمارات ،وما ىى العوامؿ المؤثرة عمى كفاءة وفاعمية إدارة مخاطر اإلستثمارات بيدؼ تقديـ
المقترحات والحموؿ؟
ومف ىنا إزدادت الحاجة إلى اإلىتماـ بعممية إدارة المخاطر ب ٍ
شكؿ عاـ والتى تعتبر إحدى
ٍ
المقومات األساسية لحوكمة الشركات ومخاطر اإلستثمارات
بشكؿ خاص ،مما فرض ذلؾ تحدياً
جديداً عمى أحد المياـ الرئيسية ليا وىى تقييـ فعالية دورىا الذي يعتبر نقطة محورية ىامة.
وعميو ،فأف إدارة مخاطر اإلستثمارات بشركات التأميف قادرة عمى مواجية وردع المخاطر
والتحديات التي تيدد إستقرار ومدى إستم اررية الشركة ،وذلؾ لمتعرؼ عمى الخطر الذي يحيط
بيا أو المحتمؿ حدوثو ،واف وجود برنامج فعاؿ يساىـ في تحقيؽ أىداؼ اإلدارة المتعمقة بالخطط
المستقبمية لشركات التأميف وتقييـ الممارسات الحالية ليا ،يمثؿ ضرورة لتحديد مجاالت التحسيف
وتقديـ توصيات واقتراح السبؿ الكفيمة لحؿ المعوقات التي تعطؿ أو تحد مف سير عمميا.
ومما سبؽ إتضح أف ،تقييـ فعالية إدارة مخاطر اإلستثمارات مف الموضوعات الحيوية
التي تخضع لمتطور المستمر لما تمثمو مف أىميو كبيرة بالنسبة لممراجع الداخمي،
ودور رئيسياً
اً
ليذه الشركات والتي مف خالليا يمكف تحديد األبعاد التي يتـ عمى أساسيا الفحص والتحقؽ
وتحديد األنشطة والعمميات التي تحتاج إلى تركيز خاص مف جانب المراجع الداخمي.
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ٕ -مشكمة الدراسة
ٍ
بشكؿ كبير عمى
شيدت البيئة المصرية حالة مف عدـ اإلستقرار السياسي مما إنعكس
ٍ
ٍ
بشكؿ خاص ،كما أدى التراجع المتتالي
بشكؿ عاـ والرقابية منيا
المؤسسات الحكومية
إلحتياطي النقد األجنبي إلى ضعؼ الرقابة وارتفاع المخاطر المحيطة باإلقتصاد المصري ،وقد
ترتب عمييا العديد مف اآلثار السمبية وتزايد المخالفات المالية في شركات القطاع العاـ ومنيا
شركات التأميف وذلؾ عمى مستوي جميورية مصر العربية.
ٍ
بشكؿ كبير بسبب ضعؼ الرقابة
ففي السنوات األخيرة تراجعت معدالت اإلستثمار
فإ نعكس عمى جودة التقارير والقوائـ المالية ،مما أفقدىا صفة الثقة والمصداقية وىذا ما جعؿ
ٍ
بشكؿ ممحوظ عمي توجياتيـ
المستثمريف يخشوف التعرض إلى مخاطر غير محسوبة ،أثر ذلؾ
نحو اإلستثمار ،مما يستوجب إتخاذ الخطوات الالزمة مف قبؿ ىذه الشركات بيدؼ تضييؽ
المخاطر أو التقميؿ منيا إلى حدىا األدنى في محاولة منيا إلى إعادة الثقة في عمميا مف
جانب المستثمريف أو أصحاب المصالح.
كما أف المخاطر التى تعرضت ليا شركات التأميف نتيجة التغير الييكمي بالبيئة المحيطة
وما صاحبيا مف تغيرات إقتصادية وتطور آلياتيا والتعقيدات الفنية المصاحبة ليا ،جعؿ مف
الضروري أف تكوف ىناؾ أساليب قياس رقابية وادارية جديدة يمكف مف خالليا تطوير دور
المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر االستثمارات وجعميا ركيزة أساسية في إصالح النظاـ
المالي لشركات التأميف ،مما يدعـ تحقيؽ رقابة فعالة وينتج عنيا تقارير مالية خالية مف
التحريفات.
وبالتالى تتمثل مشكمة الدراسة فى عدم وجود رؤية مستقبمية متكاممة لدى إداراتي
شركتي مصر لمتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى جميورية مصر العربية بشأن تطبيق المدخل
المقترح من خالل التكامل بين أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس
األداء المتوازن بإستخدام أسموب التحميل اليرمى لتطوير دور المراجعة الداخمية وتخفيض
مخاطر اإلستثمارات ومن ثم إدارتيا.
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وقد تم التحقق من وجود ىذه المشكمة من خالل:
الدراسة الميدانية التى قامت بيا الباحثة عمى عينة مختارة مف قبؿ متخذي القرار لذوى
الخبرة فى شركات التأميف بشأف تطبيؽ المدخؿ المقترح بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى
ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف
بيدؼ تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
وىو ما يطرح العديد مف التساؤالت حوؿ طبيعة وعمؿ إدارة مخاطر اإلستثمارات في
شركات التأميف وأثرىا عمى جودة المراجعة الداخمية في إيجاد الحموؿ في ىكذا أزمات
ومشكالت؟ وما ىو الدور الذي يمكف أف تقوـ بو إدارة مخاطر اإلستثمارات في تعزيز ثقة
الجيات الخارجية المستفيدة وتوفير الضمانات الالزمة لممستثمريف؟
وبناء عمي ما سبق فأنو يمكن صياغة مشكمة الدراسة فى التساؤالت اآلتية:
ً
ٔ .ىؿ مف الممكف تقديـ مدخؿ لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات وتحديد مدي أثره عمى جودة
المراجعة الداخمية؟
ٕ .ىؿ ُيطور المدخؿ مف دور المراجعة الداخمية بتطبيقو عمى شركات التأميف في جميورية
مصر العربية؟

ٖ .ىؿ يؤدى النموذج الشامؿ لمتكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة
وأسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى إلكتساب عممية التقييـ
قدرة خاصة نحو تخفيض المخاطر بصفو عامة ومخاطر اإلستثمار بصفو خاصة؟
ٗ .ىؿ تعتبر المقاييس المالية وغير المالية مالئمة كأدوات شاممة لمتقييـ؟
٘ .ىؿ تحقؽ إستخداـ المؤشرات غير المالية إلى جانب المؤشرات المالية تاثي اًر إيجابياً فى
تحقيؽ أىداؼ المستثمريف وحممة األسيـ ؟
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ٖ -فروض الدراسة
في ضوء طبيعة مشكمة الدراسة يمكف صياغة الفرضييف التالييف:
الفرض األوؿ":ال يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بيف تطوير دور المراجعة الداخمية و
تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية مصر العربية ".
