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تحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر  في الداخليإطار مقترح لتفعيل مساهمة المراجع 
 نظرية ميدانية دراسة - S&P/EGX/ESGلمسئولية الشركات  المصري
 د. عاصم محمد احمد سرور*                                  

 المحاسبة والمراجعة المساعد ـــ الجامعة العمالية ستاذ أ                                                    

 ملخص البحث
  المقيدة  الشركات  تحقيق  في الداخلي المراجع مساهمة تفعيل بهدف  مقترح إطار  صياغة البحث  ستهدفإ

 أربعة على المقترح اإلطار يعتمد  حيث  S/P/EGX/ESG الشركات  لمسئولية المصري  المؤشر لمتطلبات 
 والمحور  ، المؤشر ومعايير  ومنهجية متطلبات  على الداخلي المراجع وتدريب  تأهيل ولألا المحور ، هي محاور
 المراجع  تطوير  الثالث  والمحور ، المؤشر متطلبات  تحقيق في التوكيدي لدوره الداخلي المراجع تطوير الثاني 

 الداخلي المراجع  تقييم عباالر  والمحور ، المؤشر متطلبات  تحقيق  في القصور لمعالجة االستشاري لدوره الداخلي
  تحقيق في القصور مخاطر وأثر المؤشر لمتطلبات  تحقيقها عن المقيدة الشركات  في اإلفصاح وجودة لمحتوى

 المراجعين  وهما الدراسة مجتمع فئتي شملت  ميدانية دراسة إجراء تم وقد  ،الشركات  تلك على المتطلبات  تلك
 تم  حيث  اإلستقصاء، قوائم بإستخدام  العليا والمعاهد  جامعات لاب المراجعة وأساتذة المقيدة البنوك في الداخليين

 اإلستقصاء  قوائم وكانت  ، المراجعة أساتذة على قائمة 25و  الداخلييين المراجعين على قائمة 75 عي توز 
  نتائج  أكدت  وقد  ، قائمة 25 المراجعة أساتذة ومن قائمة 62 الداخليين المراجعين من والمستلمة الصحيحة

 مساهمة تفعيل على المقترح االطار  محاور من محور كل أليات  تأثير أهمية على الدراسة  عينتي قافإت البحث 
%  82 ،% 83.8 ،%  86.4 ،% 87 بنسب  المؤشر لمتطلبات  المقيدة الشركات  تحقيق  في الداخلي المراجع
 تأثير  ألهمية  نسبة ل اب الدراسة عينتي أراء بين إحصائية داللة ذات  تباين وجود  عدم ثم ومن ، الترتيب  على

 الداخلي المراجع مساهمة تفعيل في نسبية أهمية األكثر األليات  وأن ، منه الهدف تحقيق  على المقترح اإلطار
 الشركات  لمسئولية المصري المؤشر لمتطلبات  المقيدة الشركات  تحقيق في واالستشاري التوكيدي دوريه خالل من
 مسئوليتها وأداء االجتماعية مسئوليتها  أداء في التزامن  مع  حوكمةال لقواعد  الشركات  تلك تطبيق  في تمثلت  ،

 تفعيل  بهدف المقيدة الشركات  في المقترح  اإلطار تطبيق بأهمية الباحث  أوصى وقد . الترتيب  على البيئية
 إرتباط  ذات  مستقبلية أبحاث  إجراء مع المؤشر، لمتطلبات  الشركات  تلك تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة

 . البحث  هذا  ضوعبمو 

  المفتاحية الكلمات
 والمتطلبات المنهجية) ESG الشركات  لمسئولية المصري المؤشر ، الداخلي المراجع  ، المقترح اإلطار

 .    البيئية المسئولية ، اإلجتماعية المسئولية ، الحوكمة قواعد  ،( والمعايير
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Abstract: 

The research aimed to formulate a proposed framework for Activating Contribution 

the Internal Auditor in order to Achievement the Companies Restricted of  

Requirements the Egyptian Corporate Responsibility indicator. 

The researcher has formulated a proposed framework consisting of four Components  

are:   
Component 1: Qualifying and training of internal auditors on the requirements, 

methodology and standards of the indicator. 

Component 2: development  the  internal auditor of  his assurance role to  

Achievement the Requirements of the indicator. 

Component 3: development the internal auditor of  his consultative role in order to 

treatment insufficiency to Achievement the Requirements of the indicator. 

Component 4: The internal auditor must be Evaluate content and quality of disclosure 

in Restricted companies  and effect  insufficiency risk to Achievement the Companies 

Restricted of  Requirements of the indicator. 

research results are:   
 1-There was no statistically significant difference between the two study 

samples the proposed framework  lead to Activating internal auditor  his Contribution 

to Achievement the Companies Restricted of Requirements the Egyptian Corporate 

Responsibility of the indicator.   
 2-The effectiveness of the Components four of the proposed framework was, 

respectively 87%  , 86.4% , 83.8% , 82% . 

Key Words 

The Proposed Framework , the Internal Auditor , the Egyptian Corporate 

Responsibility indicator S/P/EGX/ESG (methodology , requirements, standards 

),Governance rules , social responsibility ,environmental responsibility. 

 

 مة ومشكلة البحث قد أوال : ال 
لمســـــــئولية الشــــــركات المقيـــــــدة )مؤشــــــر االســـــــتدامة(    المصــــــريأصــــــدرت البورصـــــــة المصــــــرية المؤشـــــــر 

S&P/EGX/ESG لمسـئولية الشـركات التـابع لمركـز  لمصـريا، وذلك بالتعاون مع المركـز  2010مارس  في
شـــركة تقـــوم  وهـــييســـيل الهنديـــة ر كالعالميــة وشـــركة  standard & poor’s ومؤسســـة،  المصـــريالمــديرين 

القطــاع الخــاو ، وقــد تــم تطبيــق المؤشــر علــى الشــركات  فــيبتصــنيف مؤسســات التمويــل وشــركات االســتثمار 
 . 2012 /2011المالي العام  فيالمقيدة 
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العــالم بعــد  فــيعلــى مســتوى االقتصــاديات الناشــئة  الثــانيلمســئولية الشــركات  المصــريويعتبــر المؤشــر 
المنطقـــة العربيـــة وأفريقيـــا ) غريـــب ،  فـــي، كمـــا أنـــه االول مـــن نوعـــه  2008عـــام  فـــيالصـــادر  الهنـــديالمؤشـــر 
( ، وجــدير بالــذكر أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد أصــدرت مــن خــالل ســوق االوراق الماليــة 322، و  2017