الفرض الثاني":ال يؤدى إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف مقياس
القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف إلى تطوير دور المراجعة الداخمية
لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ".
ٗ -أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ مدخؿ مقترح يمكف مف خاللو تطوير دور المراجعة الداخمية
لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات ،لتحديد وقياس أىـ أنواع المخاطر التى يمكف أف تتعرض ليا
شركات التأميف ويمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيسى مف خالؿ:
 التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف مف
خالؿ إستخداـ المقاييس المالية وغير المالية.
 إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى إجراء الترتيب لمقاييس األداء اإلستراتيجية لتحديد
أولوية العوامؿ ذات األىمية النسبية.
٘ -أىمية الدراسة
يمكن تقسيم أىمية الدراسة إلى جانبين وكما يمي:
أوالً :األىمية العممية
تنبع أىمية البحث مف حداثو الموضوع الذي يتـ تناولو ،بإعتباره مف الموضوعات اليامة
المطروحة بكثرة سواء كاف ذلؾ عمى المستوى المحمي أو الدولي ،لذا فيو يمثؿ إضافة عممية
عمى المستوى الفكرى بإعتباره مجاؿ حديث نسبياً فى مصر ،حيث يعتبر البحث إضافة الي
البحوث السابقة فى ذات المجاؿ والتى إقتصرت معظميا إلى التقييـ مف المنظور المالى
واإلقتصادى دوف المنظور المحاسبى.

-249-

ثانيا :األىمية العممية
وتأتى أىميو ىذه الدراسة مف خالؿ تقديـ توصيات واقتراح مقاييس أداء مالئمة تكوف
كفيمة لموقوؼ عمى أىـ المعوقات التي تحد مف سير عمؿ شركات التأميف ،كما إنو يعتبر إضافة
مطموبة لمخروج برؤية وتصور واضحيف وذلؾ لمتوسع في خمؽ األفكار الرقابية وتطورىا
وتوضيح مدى تحقؽ األىداؼ اإلستراتيجية ،وذلؾ بإعتبارىا العمود الفقري الذي يرتكز عمية
ضبط وتقييـ أداء شركات التأميف.
ومما سبق يمكن القول بأنو:
 -3البد مف وجود تقييـ إلدارة مخاطر اإلستثمارات مف حيث الكفاءة والفعالية ومف ثـ التعرؼ
عمى تأثيره عمى جودة المراجعة الداخمية بداللو مجموعة مف المؤشرات تُستنبط مف مقاييس
األداء سواء المالية وغير المالية.
 -4تحديد المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة وتقييميا بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى مف
خالؿ مؤشر مقياس األداء بغرض الوقوؼ عمى نقاط الضعؼ لتطوير دور المراجعة
الداخمية.
 -ٙحدود الدراسة
لـ تتناوؿ الدراسة ما يمى:
ج -تقييـ المخاطر بصفة عامة فى شركات التأميف ولكف تـ إقتصار الدراسة عمى تقديـ مدخؿ
لتطوير الدور اإلستراتيجى لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثما ارت في
شركات التأميف مف خالؿ التكامؿ بيف أسموب مقياس القيمة االقتصادية المضافة وأسموب
قياس األداء المتوازف بإستخداـ التحميؿ اليرمى.
ح  -التعرض لكيفية حساب قيمة المخاطر فى وثائؽ التأميف وخضوعيا لمحساب اإلكتوارى فى
تأمينات الحياة بؿ إقتصرت الدراسة عمى تقييـ إدارة المخاطر المرتبطة باإلستثمارات فقط.
خ  -أثر تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف عمى المراجعة الخارجية وتـ
التركيز عمى المراجعة الداخمية كأحد المياـ المطموبة منيا فى ظؿ مبادئ وآليات حوكمة
الشركات.
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د -لـ تتناوؿ الدراسة معيار  IFRS 4لعدـ تعرضو لإلجراءات المحاسبية لمخاطر اإلستثمارات
وكيفية قياسيا و أيضاً تتـ المحاسبة عف عقود التأميف بطرؽ مختمفة بيف الشركات أو
الشركة نفسيا ،وبالتالي فإف المستثمريف يجدوا صعوبة فالقياس وتحميؿ الحساسية.
 -ٚمنيجية الدراسة
إستخدمت الباحثة المناىج العممية لكي تتمكف مف الوصوؿ ألفضؿ األساليب والطرؽ في
تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات والمتمثمة فيما يمى :
الجانب النظري :المتمثل في المزج بين المناىج التالية:
ٔ.المنيج االستقرائي :إتبعت الباحثة المنيج اإلستقرائي بيدؼ إستعراض جوانب المشكمة،
محؿ الدراسة معتمدة في ذلؾ عمى اإلطالع عمى المراجع والمقاالت واألبحاث المنشورة
والدوريات المرتبطة بموضوع الدراسة.
ٕ.المنيج المقارن :بيدؼ المقارنة بيف إسيامات الدراسات اآلخرى المتعمقة بموضوع
الدراسة لموقوؼ عمى النتائج التي توصمت إلييا وكيفية اإلستفادة منيا والوصوؿ إلى
مشكمة الدارسة وحميا.
ٖ .المنيج االستنباطي :وفيو إعتمدت الباحثة عمى اإلستدالؿ المنطقي اإلستنتاجي بالربط
بطريقة منطقية بيف المتغيريف مف خالؿ تتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة
مخاطر اإلستثمارات.
الجانب التطبيقي :شركتي مصر لمتأميف ومصر لتأمينات الحياة.
 -ٛخطة الدراسة
تضمنت الدراسة ما يمى :
اإلطار العام لمدراسة.
الفصل األول :تحميؿ ألىـ الدراسات السابقة
الفصل الثانى :تحميؿ مخاطر اإلستثمارات وأساليب إدارتيا في شركات التأميف.
المبحث األول :المبحث األوؿ :مخاطر اإلستثمارات وتبويبيا.
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المبحث الثانى :إدارة مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف.
الفصل الثالث :جودة المراجعة الداخمية فى إطار حوكمة الشركات في عالقتيا بالمدخؿ
المقترح لتقييـ إدارة مخاطر االستثمارات.
المبحث األول :طبيعة المراجعة الداخمية فى إطار آليات حوكمة الشركات.
المبحث الثانى :المدخؿ المقترح لتطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة مخاطر
االستثمارات فى شركات التأميف.
الفصل الرابع :الدراسة الميدانية.
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ثانياً :النتائج
أ .نتائج الدراسة النظرية
توصمت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أىميا:
 .2إتضح مف الفصؿ األوؿ المرتبط بتحميؿ الدراسات السابقة اآلتي:
أوالً :الدراسات التي تناولت إدارة مخاطر اإلستثمارات :بأف تفتقر الشركات عامة إلي وضع
أساس منطقي وسميـ في تطبيؽ إدارة المخاطر ،وبالتالي واجيت مخاطر عديدة وأىميا
المخاطر التي تتعمؽ باإلستثمارات لذا يجب عمي ىذه الشركات يكوف لدييا وجية نظر
إستراتيجية مف خالؿ وضع خطة إستباقية فعالة يتـ مف خالليا تحديد المخاطر واألخذ
فاإلعتبار التدابير الالزمة واتباع أساليب رقابية وادارية صارمة إلدارة ىذه المخاطر والتحوط
منيا ،لذا فأف الواجب عمييا إدارة المخاطر بكفاءة مف أجؿ إستم ارريتيا بوضع مؤشرات
وبيانات تساعد عمي تحديدىا وقياسيا.
ثانياً :الدراسات التي تناولت المراجعو الداخمية :أف تمعب المراجعة الداخمية دو اًر ىاماً في
التأكيد عمي بقاء واستمرار الشركات وذلؾ بوضع خطة لممراجعة الداخمية عمي أساس تقييـ
وتحسيف عمميات إدارة المخاطر ،والتأكد مف كفاءتيا وفعاليتيا واختبار مدي اإللتزاـ بالقوانيف
والنظـ والسياسات فبيذا تمثؿ المراجعة الداخمية صماـ األماف لمواجية المخاطر التي
تتعرض ليا ىذه الشركات.
 .6إتضح مف الفصؿ الثاني الخاص بتحميؿ مخاطر اإلستثمارات وأساليب إدارتيا في
شركات التأميف اآلتي:
أوالً :طبيعة وتحميؿ لسياسات مخاطر اإلستثمارات والتحديات التي تواجو شركات التأميف عند
التطبيؽ ،نتيجة القصور في السياسات اإلستثمارية ،وعدـ إلتزاـ المسئوليف بالخطط
الموضوعة ،كما أنو ال توجد إجراءات أو قوانيف تساعد عمي قياس ىذه المخاطر أو السيطرة
عمييا داخؿ ىذه الشركات لذا تتطمب سياسة اإلستثمار ىيكالً إلدارة المخاطر.
ثانياً :تعتبر إدارة مخاطر اإلستثمارات موضوعاً حديثاً إىتمت بو الكثير مف الييئات والمجاف

ٍ
بشكؿ فعاؿ بما يتماشي مع
العممية والدراسات األكاديمية ببحث ودراسة ىذه المخاطر
المستجدات اإلقتصادية ،كما تعتبر مف أىـ القضايا التى يجب أف تحظي بإىتماـ مف قبؿ
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صناع ومتخذي القرار لما ليا مف تأثير عمي اإلستقرار المالي واإلقتصادي ،حيث تعد
خاصة خطة إستباقية فعالة تمعب دو اًر ىاماً فى تحميؿ التحديات التي واجيت شركات التأميف
مف قبؿ واألخذ بعيف اإلعتبار المخاطر المستقبمية واإلحتماالت المرتبطة بيا والعمؿ عمي
منع تكرارىا ،وبالتالي تمثؿ إدارة مخاطر اإلستثمارات نيجاً إدارياً وأسموباً عممياً يساعد فى

ٍ
بوجو عاـ وشركات التأميف بوج ٍو خاص،
التعامؿ مع المخاطر التى تتعرض ليا الشركات
وعمي الرغـ مف تعدد األراء حوؿ تعريؼ إدارة مخاطر اإلستثمارات لـ يتـ اإلتفاؽ عمي
تعريؼ موحد بسبب إختالؼ وجيات النظر حوليا.