ــر  ــعوديالمؤشــ ــية عــــام  الســ ــين همــــا األداء  2008للتنميــــة التنافســ ــمل متطلبــ لمســــئولية او  االقتصــــاديوالــــذى يشــ
المســئولية االجتماعيــة  هــيثــالث متطلبــات  المصــريحــين يشــمل المؤشــر  فــياالجتماعيــة كمســئولية للشــركات ، 

 اختيـاري، كمـا أن تحقيـق متطلبـات المؤشـر  االقتصـاديوالمسئولية البيئية وتطبيـق قواعـد الحوكمـة بجانـب األداء 
إلفصــاح الشــركات عـــن أداء  سترشـــادىاإلالــدليل  ةصــ ولــيس إلزامــي علــى الشـــركات المقيــدة ، وقــد أصـــدرت البور 

ســتدامة فصــاح عــن االســتدامة واإلهتمــام بــدمج متطلبــات اإلوالــذى يتنــاول إرشــادات اإل 2016عــام  فــياالســتدامة 
نعكاس ذلك على مواجهة المخاطر وخفـ  التكلفـة وزيـادة مسـتوى   االقتصادي التشغيليالمؤشر مع األداء  في وا 

 ين قدرتها التنافسية.حسوت المالياالفصاح غير 

 ,EGX 30هي مستويات  ترتيب الشركات المقيدة الى خمس EGXوتصنف البورصة المصرية 

EGX50 , EGX 70, EGX 100. ، S&P/EGX/ESG  المصريشركات المؤشر  اختيار. ، ويتم 
حث االول بملا فيطبقًا لمنهجية محددة سوف يتم تناولها  EGX100 المئويلمسئولية الشركات من المؤشر 

 لهذا البحث .
الحوكمة بهدف  وتطبيق قواعد  البيئية واالجتماعيةويرى الباحث أن اإلفصاح عن مسئولية الشركات 

 في الناتج عن ضغوط أصحاب المصالح  االختياري  لإلفصاح امتدادااال  ما هولعضوية المؤشر ،  االنضمام
القرارات المتعلقة بمصالحهم  اتخاذ  في، مما يساعدهم  اهت طالشركات بهدف التقييم الشامل للجوانب المختلفة ألنش

   األجلين القصير والطويل بشكل أفضل وأكثر رشدًا. في

لمسئولية الشركات يحفزها نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من خالل   المصريوألن المؤشر 
فإن ذلك يتماشى مع قرارات  االقتصادي بعد لل ةوالحوكمة باإلضاف واالجتماعيةتحقيقها لمسئولياتها الثالث البيئية 

 ريو جانيرو بالبرازيل. في 2012،  1992عامي المنعقدين قمة األر  واألمم المتحدة  مؤتمري
 EGX100 المئـويتكـون ضـمن المؤشـر  والتـيالبورصة المصرية  فيالشركات المقيدة  اهتمت ولذا فقد 

ما يمكنها أيضًا أن تندرج ضمن عضويته وهوما سـوف ب ، ESGبالعمل على تحقيق متطلبات مؤشر االستدامة 
 ينعكس إيجابيًا على قيمتها السوقية .

والـذى يشـمل جـانبين همـا الجانـب  الـداخليوعلى الجانـب االخـر يـرى الباحـث أن الـدور الحـديث للمراجـع 
ة لمتطلبـات يـد مقت التحقيـق الشـركا فـي جوهرييمكن من خاللهما أن يساهم بشكل  االستشاريوالجانب  التوكيدي
 فـيالمحاسـبة والمراجعـة  لمسئولية الشركات ، حيث تناولت دراسـات متعـددة أجنبيـة وعربيـة دور المصريالمؤشر 

الشركات المقيدة ، من خالل القياس والعر  واالفصاح لمتطلبـات التنميـة  فيتحقيق متطلبات التنمية المستدامة 
ــة  ــة الخارجيـ ــذلك دور المراجعـ ــتدامة وكـ ــية ليـــ اخوالد المسـ ــك  فـ ــد ذلـ ــافةتوكيـ ــارات لـــإلدارة  باإلضـ ــديم االستشـ ــى تقـ الـ

تحقيــق متطلبــات التنميــة المســتدامة ، ومــن ثــم فــإن الباحــث ســوف يســتعر  علــى ســبيل  فــيلمعالجــة القصــور 
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 فــيتحقيــق متطلبــات التنميــة المســتدامة  فــي الــداخليتناولــت دور المراجــع  التــيالتحديــد بعــ  الدراســات الســابقة 
 يمكن من خالل تقييم أهداف ونتائج تلك الدراسات تحديد الفجـوة البحثيـة لهـذا البحـث وذلـك كمـاث حيت ، الشركا
 يلى :

 الدراسات العربية 
 (2008دراسة منصورى)  -1

للمؤسســـة ضـــمن إطـــار  البيئـــيداء تطـــوير األ فـــيإســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــى دور المراجعـــة البيئيـــة 
 .ية التنمية ومتطلبات االستدامة البيئ

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

عمل المراجع على مراجعة الجوانب المالية واالقتصادية فقط ، بل يتعدى ذلــك الــى  ارتكازعدم  -أ
 عنه. والتقرير البيئيداء مراجعة األ

رشــاداتيجــب أن تعمــل الجهــات المعنيــة علــى إصــدار  -ب يمكــن االعتمــاد عليهــا للقيــام  معــايير وا 
  ة.لمهمبتلك ا

 (2010)  النمريدراسة  -2
تفعيـل حوكمـة الشـركات المقيـدة بهيئـة  فـيإستهدفت الدراسـة تحليـل الـدور المعاصـر للمـراجعين الـداخليين 

 االلفية الثالثة . فيظل المستجدات التشريعية والمهنية  في،  السعوديسوق المال 

 :  في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •
 الثقـة بشـكلتقـديم خـدمات إضـفاء  فيحوكمة الشركات يتمثل  فيين الداخليين جعراللم أن الدور المستجد 

تهـــدف الـــى إضـــفاء القيمـــة وتحســـين االداء المســـتدام  التـــيإضـــافة الـــى الخـــدمات االستشـــارية  وموضـــوعيمســـتقل 
ــة فـــيللشـــركات  ــة والتقـــارير الماليـ ــة الداخليـ ــوابط الرقابـ دارة المخـــاطر وضـ ــغيلية وا  كمـــة و ح ينوتحســـ  العمليـــات التشـ
 الشركات .