 .7إتضح مف الفصؿ الثالث الخاص بجودة المراجعة الداخمية في إطار حوكمة الشركات ما
يمي:
أوالً :أف اليدؼ مف عممية إدارة المخاطر ىو وجود رؤية واستراتيجية واضحة لمعامميف
بشركات التأميف لتقدير المخاطر والتحوط ضدىا وتقميميا إلي أدني حد وذلؾ مف خالؿ
الفحص الدورى لتحديد المخاطر ومف ىنا برز دور المراجعة الداخمية ،فتعتبر المراجعة
الداخمية أحد أىـ اإلدارات بشركات التأميف وذلؾ لطبيعة عمميا الذي يتميز بالمخاطرة ،كما
تقوـ المراجعة الداخمية بتطبيؽ نظاـ سميـ لتقييـ المخاطر بالشكؿ الذي يساىـ في تفعيؿ
مبادئ حوكمة الشركات ،وبالتالي تمعب المراجعة الداخمية دو اًر رئيسياً في تدعيـ مسئوليات
أطراؼ الحوكمة (لجنة المراجعة ،مجمس اإلدارة ،المراجع الخارجي) ،كما تقوـ المراجعة
الداخمية بدو اًر ىاماً في التأكيد عمي بقاء واستمرار الشركات ،فيي تمثؿ الحصف األوؿ
لمواجية المخاطر وىو األمر الذي يمثؿ المدخؿ لممراجعة الداخمية عمي أساس المخاطر،
وذلؾ مف خالؿ الدور اإلستشاري المتمثؿ فالفحص والتقييـ و إعداد التقارير بشأف كفاءة
وفعالية عمميات إدارة المخاطر.
ثانياً :تناوؿ المدخؿ المقترح لتقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات النماذج الرياضية واإلحصائية:
والذي أتضح مف خاللو وجود قصور وعدـ كفاية المؤشرات واألساليب الكمية والغير كمية
لقياس وتقييـ أداء شركات التأميف وتحديد المخاطر المرتبطة بالسياسات اإلستثمارية لذا يجب
أف تشتمؿ المؤشرات أو المقاييس عمي الجوانب المالية وغير المالية ،فتمكنت ىذه الدراسة
مف معالجة الفجوة البحثية المتمثمة في إستخداـ مقاييس أداء مالئمة وذلؾ لتحديد العوامؿ
ذات األولوية ،وذلؾ بدمج كالً مف مقاييس األداء المالية وغير المالية مف خالؿ التكامؿ بيف
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أسموب مقياس القيمة اإلقتصادية المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف بإستخداـ أسموب
التحميؿ اليرمي ،كما أمكف مف خالؿ التكامؿ ترجمة الرؤية وتوصيؿ إستراتيجية الشركة
والربط بيف األىداؼ والمقاييس العامة والخاصة ،ويعتبر أسموب التحميؿ اليرمي أحد
األساليب الكمية التي تساعد متخذي القرار مف ذوى الخبرة عمي توفير مؤشر أداء مركب
(الوزف النسبيى اإلجمالى) يتـ مف خاللو ترتيب أولوية العوامؿ حسب أىميتيا النسبية لذا
يعتبر مف أنسب األساليب لصنع واتخاذ القرار.

ب .نتائج الدراسة الميدانية
توصمت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أىميا:
 .7يوجد تأثير جوىرى ذو داللة إحصائية بيف تطوير دور المراجعة الداخمية وتقييـ إدارة
مخاطر اإلستثمارات فى شركات التأميف بجميورية مصر العربية.
 .8يؤدى إستخداـ أسموب التحميؿ اليرمى فى ظؿ تحقيؽ التكامؿ بيف مقياس القيمة االقتصادية
المضافة وأسموب قياس األداء المتوازف إلى تطوير دور المراجعة الداخمية لتقييـ إدارة
مخاطر اإلستثمارات.
 .9ترتيب المقاييس لمعوامؿ الرئيسية والفرعية والبدائؿ حسب األىمية النسبية لمعوامؿ ذات
األولوية وىو ما حققو أسموب التحميؿ اليرمي لموصوؿ إلي تحقيؽ اليدؼ العاـ لمدراسة ،وقد
توصمت الدراسة بعد إجراء الدراسة الميدانية إلي ترتيب المقاييس األكثر أولوية إلي أقؿ
أولوية وىي كالتالي:
أوالً :ترتيب مقاييس العوامل الرئيسية
 قياس مخاطر االستثمارات
 التأىيؿ العممى والعممى لممراجع الداخمى
 دور إدارة المراجعة الداخمية فى إدارة مخاطر اإلستثمارات
 توافر قاعدة بيانات عف المخاطر اإلستثمارية ويتـ تحديثيا بإستمرار
ثانياً :ترتيب المقاييس لمعوامل الفرعية بالنسبة لمعوامل الرئيسية
 سالمة التصنيؼ اإلئتمانى لمشركة
 التأكد مف تطبيؽ قواعد الحوكمة
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 تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر االستثمارات لمعمالء
 التنوع فى محافظ اإلستثمارات
 اإلستجابة لمطالب العمالء
 تطوير منيجية القياس والضبط لكؿ نوع مف أنواع المخاطر اإلستثمارية
 توافر األساليب المختمفة لتوثيؽ أدلة المراجعة التى تساعد المراجع عمى عرض
التقارير سواء أكانت إحصائية أو غير إحصائية
ٍ
بشكؿ منتظـ ومتكرر
 تقييـ وتحميؿ نظـ ادارة المخاطر اإلستثمارية
 توافر الكوادر المدربة لمتعامؿ مع العمالء
 وجود تنبؤات بالتقمبات فى العائد عمى اإلستثمار
 المعدؿ الزمنى لالستجابة لممخاطر اإلستثمارية
 وجود دراسات عممية لتحديد تأثيرات المتغييرات اإلقتصادية عمى عوائد اإلستثمارات.
ثالثاً :ترتيب البدائل
 تطوير الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 اإلبقاء عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر االستثمارات.
 عدـ اإلعتماد عمى الدور الحالي لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر
اإلستثمارات.
 إستحداث دور بديؿ لممراجعة الداخمية فى تقييـ إدارة مخاطر اإلستثمارات.