 (2011دراسة غالب ) -3
وظيفة المراجعة الداخلية ومن ثم مساهمتها  فيحدثت  التيإستهدفت الدراسة تقييم وتحليل أهم التطورات 

 الجزائر . فيالشركات الصناعية بقطاع االسمنت  فيومعايير التنمية المستدامة  مبادئتطبيق  في

   : في ا تلخيصهوقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن  •

تفر   التيوالبيئية  جتماعيةاالضرورة إصدار عدد من القوانين واالنظمة واالرشادات المتعلقة بالجوانب 
 ظل تحديات التنمية المستدامة. فيعلى المراجعين الداخليين االهتمام بتلك الجوانب 
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 (  2012دراسة أبو زر )  -4
ة المســتدامة واالفصــاح عــن المســئولية ميــ تنالمجــال  فــيالمراجعــة الداخليــة  أيضــاح دورإســتهدفت الدراســة 

دارة المخاطر.  االجتماعية للمؤسسات وا 

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

تحقيــق التنميــة المســتدامة  فــيالمســاعدة  فــييــؤدوه  رئيســيأن المــراجعين الــداخليين لــديهم دور  -أ
 الفعالة.

رشــادات ن مــ  لــإلدارةيمكــن للمــراجعين الــداخليين إضــافة قيمــة  -ب خــالل تعلــيمهم وتثقــيفهم بــأطر وا 
 ومعايير االستدامة المعترف بها خارجيًا .

 ( 2015دراسة شرف ) -5
الشـــركات المصـــرية بمـــا يزيـــد مـــن فعاليـــة  اســـتدامةإســـتهدفت الدراســـة تقـــديم مـــدخل مقتـــرح لتوكيـــد تقـــارير 

 . الخارجييقدمها المراجع  التيخدمات التوكيد 

   : في خيصها تل كنيملنتائج وقد توصلت الدراسة  •

شركات االعمال المصرية ، حيث  استدامةلتقارير  الخارجيتقديم مدخل مقترح لتوكيد المراجع  -أ
اعتمـــد المـــدخل المقتـــرح علـــى المعـــايير واالرشـــادات الدوليـــة والمحليـــة لتوكيـــد تقـــارير االســـتدامة 

ــام  الـــدوليخاصـــة المعيـــار  ــتراليوالمعيـــار  ISAE 3000التوكيـــد لمهـ  ASAE3000 األسـ
 لمسئولية الشركات. المصريومتطلبات االفصاح الواردة بالمؤشر 

األجــل الطويــل ، حيــث  فــيلمنشــأت االعمــال هــو الضــامن الوحيــد لبقائهــا  المــاليلم يعــد االداء  -ب
أدائها لمســئوليتها البيئيــة واالجتماعيــة بجانــب االقتصــادية  فيالمتمثل  الماليأصبح األداء غير 

 المنشأة وقياس وتقييم مدى كفاءة االدارة. فيستثمار اال اتار توجيه قر  فيلهم تأثير 
رشادات مصرية يمكن االعتماد عليها  -ج توكيــد تقــارير إســتدامة الشــركات  فيعدم وجود معايير وا 

 من فعالية تلك التقارير على أصحاب المصالح. ما يحدحتى االن ، وهو 
 (2015) فوزي دراسة  -6

مجــــال المراجعــــة الداخليــــة الحديثــــة الســــتدامة  فــــيات وقعـــ ت وةوجــــود فجــــ إســـتهدفت الدراســــة تحديــــد مــــدى 
ــعها  ــة بوضـ ــة الداخليـ ــة المراجعـ ــين أداء وظيفـ ــة بـ ــار العالقـ ختبـ ــًا ، وا  ــًا ومحليـ ــركات دوليـ ــىالشـ ــراهن علـ ــتدامة  الـ إسـ

 ة وادارةمجال رقابـة وحوكمـ  في واالستشاري التوكيديالشركات وقيمتها السوقية سواء باسناد او عدم إسناد دوريها 
 الستدامة.طر اخام
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   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

دارة مخــاطر  فــيوجــود فجــوة توقعــات  -أ أداء المراجعــة الداخليــة لوظيفتهــا تتعلــق برقابــة وحوكمــة وا 
 إستدامة أنشطة الشركات .

دارة مخــاطر ا فــيينعــدم أثــر وظيفــة المراجعــة الداخليــة لــدوريها  -ب ســتدامة مجــال رقابــة وحوكمــة وا 
عـــن  باإلفصـــاحأو عـــدم االســـناد ، أو  الخـــارجي باإلســـنادلـــى قيمتهـــا الســـوقية ســـواء ات عركلشـــ ا

 االسناد مقارنة بحالة عدم االفصاح عن االسناد . 
 (2017المحجوب ) دراسة -7

ــتهدفت  ــاهمتها وكيفيـــة الداخليـــة المراجعـــة إيضـــاح دور الدراســـة إسـ ــق فـــي رقابيـــة كأليـــة مسـ  التنميـــة تحقيـ
 . الليبية للمؤسسات  البيئي االداء وتحقيق تطوير الى الرامية ود جهال ظل في المستدامة

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

 ثــم ومــن المســتدامة التنميــة تحقيــق فــي كبيــر بشــكل تســاهم التــي أنشــطتها تمــارس الداخليــة المراجعــة أن
 .للشركة ةوالبيئي ةاالقتصادي وأبعادها المستدامة التنمية متطلبات  تطبيق
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 الدراسات االجنبية 
 Cascone et al. (2010)دراسة  -1

إستهدفت الدراسة تقييم الخطـة الوظيفـة للمراجعـة الداخليـة حاليـًا ومـدى شـمولها لمسـاعدة المنظمـات علـى 
 مواجهة متطلبات االستدامة .

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

 فــيأن تقوم به وظيفــة المراجعــة الداخليــة للمســاهمة ب يج الذيدور متزايد بال اعترافأن هناك  -أ
 والتقرير عنها. ESGتحسين حوكمة 

أن المراجعة الداخلية من خالل موقعها الفريــد يجــب أن تتبــع مــنهج أكثــر إســتراتيجية للمســاهمة  -ب
 المنظمات المختلفة .    فيتحقيق متطلبات االستدامة  في

 Drukman (2013)دراسة  -2

إعـداد التقـارير  فـيالمنظمـات  فـيالمراجعـة الداخليـة مـن حيـث موقعهـا الفريـد  ن دورياب ت الدراسةإستهدف
 . ESGالمتكاملة وتحسين االعتمادية على معلومات تقارير 

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

 ينحســ ها علــى تالداخلية يتحرك نحو التقارير المتكاملة من خالل قــدرت دور المراجعةأن مفتاح  -أ
ــة الث ــيقــ ــات  فــ ــا ESGمعلومــ ــو مــ ــت وهــ ــة  اعترفــ ــة المتكاملــ ــارير الدوليــ ــة التقــ ــراحة لجنــ ــه صــ بــ

(IIRC,2013)  . 
 فــي،إال أنــه توجــد نــدرة  ESGلتقــارير  الخــارجيالتوكيد  ألهمية دوررغم وجود دراسات عديدة  -ب

 .ESGللمراجعة الداخلية لتقارير  واالستشاري التوكيديبحوث طبيعة ومدى الدور 
   & Simnett(2015) Cohenةدراس -3

وصف البيئة الحالية  -بيئة التوكيد والمراجعة  فيقدمت إلى منتدى البحث  التيإستهدفت الورقة البحثية  
هـذا المجـال ،  فـي، مع مناقشة فرو البحث  (CSR)لخدمات التوكيد عن أداء المسئولية االجتماعية للشركات 

 التـيباعتبارها فـرو هامـة للبحـث مـع المجـاالت ذات االهميـة  رو تطت التيت كما تم تسليط الضوء على المجاال
 الماضى. فيتم تناولها 

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

أهميــة إلقـــاء الضـــوء علــى كيـــف يمكـــن أن تكــون المنهجيـــات المتعـــددة مالئمــة لدراســـة الجوانـــب المختلفـــة 
 .والخارجي الداخلير التوكيد ظو من من للشركات  لتوكيد تقارير المسئولية االجتماعية
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    Dominic (2015) دراسة -4
 التوكيــديأداء دوريهــا  فــي  (IAFs)إســتهدفت الدراســة تقيــيم مــدى مشــاركة وظــائف المراجعــة الداخليــة 

 أسـتراليا لتحديـد االوليـات لتلـك المجـاالت، فـي (ESG)المجـاالت البيئيـة واالجتماعيـة والحوكمـة  فـي واالستشاري
المراجعـــة الداخليـــة بالنســـبة ل هميـــة  ممارســـيمـــدى إدراك  استكشـــافى االســـتجابة لـــذلك وكـــذلك علـــ نـــة لمهوقــدرة ا

 فـيالحالية والمستقبلية لتلـك المجـاالت ، ومـدى كفايـة مهـاراتهم وخبـراتهم لمواجهـة التحـديات المرتبطـة بمشـاركتهم 
 تلك المجاالت.

شــملت  التــيمــن عينــة الدراســة  استقصــاء مــةقائئــة تجميــع ماوقــد تــم إجــراء دراســة ميدانيــة تــم مــن خاللهــا 
 خدمة المراجعة الداخلية. مقدميمراجعة تنفيذيين وشركاء من  مديري

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

تم التركيز عليه من المستقصين فيما يتعلق بجهـود  الذي الرئيسيأن قضايا الحوكمة كانت تمثل المجال 
والبيئيــة ، وبينمــا ينظــر حاليــًا الــى الحوكمــة بــأن لهــا أهميــة كبيــرة  االجتماعيــةيليهــا القضــايا  ات شــار واالستد التوكيــ 

لوظــائف المراجعــة الداخليــة إال أنــه مــن المتوقــع أن تــزداد أهميــة قضــايا البيئــة علــى مــدار الخمــس ســنوات القادمــة 
 ظائف المراجعة الداخلية .و  رات وخبلمهارات  مستقبليتحتاج بشكل كبير إلى تطوير  والتيوالتقرير عنها 

   Abdifatah and Mutalib (2016) دراسة -5
عنـد ممارســة إعـداد التقــارير  داخلــيتقـديم توكيـد  فــيإسـتهدفت الدراسـة بيــان دور لجنـة المراجعــة الداخليـة 

رســة مام يفــ داخليــة ، وكــذلك دور الفعاليــة الشــاملة والجوانــب المحــددة لوظيفــة لجنــة المراجعــة ال (IR)المتكاملــة 
جنــوب إفريقيــا إلظهــار المالحظــات  فــيشــركة كبــرى  246إعــداد التقــارير المتكاملــة ، مــن خــالل فحــو تقــارير 

ونموذج التوكيد المشـترك  (IR)على تفسير متطلبات  اعتمادا( 2013-2011السنوية على مدى ثالثة سنوات )
 جنوب إفريقيا . في

   : في يصها وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخ  •

الفعاليــة الشــاملة لوظيفــة لجنــة المراجعــة الداخليــة لهــا عالقــة إيجابيــة قويــة مــع مــدى وجــودة  نأ -أ
 واجتماعاتهــاممارسة إعداد التقــارير المتكاملــة علــى وجــه الخصــوو حيــث نفــوذ لجنــة المراجعــة 

 . (IR)كبير على ممارسات  إيجابيذا تأثير 
هامــة بــين الجوانــب الرئيســية  ارتبــاطقــة الع دال توجــ ية أنــه وفقــًا للنظريــات االجتماعيــة والسياســ  -ب

لجنــة المراجعــة والخبــرة الماليــة وممارســة إعــداد  اســتقالليةلوظيفــة لجنــة المراجعــة الداخليــة مثــل 
 التقارير المتكاملة. 
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 Patrek and Martin (2017)دراسة  -6
ات لشـــــركة لاعـيــــ لية االجتملبيـــــان مـــــدى التوكيـــــد للمســـــئو  التجريبـــــيالمـــــنهج  الدراســـــة اســـــتخدامإســـــتهدفت 

(CSRA)   هـذا الموضـوع مـع  فيمن خالل مراجعة االدبيات ، حيث تم مراجعة ثالثة وخمسون دراسة تجريبية
مثــل قــرار ومســتوى  CSRAتحديــد أثــر حوكمــة الشــركات والخصــائو المحــددة لكــل دولــة فيمــا يتعلــق بمتغيــرات 

 . CSRAخدمة واعداد تقرير  ومقدمي

   : في  يصهاتلخ كن لنتائج يم وقد توصلت الدراسة •

الخدمــة يتــأثران بخصــائو  مقــدمي واختيــارأن قــرارات التوكيــد للمســئولية االجتماعيــة للشــركات  -أ
ــود لجنـــة  ــركات مثـــل وجـ ــة الشـ ــية القطـــاع وحوكمـ ــناعة وحساسـ ــل نـــوع الصـ ــركة مثـ ،  CSRالشـ

 والمتغيرات الخاصة بكل دولة مثل قوة البيئة القانونية.
زز مصــداقية تقريــر المســئولية االجتماعيــة للشــركات عــ د تت قــ للشــركا االجتماعيــةأن المســئولية  -ب

مــن وجهــة نظــر المســتثمرين ، كمــا أن أربعــة مــن شــركات المراجعــة الكبــرى قــد ســيطرت علــى 
 خدمة التوكيد للمسئولية االجتماعية للشركات .  مقدميسوق 

   Ismail and Kemal (2017)دراسة  -7
 االقتصــــادياالجتماعيــــة والبيئيــــة علــــى االداء لية ســــئو المكمــــة وأداء أثــــر الحو  اختبــــارإســــتهدفت الدراســــة 

 للشركات .