 .:ثبات وصدؽ قائمة اإلستبياف مف خالؿ مؤشر نسبة اإلتساؽ حيث أنو تراوح ما بيف
( ،)1,ٓٛ - 1,ٓٓٛفأف يعد مؤشر ىذه القيـ مقبوالً.
 .21تحميؿ حساسية تطبيؽ نتائج المدخؿ المقترح :بإستخداـ كالً مف تحميؿ الحساسية المتغيرة
وتحميؿ حساسية األداء لتطبيؽ فحص حساسية النموذج بالتطبيؽ عمي العوامؿ الفرعية لكؿ
عامؿ رئيسي ،وذلؾ لترتيب األىمية النسبية لكؿ بديؿ مف البدائؿ المقترحة.
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ثانياً :التوصيات
 .2تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر اإلستثمارات لجميع المستويات اإلدارية
بشركات التأميف بيدؼ التعرؼ عمي طرؽ قياس المخاطر اإلستثمارية وكيفية إستخداميا
مما يساعد عمي تعديؿ مسار العممية اإلستثمارية فى مواجية المخاطر وذلؾ في ظؿ
ظروؼ تنظيمية وتنافسية وسوقية غير مؤكدة.
 .3إنشاء قاعدة بيانات لممخاطر اإلستثمارية تساعد في التنبؤ بالمخاطر المستقبمية التي مف
الممكف تؤثر عمي سالمة أداء ىذه الشركات.
 .4تبني وتطبيؽ اآلليات والتدابير مف خالؿ أدوات مناسبة لمعرفة مدي تأثر شركات التأميف
بظروؼ السوؽ المتقمبة ،وذلؾ مف خالؿ الفحص الدوري والكشؼ المبكر عف المخاطر
ولوضع اإلجراءات التصحيحية.
 .5إستخداـ النماذج العالمية بعد تطوعيا لمبيئة المحمية لتحديد المخاطر وتوثيقيا كمعمومات
تفيد في إدارة وتقييـ المخاطر.
 .6تطوير آليات الوحدات اإلقتصادية عامة وخاصة شركات التأميف لمتغمب عمي التعقيدات
الفنية المصاحبة لممخاطر ولضماف اإلستم اررية في ظؿ المنافسة الشديدة.
 .7وضع آلية لتطوير دور المراجعة الداخمية يتناسب مع دورىا الريادي في ظؿ الحوكمة.
 .8إدراؾ المراجعييف الداخمييف ألىمية دورىـ في عممية إدارة المخاطر ،وماتطمبو األمر مف
التفاعؿ بينيـ وبيف أطراؼ الحوكمة.
 .9تطبيؽ المدخؿ المقترح إلعتماده عمى المقاييس المالية وغير مالية حيث يوضح نظرة
متطورة لقياس أداء الشركة ،وذلؾ بالتركيز عمي العوامؿ و األبعاد التي تضيؼ قيمة
لشركات التأميف.
 .:وضع أسموب لقياس نوعية الحالة اإلقتصادية والعوامؿ التنظيمية التى تشتمؿ عمى
الجوانب (المالية وغير المالية) والتى تؤثر عمى إدارة المخاطر بالشركات.
 .21تقييـ نتائج التطبيؽ الفعمي لممدخؿ المقترح وتصويب ما ينتج عنو مف آثا اًر سالبة.
 .22يجب أف يكوف لدي شركات التأميف رؤية مستقبمية متكاممة بشأف تطبيؽ المدخؿ المقترح
ٍ
بشكؿ دورٍي وأف يتـ تحديثو بيف الحيف واآلخر بيدؼ تطويره لمواكبو التغييرات عمي
مستوي الشركة ومستوي وعي وثقافة العامميف بيا.
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 .23إجراء المزيد مف التطبيقات حوؿ التكامؿ بيف األسموبيف إستخداـ عممية التحميؿ اليرمي
واظيار إنعكاساتو عمي قيمة شركات التأميف.
 .24تبني سياسات واجراءات يتـ مف خالليا تحسيف أداء شركات التأميف وتفعيؿ دورىا لمدفع
بعجمة التنمية اإلقتصادية في ضوء برنامج متكامؿ ذو رؤية واضحة.
 .25يقترح تطبيؽ شركات التأميف لمتكامؿ بيف األسموبيف بإستخداـ أسموب التحميؿ اليرمي
واإلسترشاد بو في عمميات اإلختيار والمفاضمة والتقييـ.
.26
ثالثاً :الدراسات المستقبمية
ٔ .إنشاء قاعدة بيانات لممخاطر اإلستثمارية تساعد في التنبؤ بالمخاطر المستقبمية التي مف
الممكف تؤثر عمي سالمة أداء ىذه الشركات.
ٕ .تعزيز وادراؾ ثقافة فيـ تطبيؽ إدارة مخاطر اإلستثمارات لجميع المستويات اإلدارية
بشركات التأميف بيدؼ التعرؼ عمي طرؽ قياس المخاطر اإلستثمارية وكيفية إستخداميا
مما يساعد بتعديؿ مسار العممية اإلستثمارية فى مواجية المخاطر ،وذلؾ في ظؿ ظروؼ
تنظيمية وتنافسية وسوقية غير مؤكدة.
ٖ .إجراء بحوث مستقبمية لعممية إدارة المخاطر وكيفية التحكـ فييا واتخاذ الق اررات
اإلستثمارية والمالية في ضوء نظـ وأساليب رقابية وادارية صارمة تضمف لشركات التأميف
تحديد المخاطر بدقة وبالتالي تحقيؽ أىدافيا بصورة أفضؿ.
 .5إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية حوؿ التكامؿ بيف أسموبي قياس األداء المتوازف
وقياس القيمة اإلقتصادية المضافة بإستخداـ عممية التحميؿ اليرمي واظيار إنعكاساتو
عمي قيمة شركات التأميف.