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •

 للشركات . االقتصاديواألداء  البيئيتوجد عالقة إيجابية بين األداء  -أ
 .  االقتصاديكبير على أدائها  إيجابيإن أداء الشركات لمسئوليتها االجتماعية ذات أثر  -ب
 للشركات . االقتصاديعلى األداء  جوهريأثر  ال تحققزام بقواعد الحوكمة تاللإن ا -ج
  Yuvaraj et.al(  2017دراسة ) -8

 فــيإســتهدفت الدراســة بيــان العالقــة بــين حوكمــة الشــركات وخصــائو ومســتوى االفصــاح عــن االســتدامة 
التحويليـة والمدرجــة  عات صــناال علـى شـركات ظـل الـدور المعتــدل لوظيفـة المراجعـة الداخليــة ، وقـد ركـزت الدراســة 

شـركة ، مـع تحليـل أثـر خصـائو حوكمـة الشـركات مثـل  120بورصة ماليزيا ، حيث تم إجراء الدراسة على  في
 فـيمـع الـدور المعتـدل لوظيفـة المراجعـة الداخليـة  التنفيـذيوالدور المـزدوج للمـدير  واستقالليتهحجم مجلس االدارة 

 . امةستد اح عن االبمستوى االفص ارتباطها

   : في وقد توصلت الدراسة لنتائج يمكن تلخيصها  •
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عالقتـــه بمســـتوى االفصـــاح عـــن  فـــي وجـــوهري ســـلبيلـــه أثـــر  CEO التنفيـــذيأن الـــدور المـــزدوج للمـــدير 
يحقــق مســتوى  التنفيــذيعالقتهــا مــع المــدير  فــياالســتدامة ، بينمــا كــان دور وظيفــة المراجعــة الداخليــة المعتــدل 

 ة.دامستاال الفصاح عنمتوازن من ا

  Dominic and Nonna (2018)دراسة:  -9
إستهدفت الدراسة إختبار أثر عوامل الحوكمة وخصائو وظيفة المراجعة الداخلية والممارسات التنظيمية 

 التوكيد واالستشارات للمسئولية البيئية واالجتماعية للشركات. فيعلى مدى مشاركة المراجعة الداخلية  لالستدامة

   : في ئج يمكن تلخيصها نتا ة ل راستوصلت الدوقد  •

عوامل أساسية مرتبطة بمشاركة  هيوالتقارير الخارجية لمعلومات االستدامة  اإلداريإن الدعم  -أ
 التوكيد واالستشارات للمسئولية البيئية واالجتماعية للشركات. فيالمراجعة الداخلية 

بالضــرورة إلــى مجموعــة  دســتنال يارات التوكيــد واالستشــ  فــيإن مدى مشاركة المراجعة الداخلية  -ب
 متجانسة من العوامل.

 : يليما ويستخلص الباحث من الدراسات السابقة  •
بمســاهمته فيمــا يتعلــق  الــداخلي لــدور المراجــعوأصــحاب المصــالح بالنســبة  اإلدارةوجــود فجــوة طلــب مــن  -1

نميــــة لتت البــــاكات لمتطالشــــر  التشــــغيلية وتحقيــــقإدارة المخــــاطر، وتحســــين األداء للعمليــــات  فــــي الفعالــــة
والبيئيــة وتطبيــق قواعــد الحوكمــة بمــا يمكــن مــن إعــداد التقــارير المتكاملــة  االجتماعيــةالمســتدامة بجوانبهــا 
 المنشأة. فيألصحاب المصالح 

المســتدامة أهميــة قيــام الجهــات المعنيــة بإصــدار القــوانين والمعــايير واإلرشــادات المرتبطــة بتحقيــق التنميــة  -2
، مـــع أهميـــة إدراك اإلدارة  واالستشـــاري التوكيـــديأداء دوريـــه  فـــي الـــداخليع راجـــ عليهـــا المســـيعتمد  والتـــي
سـتراتيجية وأهـداف المنشـأة للتنميـة المسـتدامة  فيلوظيفة المراجعة الداخلية  الجوهريللدور  تحقيق رؤية وا 

وة فجـــ  ودوره لســـد بهـــدف تطـــوير أداؤه  الـــداخليللمراجـــع  والتـــأهيلي اإلدارييتطلـــب تـــوفير الـــدعم  والـــذي، 
 لب من أصحاب المصلحة على خدماته.الط

، فإنـه توجـد نـدرة  ESGرغم وجود دراسات عديدة تناولـت أهميـة التوكيـد مـن المراجعـة الخارجيـة لتقـارير  -3
 .ESGللمراجعة الداخلية لتقارير  واالستشاري التوكيديأهمية الدور  التي تناولت الدراسات  في

أكـدت علـى وجـود  والثىالبيئة المصرية  فيالسابقة خاصة  ات راسنتائج الد عرضه من  ما تموبناءًا على 
دارة مخـاطر  فـي الـداخليفجوة طلـب تجـاه دور المراجـع   فـي، باإلضـافة الـى القصـور  االسـتدامةرقابـة وحوكمـة وا 

الدراســات  ونــدرة للشــركات  االقتصــاديواألداء  متطلبــات االســتدامة بكيفيــة الــربط بــين اإلرشــادات المرتبطــةإصــدار 
 تحقيق الشركات المقيدة لتلك المتطلبات. في الداخليللمراجع  واالستشاري التوكيديدور التناولت  يالت
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ن كانــــت أشــــارت الــــى أهميــــة الــــدور  مجملهــــا فــــي الســــابقة فــــإن الباحــــث يــــرى أن الدراســــات   التوكيــــديوا 
 ، التقــارير المتكاملــة د اعــد إ فــيفعالــة ال ومســاهمتهاتحقيــق متطلبــات االســتدامة  فــي الــداخليللمراجــع  واالستشــاري