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Abstract
The objective of this study is to propose an introduction based on the integration of
one of the financial performance measures a measure of economic value added and one
of the multidimensional methods the method of measuring the balanced performance,
which is done using the analytic hierarchy process approach. There are two subobjectives that fall under the main goal of this study and can be summarized as follows;
Assessing investment risk management and identifying their impact on the quality of
internal audit by developing a set of performance indicators and measures to determine
the priority for the factors of relative importance.
The study concluded that the investment risk management process is an effective
proactive plan that plays an important role in analyzing the challenges faced by the
insurance companies, as well as taking into consideration the future risks and the
possibilities associated with them which in turn works to prevent recurrence. In addition,
the proposed approach worked on closing the gap presented in the literature review.
This is done by using appropriate performance measures, in order to identify the main
factor among others under study.
The study recommended the application of the proposed approach due to its
dependence on financial and non-financial measures. This approach can be considered
as a sophisticated approach because it measures the performance of the company by
focusing on the factors and Perspectives that add value to the insurance companies.
key words: Investment risk management,Balanced performance method, economic
value added, the analytic hierarchy process.
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General Framework of the Study
Introduction
The insurance sector is considered one of the economic units that are
exposed to many risks and affect its performance, considering that the
primary objective of this sector is to provide investors with guarantees of
their investments against the risks to the activities of the sector's projects.
Therefore, insurance companies seek to carry out high risk operations for
Achieving high rates of profitability, which requires identifying and
measuring and then assessing those risks, which is undoubtedly one of the
technical problems faced by these companies.
This increases the size of the challenges faced by insurance companies,
which requires them to find ways and means to meet and monitor these
challenges and risks and to take the necessary measures to reduce their
impact and minimize the losses caused by them. And the effectiveness of
investment risk management in order to present proposals and solutions?
Hence, the need to pay attention to the risk management process in
general, which is one of the basic elements of corporate governance and
investment risk in particular, has posed a new challenge to one of its main
tasks: to assess the effectiveness of its role, which is an important focal
point.
Accordingly, the risk management of the insurance companies is able to
confront and deter the risks and challenges that threaten the stability and
sustainability of the company in order to identify the risk that surrounds
or is likely to occur. The existence of an effective program contributes to
achieving the management objectives regarding the future plans of the
insurance companies , Represents a need to identify areas of
improvement and make recommendations and propose ways to resolve
obstacles that hinder or limit the functioning of its work.
The evaluation of the effectiveness of investment risk management is one
of the vital topics that are subject to the continuous development of what
is of great importance to the internal auditor, and a key role for these
companies, through which it is possible to determine the dimensions on
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which to examine and verify and identify activities and processes that
need special focus By the internal auditor.
The Statement of the Problem
The Egyptian environment witnessed a state of political instability
which reflected heavily on government institutions in general and the
regulatory ones in particular. The successive decline of the foreign
exchange reserves led to weak supervision and high risks surrounding the
Egyptian economy, which resulted in many negative effects and
increasing financial irregularities in companies The public sector,
including the insurance companies, at the level of the Arab Republic of
Egypt.
In recent years, investment rates have declined significantly due to
poor supervision and reflected on the quality of financial reports and
reports, which has lost confidence and credibility. This has caused
investors to fear exposure to unaccounted risk. This has significantly
affected their investment orientations. To minimize or minimize risks in
an effort to restore confidence in their work by investors or stakeholders.
The risks faced by insurance companies as a result of the structural
change in the surrounding environment and the associated economic
changes, the development of mechanisms and the accompanying
technical complications made it necessary for there to be new control and
management measurement methods, through which the internal audit role
can be developed to evaluate the management of investment risks
In the reform of the financial system of insurance companies, which
supports the achievement of effective control and result in financial
reports devoid of distortions.
Therefore, the problem of the study is that there is no future vision
integrated in the managements of Misr Insurance and Misr for life
insurance in the Arab Republic of Egypt on the application of the
proposed approach through the integration of the method of economic
value added measurement and the method of measuring balanced
performance using the method of pyramid analysis to develop the role of
internal audit and reduce the risk of investments And then managed.
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This problem has been verified by:
The field study conducted by the researcher on selected sample by
decision makers with experience in insurance companies on the
application of the proposed approach using the method of hormonal
analysis in the integration of the method of the measure of economic
value added and the method of measuring balanced performance in
order to assess the management of investment risk.
Which raises many questions about the nature and work of managing
the risks of investments in insurance companies and their impact on the
quality of internal audit in finding solutions in such crises and problems?
What role can investment risk management play in enhancing the
confidence of third parties and providing investors with guarantees?
Based on the above, it is possible to formulate the problem of study
in the following questions:
1. Is it possible to provide an input to assess investment risk management
and determine its impact on internal audit quality?
2. Does the portal develop from the role of internal auditing by applying
it to insurance companies in the Arab Republic of Egypt?
3. Does the comprehensive model of integration between the valueadded-value method and the balanced performance measurement method
using the hierarchical analysis method to gain the valuation process have
a special ability to reduce risks in general and investment risks in
particular?
4.Are financial and non-financial measures appropriate as comprehensive
assessment tools?
5. Has the use of non-financial indicators, together with financial
indicators, had a positive effect on achieving the objectives of investors
and shareholders?
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The Hypotheses of the Study
In view of the nature of the study problem, the following hypotheses
can be formulated:
The first hypothesis:"There is no significant effect of statistical
significance between the development of the role of internal audit and
evaluation of risk management of investments in insurance companies in
the Arab Republic of Egypt."
The second hypothesis:"The use of the analytical method of analysis in
the integration of the measure of economic value added and the method
of measuring balanced performance does not lead to the development of
the role of internal audit to assess investment risk management."
Objective of the Study
The objective of this study is to provide a suggested approach through
which the role of internal audit can be developed to assess the
management of investment risk to identify and measure the most
important types of risks that can be exposed to insurance companies. This
main objective can be achieved through:
• The integration of the value-added-value-metric method and the method
of measuring balanced performance through the use of financial and nonfinancial measures.
• Use a hierarchical analysis method to rank strategic performance
measures to prioritize factors of relative importance.
The Importance of the Study
The importance of the study can be divided into two parts as follows:
First:Scientific importance
The importance of research stems from the modernity of the subject
which is dealt with as one of the most important topics that is raised at the
local or international level. Therefore, it represents a scientific addition at
the intellectual level as a relatively recent field in Egypt. The research is
F

in addition to previous research in the same field. Most of which were
limited to valuation from a financial and economic perspective without an
accounting perspective.
Second: Practical importance
The importance of this study is through presenting recommendations and
proposing suitable performance measures that are capable of identifying
the most important obstacles that limit the functioning of the insurance
companies. It is also an addition required to achieve a clear vision and
vision in order to expand the creation of the control ideas and their
development and to clarify the achievement of the strategic objectives.
The backbone of insurance companies' performance and performance
assessment.
From the above it can be said that:
1 - There should be an assessment of the management of investment risk
in terms of efficiency and effectiveness and then recognize the impact on
the quality of internal audit as a set of indicators derived from the
measures of performance both financial and non-financial.
2. Identify and evaluate the risks that may be exposed to the company by
using the method of pyramid analysis through the performance measure
index to identify weaknesses in the development of internal audit role.
Limitation of the Study
The study did not address the following:
A- Risk assessment in general in insurance companies. However, the
study was limited to providing an introduction to the development of the
strategic role of internal auditing in assessing the risk management of
investments in insurance companies through the integration of the method
of economic value added measurement and the method of measuring
balanced performance using pyramid analysis.
B- Exposure to how the risk value is calculated in insurance policies and
subject to the actuarial calculation in life insurance.
C-The study was limited to evaluating risk management associated with
investments only.
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D-The impact of evaluating the risk management of investments in
insurance companies on the external audit and the focus on internal
auditing as one of the tasks required under the principles and mechanisms
of corporate governance.
E-The study did not address the IFRS 4 standard because it is not subject
to accounting procedures for investment risks and how to measure them.
Insurance contracts are also accounted for in different ways between the
companies or the company itself, so investors find it difficult to measure
and analyze sensitivity.
Methodology of the study:
The researcher used the scientific methods in order to obtain the best
methods and methods in developing the role of internal audit to evaluate
the management of investment risks, namely:
Theoretical:The
combination
of
the
following
approaches:
1. Inductive Methodology: The researcher followed the inductive method
in order to review the aspects of the problem. The study is based on the
study of references, articles, published researches and periodicals related
to the subject of the study.
2. Comparative approach: To compare the contributions of other studies
related to the subject of the study to find out the findings and how to
benefit from them and to reach the problem of study and resolution.
3. The deductive approach: in which the researcher relied on logical
reasoning to logically connect between the two variables by developing
the role of internal audit to evaluate the management of investment risk.
Application: Application in Egyptian Insurance Companies.
Study plan
The study included the following:
The general framework of the study.
The First Chapter: Analysis of the most important previous studies
The Second Chapter: Risk Analysis of Investments and their Methods
of Management in Insurance Companies.
 The first topic: The first topic: the risks and classification of
investments.
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 The second topic: Management of the risks of investments in
insurance companies.
The Third Chapter: Quality of Internal Audit in the Context of
Corporate Governance in Relation to the Proposed Approach to
Assessing Investment Risk Management.
 The first topic: The nature of internal auditing within the
framework of corporate governance mechanisms.
 The second topic: the proposed approach to develop the role of
internal audit to assess the management of investment risk in
insurance companies.
The Four Chapter: Field Study.
Second: Results
a. The results of the theoretical study
The study reached a number of results, the most important of which are:
1. It is clear from the first chapter related to the analysis of previous
studies:
First: Studies on the management of investment risk: The lack of
companies in general to establish a rational basis in the application of risk
management, and therefore faced many risks, the most important risks
related to investments, so they must have a strategic perspective through
the development of a proactive plan effective from It is necessary to
determine the risks and take into account the necessary measures and to
follow strict control and management methods to manage these risks and
protect them. Therefore, they must manage the risks efficiently in order to
maintain them by developing indicators and data that help to identify and
measure them.
Second: The internal audit studies: Internal audit plays an important role
in ensuring the survival and continuity of companies by establishing an
internal audit plan based on evaluating and improving risk management
processes, ensuring their efficiency and effectiveness and testing
compliance with laws, regulations and policies. The risks to these
companies.
2. The second chapter on the analysis of the risks of investments and the
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methods of managing them in the insurance companies is as follows:
First: The nature and analysis of investment risk policies and the
challenges faced by insurance companies in practice, due to lack of
investment policies, and the lack of commitment of officials to the plans
established, and there are no procedures or laws to help to measure or
control these risks within these companies so requires investment policy
structure Risk management.
Second, the risk management of investments is a new subject that has
been taken care of by many bodies, scientific committees and academic
studies to research and study these risks effectively in line with the
economic developments. It is also one of the most important issues that
should be of interest to the decision makers because they have an impact
on stability. Financial and economic, as it is especially an effective
proactive plan plays an important role in analyzing the challenges faced
by insurance companies before and taking into account the future risks
and prospects associated with them and work to prevent their recurrence,
and thus represent the management of investment risks approach
Management and scientific approach that helps in dealing with the risks
faced by companies in general and insurance companies in particular.
Despite the multiplicity of views on the definition of investment risk
management, no uniform definition has been agreed because of
differences of views.
3.The third chapter on the quality of internal audit within the framework
of corporate governance shows that:
First, the aim of the risk management process is to have a clear vision
and strategy for the employees of the insurance companies to assess risk
and hedge against them and minimize them through periodic examination
of risk identification and hence emerged the role of internal audit, the
internal audit is one of the most important departments of insurance
companies, The internal audit plays a key role in strengthening the
responsibilities of the parties to governance (Audit Committee, Board of
Directors, Auditor, etc.). The internal audit also plays an important role in
ensuring the survival and sustainability of companies. It represents the
first pillar of risk management, which is the entrance to internal audit
based on risk, through the advisory role of examining, evaluating and
reporting on the efficiency and effectiveness of risk management
processes.