الشـركات المقيـدة  فـي االسـتدامةتحقيق متطلبات  في الداخليلم تتناول كيفية وأليات تفعيل مساهمة المراجع  فإنها
 فـي(  لالسـتدامة المصـري المؤشـر) الشـركات  لمسـئولية المصري للمؤشر المصرية البورصة إصدار بعد  ، خاصة
تلك  قصور بها ، باإلضافة إلى المرتبطة والقرارات  2015 - 1982عام  ذ من وتعديالتها البيئة وقوانين ،  2010

الشــركات المقيــدة عــن  فــيتقيــيم محتــوى وجــودة األفصــاح  فــي الــداخليالمراجــع  تنــاول أهميــة  دور فــيالدراســات 
 يالتـ البحثيـة  الفجـوة مـا يمثـلذلـك علـى تلـك الشـركات وهـو  فـيوأثـر مخـاطر القصـور  تحقيقها لمتطلبات المؤشـر
 سوف يتناولها هذا البحث .

 االسئلة االتية :    فيومن ثم يمكن صياغة مشكلة هذا البحث   •
على مفهوم ومتطلبات ومنهجية  الداخليسوف يتم من خاللها تأهيل وتدريب المراجع  التياألليات    ماهي -1

تحقيــق  فــيته عيــل مســاهملتف لمســئولية الشــركات باعتبارهــا الخطــوة األساســية المصــريومعــايير المؤشــر 
 ؟                                                              لمتطلبات المؤشرالشركات المقيدة 

ــداخليســوف يعتمــد عليهــا المراجــع  التــيالمعــايير والقــوانين والقــرارات  مــاهي -2  التوكيــديأداء دوريــه  فــي ال
 لمؤشر؟ات اطلبلمتت المقيدة تحقيق الشركا فيبهدف تفعيل مساهمته  واالستشاري

الشـركات  فـيتقيـيم محتـوى وجـودة اإلفصـاح  فـي الـداخليسوف يعتمـد عليهـا المراجـع  التياألليات  ماهي -3
 ذلك على تلك الشركات؟ فيالقصور  وأثر مخاطر المقيدة عن تحقيقها لمتطلبات المؤشر

 ثانيا : أهمية البحث 
 تأتى أهمية هذا البحث من األسباب االتية :

تحقيـق الشـركات المقيـدة لمتطلبـات المؤشـر  فـي الـداخليلتفعيل مساهمة المراجع  رحمقتار صياغة إطإن  -1
تلــك الشــركات فيمــا  فــي المــاليلمســئولية الشــركات ، يــؤدى الــى تحســين مســتوى االفصــاح غيــر  المصــري

ك تلــ  بــأن تكــوناإلدارة والمــالك  اهتمــامقــد يــؤدى الــى  الــذييتعلــق بتحقيقهــا لمتطلبــات االســتدامة ، األمــر 
ركات ضمن شركات المؤشر ، مع إمكانية إعداد التقارير المتكاملة ألصحاب المصلحة بما يسـاعدهم لشا

 على ترشيد قراراتهم االقتصادية.
تحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات المؤشــر  فــيبهــدف تفعيــل مســاهمته  الــداخلي دور المراجــعإن تطــوير  -2

أن يقتصـر فقـط  ال يجب  الذي الداخلي المراجع دورة ميهأ فينظر يعيد ال الشركات ،لمسئولية  المصري
نمـا  ديواالقتصـا التشـغيليعلى المراجعة المالية للنشـاط   فـيدوره ليشـمل المسـاهمة  كيفيـة تطـوير فـي، وا 

دارة المخــاطر التشــغيليتحقيــق متطلبــات التنميــة المســتدامة وتحســين االداء  علــى مســتوى الشــركات بمــا  وا 
 . القوميتج لناًا على اينعكس إيجابي
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تحقيـــق  فـــي الـــداخليتفعيـــل مســـاهمة المراجـــع  المقتـــرح علـــىتـــأثير اإلطـــار  الختبـــارإن الدراســة الميدانيـــة  -3
والواقـــع  األكـــاديميلمســـئولية الشــركات تـــربط بـــين الجانــب  المصـــريالشــركات المقيـــدة لمتطلبـــات المؤشــر 

 .  العملي

 : ثالثًا : أهداف البحث 
 : يليما  يهدف هذا البحث الى

سوف يعتمد عليها المراجـع  التيلمسئولية الشركات  المصريالمؤشر  ومنهجية ومعاييرح متطلبات ضاإي -1
تحقيــق كــل متطلــب مــن متطلبــات  فــيبهــدف المســاهمة  واالستشــاري التوكيــديعنــد أداء دوريــه  الــداخلي

ــاح عـــن تحقيـــق تلـــك  ــات المؤشـــر، وكـــذلك تقييمـــه لمحتـــوى وجـــودة االفصـ  رثـــ وأر المؤشـــ  الشـــركات لمتطلبـ
 المؤشر وقيمتها السوقية. فيذلك على عضويتها  في خاطر القصورم

تحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات المؤشــر  فــي الــداخليلتفعيــل مســاهمة المراجــع  إطــار مقتــرحصــياغة  -2
تكون ضمن شركات تهدف الى أن   التيالشركات   لمسئولية الشركات ، بما ينعكس إيجابيًا على  المصري
أخرى ،  اعتبارات  أليدون النظر  ESGثالثين شركة مقيدة طبقًا لمتطلبات ل فضأ مضي والذي المؤشر

 سوق االوراق المالية. فيومن ثم تحسين القيمة الرأسمالية لها 
الشـركات المقيــدة  فــيالدراســة وهمـا المــراجعين الـداخليين  عينتـيإجـراء دراســة ميدانيـة لقيــاس مـدى موافقــة  -3

، علـــى أن اإلطـــار المقتـــرح يـــؤدى الـــى تفعيـــل مســـاهمة المراجـــع  هـــد عالماو  لجامعـــات وأســـاتذة المراجعـــة با
 لمسئولية الشركات. المصريتحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر  في الداخلي

 رابعًا : فروض البحث 
 أنه   فيلهذا البحث  الرئيسييتمثل الفر   

 يددؤدى المقتددرح اإلطددار أن علدد  راسددةالد عينتددي أراء بددين إحصددائية داللددة ذات تبدداين ال يوجددد"
 لمسددئولية المصددري المؤشددر لمتطلبددات المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي الددداخليمسدداهمة المراجددع  لتفعيددل

 : األتية الفرعية الفرو  لرئيسيا الفر  هذا من وينبثق ، ". الشركات
 الــداخلي اجــعمر لل تـدريب وال التأهيــل أن علـى الدراســة عينتــي أراء بـين إحصــائية داللـة ذات  تبــاين ال يوجـد  -أ

 تحقيـق فـي مسـاهمته يـؤدى لتفعيـل الشركات  لمسئولية المصري المؤشر ومعايير ومنهجية متطلبات  على
 .لمتطلبات المؤشر المقيدة الشركات 

ــد  -ب  ــاين ال يوجـ ــة ذات  تبـ ــائية داللـ ــين إحصـ ــي أراء بـ ــوير أن علـــى الدراســـة عينتـ ــع تطـ ــداخلي المراجـ ــدوره الـ  لـ
 لمتطلبــات  تحقيــق الشــركات المقيــدة فــي مســاهمته يــؤدى لتفعيــل رشــ ات المؤ تحقيــق متطلبــ  فــي التوكيــدي
 . لمسئولية الشركات  المصري المؤشر
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ــد  -ج ــاين ال يوجـ ــة ذات  تبـ ــائية داللـ ــين إحصـ ــي أراء بـ ــوير أن علـــى الدراســـة عينتـ ــع تطـ ــداخلي المراجـ ــدوره الـ  لـ
شــركات لا قتحقيــ  مســاهمته فــي لتفعيــل يــؤدى تحقيــق متطلبــات المؤشــر فــي لمعالجــة القصــور االستشــاري

 . لمسئولية الشركات  المصري المؤشر لمتطلبات  المقيدة

 لمحتـــوى الـــداخلي المراجـــع تقيـــيم علـــى أن الدراســـة عينتـــي أراء بـــين إحصـــائية داللـــة ذات  تبـــاين ال يوجـــد  -د 
تحقيقهـا  فـي مخـاطر القصـور لمتطلبـات المؤشـر وأثـر المقيـدة عـن تحقيقهـا الشركات  في اإلفصاح وجودة

لمسـئولية  المصـريتحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشـر  فيمساهمته لتفعيل  ؤدىبات يلتلك المتطل
 الشركات.   

 خامسًا : منهج الدراسة والبحث  
 إجراء هذا البحث على منهجين هما : فيسوف يعتمد الباحث 

 االستقرائي المنهج  -1
تحقيــق  فــي الــداخلي عجــ راالم أهميــة دورتناولــت  التــيوذلــك مــن خــالل اإلطــالع علــى الدراســات الســابقة 

 المؤشـــر ومنهجيـــة ومعـــايير متطلبـــات  علـــى التعـــرف الشـــركات المقيـــدة ، وكـــذلك فـــيمتطلبـــات التنميـــة المســـتدامة 
تمثـل مشـكلة هـذا  التـي البحثيـة الفجـوة تحديـد  ،  بهدف المصرية البورصة في المقيدة الشركات  لمسئولية المصري
     . النظريصياغة إطاره البحث و 

 باطيستناالالمنهج  -2
ــاهمة المراجـــع  ــار مقتـــرح يشـــمل أربعـــة محـــاور بهـــدف تفعيـــل مسـ ــياغة الباحـــث إلطـ وذلـــك مـــن خـــالل صـ

والذى يحقق متطلبات  ESGلمسئولية الشركات  المصريتحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر  في الداخلي
قـــام الباحـــث بـــإجراء دراســـة   نـــهم فيـــق الهـــد تحق فـــياإلطـــار المقتـــرح  فعاليـــة مـــدى والختبـــارالتنميـــة المســـتدامة ، 
الدراسـة وهمـا المـراجعين  عينتيبين أراء  الموافقةللتعرف على مدى  االستقصاءقوائم   استخدامميدانية من خالل 

مـدى فعاليـة اإلطـار المقتـرح ،  لـىالشركات المقيدة ، وأساتذة المراجعة بالجامعات والمعاهد العليـا ع فيالداخليين 
 المبحث الثالث لهذا البحث بمشيئة اهلل. في اإلحصائيحليل ئج التاتن تبينه ما سوفوهو 

 سادسًا : خطة الدراسة والبحث 
ــارلدراســـة مشـــكلة البحـــث  ــة الـــى  وأهميتـــه واختبـ ــة الدراسـ ــتم تقســـيم خطـ فروضـــه وتحقيـــق أهدافـــه ســـوف يـ

 المباحث االتية : 

 المبحث االول •
 .  S&P/EGX/ESGالمقيدة ت ركاالشمسئولية ل المصريالمؤشر  ومنهجية ومعاييرمتطلبات 
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 الثانيالمبحث  •
 المصـريتحقيـق الشـركات المقيـدة لمتطلبـات المؤشـر  فـي الـداخليمحاور وأليات تفعيل مسـاهمة المراجـع 

 إطار مقترح . –لمسئولية الشركات 

 :  المبحث الثالث •
 فرو  البحث . واختبارالدراسة الميدانية 
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 المبحث االول
 S&P/EGX/ESGالشركات المقيدة  لمسئولية المصريلمؤشر ا ييرمعامنهجية و متطلبات و 

 مقدمة 
ــذا المبحـــث متطلبـــات  ــاول هـ ــاييرســـوف يتنـ ــدة  المصـــريالمؤشـــر  ومنهجيـــة ومعـ ــئولية الشـــركات المقيـ لمسـ

S&P/EGX/ESG ، االتية النقاط خالل من وذلك : 

 كات  لسئولية الشر   الصري لؤشر  ا   إعداد   متطلبات ومنهجية   -أوال : 
 ت المؤشرالبطمت -أ

 : يليما لمسئولية الشركات من خالل  المصري سيتم تناول متطلبات المؤشر

 تصميم المؤشر  •
الشركات المقيدة على تطبيق قواعد الحوكمة  يحفز والذيلمسئولية الشركات  المصريتم تصميم المؤشر 

ومؤسســــة  المصــــرييرين مــــد ال مركــــزو ة البورصـــة المصــــري بــــين، بالتعــــاون  والبيئيــــة االجتماعيــــةتها وأداء مســـئولي
تـم إصـداره قـد الهنديـة و  CRISILوشـركة كريسـيل  S&P DOW JONES INDICESستاندرد انـد بـورز 

قبل إصـدار المؤشـر تحـت إشـراف مؤسسـة  ESGبتدقيق  المصريقام مركز المديرين  حيث ،  2010مارس  في
 ستاندرد اند بورز وشركة كريسيل والبورصة المصرية .