.
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Second: Addressing the proposed approach to evaluate investment risk
management. Mathematical and statistical models:
The indicators, measures and methods of measuring and evaluating the
performance of insurance companies and the identification of risks
associated with investment policies should be included in the indicators
and measures. The indicators should include the financial and nonfinancial aspects. To identify priority factors by integrating both financial
and non-financial performance measures through the integration of the
value-added metric method and the balanced performance measurement
method using hierarchical analysis, The hierarchical method of analysis is
one of the quantitative methods that helps experienced decision makers to
provide a composite performance indicator (relative weight) in order to
prioritize the factors according to their relative importance. Therefore, it
is considered one of the most appropriate methods For making and
making decisions.
B. Results of field study
The study reached a number of results, the most important of which are:
1. There is a significant statistical effect between the development of the
role of internal audit and evaluation of risk management of investments in
insurance companies in the Arab Republic of Egypt.
2. The use of the pyramid analysis method in the integration of the EEI
and the balanced performance measurement method will lead to the
development of the role of internal audit to assess investment risk
management.
3. The order of measurements of the main factors, sub-variables and
alternatives according to the relative importance of the priority factors,
which is achieved by the method of hierarchical analysis to reach the
general goal of the study. The study after the field study to arrange the
most priority to the lowest priority is as follows:
First: Ranking the parameters of the main factors
•Measurement of investment risk
• Practical and scientific qualification of the internal auditor
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• The role of internal audit management in investment risk management
• A database of investment risks is available and updated regularly
Second: the order of measurements of the sub-factors for the main factors
•Safety of the company's credit rating
• Ensure that the rules of governance are applied
• Promote and understand the culture of understanding the application of
investment risk management to customers
• Diversity in investment portfolios
• Responding to customer demands
• Develop a measurement and control methodology for each type of
investment risk
• The availability of different methods for documenting audit evidence
that assists the auditor in presenting reports, whether statistical or nonstatistical
• Evaluate and analyze investment risk management systems on a regular
basis
• Availability of trained personnel to deal with customers
• Forecasts of fluctuations in return on investment
• Timely response to investment risks
• The existence of scientific studies to determine the effects of economic
changes on the returns of investments.
Third: the arrangement of alternatives
• Develop the current role of internal audit in assessing investment risk
management.
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• Maintain the current role of internal audit in the assessment of
investment risk management.
• Not relying on the current role of internal audit in assessing investment
risk management.
• Develop an alternative role for internal audit in assessing investment
risk management.
4. Stability and reliability of the questionnaire list by means of the
consistency index as it ranged from (008.0 - 08.0), the index of these
values is acceptable.
5. Analysis of the sensitivity of application of the proposed input results:
Using both the sensitivity analysis and the performance sensitivity
analysis to apply the sensitivity test of the model by applying the subfactors of each key factor to order the relative importance of each of the
proposed alternatives.
Second: Recommendations
1.Enhancing and understanding the culture of understanding the
application of investment risk management to all levels of management of
insurance companies in order to identify the methods of measurement of
investment risks and how to use them, which helps to adjust the course of
the investment process in the face of risks, under uncertain regulatory,
competitive and market conditions.
2.Establishing a database of investment risks that helps predict future
risks that may affect the safety of these companies' performance.
3.Adopting and implementing mechanisms and measures through
appropriate tools to determine the extent to which insurance companies
are affected by volatile market conditions through periodic examination,
early detection of risks and the development of corrective measures.
4.Use global models after volunteering to the local environment to
identify and document risks as information for risk management and
assessment.
5.Develop the mechanisms of the economic units in general and
especially the insurance companies to overcome the technical
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complications associated with the risks and to ensure continuity in the
face of intense competition.
6.Develop a mechanism to develop the role of internal audit
commensurate with its leadership role in governance.
7.The internal auditors recognize the importance of their role in the risk
management process and require interaction between them and the parties
to governance.
8.Applying the proposed approach to the adoption of financial and nonfinancial standards, showing a sophisticated approach to measuring the
performance of the company, focusing on the factors and dimensions that
add value to the insurance companies.
9.Develop a method to measure the quality of the economic situation and
organizational factors that include aspects (financial and non-financial)
that affect the risk management of companies.
10. Evaluate the results of the actual application of the proposed entry
and rectify the negative effects.
11. The insurance companies must have an integrated vision on the
implementation of the proposed portal periodically and be updated from
time to time with the aim of developing it to keep pace with the changes
at the level of the company and the level of awareness and culture of its
employees.
12. Conduct more applications on the integration of the two methods
using the process of hierarchical analysis and show its implications on the
value of insurance companies.
13. Adopting policies and procedures through which to improve the
performance of insurance companies and activate their role to push
forward economic development in the light of an integrated program with
a clear vision.
14. The application of insurance companies to integrate between the two
methods using the method of hierarchical analysis and guidance in the
selection, differentiation and evaluation.
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Third:Future Studies
1. Establishing a database of investment risks that helps predict future
risks that may affect the safety of these companies' performance.
2. Enhance and understand the culture of understanding the application of
investment risk management to all levels of management of insurance
companies in order to identify the methods of measurement of investment
risks and how to use them, which helps to adjust the course of the
investment process in the face of risks, under conditions of regulatory and
competitive and market uncertain.
3. Conducting future research on the risk management process and how to
control it and make investment and financial decisions in the light of
strict control and management systems that ensure that insurance
companies can identify risks accurately and thus achieve their objectives
better.
4. Further studies on the integration of the methods of measuring the
balanced performance and measurement of economic value added using
the process of analysis of the pyramid and show its implications on the
value of insurance companies.
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