 مؤشر  هدف ال •
 فــيتحقـق أداءًا جيـدًا  التـيلمســئولية الشـركات الـى رفـع مسـتوى الشــركات  المصـريعـداد المؤشـر إ دفيهـ 

والبيئيــة عنــد  االجتماعيــةتطبيــق قواعــد الحوكمــة وأداء مســئوليتها  وهــياألجــل الطويــل لمتطلبــات المؤشــر الثالثــة 
 تتناسـب  اسـتثمارية أداة الـى الوصـول مـن سـتثمرينالم تمكين ثم سوق االوراق المالية ، ومن فيمقارنتها بنظرائها 

 . . تحسينها نحو والسعي الممارسات  تلك مجال تدخل في أن الى الشركات  ، ودفع تفضيالتهم مع

 منهجية إعداد المؤشر   -ب
 :  هيلمسئولية الشركات على ثالثة مراحل  المصري يتم إعداد المؤشر 

 المرحلة االول  : •

األعلـى نشـاطًا لحركـة وهـى EGX100  المئـويالمؤشر  كات ر شن م ل شركةمارسات كوفيها يتم تقييم م
والبيئيـة   االجتماعيـةالبورصـة ، مـن حيـث تطبيـق قواعـد الحوكمـة وأداء مسـئوليتها  فيالتداول على أوراقها المالية 

بمعــايير مقارنــة  علــى اإلفصـاح الصــادر منهــا فعليـاً  االعتمــاد أخـرى ، وذلــك مــن خـالل  اعتبــارات ألى  دون النظـر
الــواردة بمتطلبـات المؤشــر ،حيـث يصــل عـدد تلــك المعـايير الــى  Eligibility Criteriaح )الجـدارة (  فصـااإل

تحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات المؤشــر، ويــتم االعتمــاد علــى مســتوى اإلفصــاح  فــيمعيــارًا يسترشــد بهــا  179
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لهــا )اإلفصــاح  اإللكترونــيالموقــع  علــىأو (  العــاديإلفصــاح التقــارير المنشــورة للشــركة ) ا فــيســواء ورد   الفعلـي
 االجتماعية  للمسئولية%  30 ،  البيئية  للمسئولية%  15  الثالثة  للمتطلبات   اإلفصاح نسب   توزيع  ( ويتم  اإللكتروني

 ( .30و  ، 2011 ، جمال) للحوكمة% 55 ،

 المرحلة الثانية : •
 باالعتماد يم مصداقية اإلفصاح قيم تومن ث شربات المؤ وفيها يتم تقييم مصداقية الممارسات لتحقيق متطل

ممارسـات تـؤثر سـلبيًا  أيتمثـل إرشـادات للتعـرف علـى  والثـى،  Qualitative criteriaعلى المعايير النوعية 
المرحلـة االولـى ، مـن خـالل المتابعـة لمـا ينشـر إعالميـًا ورسـميًا عـن  فـيعلى مصداقية اإلفصاح السابق تحديـده 

عنها ، وتحدد المعايير النوعية نقطـة أو نقطتـين لمصـداقية االفصـاح عـن بنـود اح فصعلية واإلرسات الفتلك المما
حالـــة عـــدم وجـــود  فـــيطبقـــًا لنوعيـــة الممارســـات الســـلبية للبنـــد ، وثـــالث نقـــاط  كـــل متطلـــب مـــن متطلبـــات المؤشـــر

 ممارسات سلبية لنفس البند.

 المرحلة الثالثة : •
كات المائة بناءًا علـى تقيـيم المـرحلتين االولـى والثانيـة لشر ن ال شركة مهائية لكوفيها يتم تحديد النقاط الن

المرحلـة الثانيـة ، أو قـد تحصـل  فـيالمصـداقية  بانخفـا  المرحلـة األولـى  فـي، حيث قد ينخف  تقييم اإلفصـاح 
 فـيصـاح قية اإلفتقيـيم مصـدا نقـاط حصـلت علـى كاملـة إذاالمرحلـة االولـى  فـيالشركة على نقاط تقييم اإلفصاح 

 الختيـارلة الثانية كاملة ، ثم يتم إعادة ترتيب الشركات المائة طبقًا للنقاط الحاصلة عليها كل شـركة تنازليـًا مرحال
 لمسئولية الشركات.  المصريتمثل عضوية المؤشر  التي وهيثالثين شركة حصلت على أعلى النقاط 

 :  ثانيا : معايري الؤشر 
 :يلين كما عينو  ىتنقسم ال والثىر سيتم عر  معايير المؤش

تقيــيم اإلفصــاح  فــيمعــايير يعتمــد عليهــا  وهــي:  Eligibility Criteriaاالفصــاح )الجــدارة(  معــايير •
تطبيــق قواعــد الحوكمــة  وهــيتحقيـق مســئولياتها الــثالث  فــيمــن الشــركات المقيــدة عــن ممارســتها  الصـادر

هـدف تحقيـق التنميـة المسـتدامة، ب شـرؤ مطلبـات التمثـل مت البيئيـة والثـىوالمسئولية االجتماعية والمسئولية 
 معيارًا . 179ويبلغ عدد تلك المعايير

تقيــيم مصــداقية االفصــاح  فــيمعــايير يعتمــد عليهــا  وهــي : Qualitative criteriaالمعــايير النوعيــة  •
دة ، ات المقيالشرك فيممارسات سلبية    أليالصادر من الشركات من خالل المتابعة االعالمية والرسمية 

 إعطاء وزن لكل ممارسة سلبية . تمي حيث 

  Eligibility Criteriaمعايير االفصاح )الجدارة (  -أ
المرحلة االولى من مراحل إعداد  فيللشركات المقيدة  الفعليتقييم اإلفصاح  فيسيعتمد عليها  التي وهي

 : يلي كما ESGمؤشر 
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  يدةركات المقلشا فيكمة ( معايير اإلفصاح عن ممارسات الحو 1ملحق رقم ) •
حوكمـــة  OECDوالتنميـــة  االقتصـــاديتعـــددت مفـــاهيم حوكمـــة الشـــركات حيـــث عرفـــت منظمـــة التعـــاون 

الشــركات بأنهــا ا نظــام يمكــن بواســطته التوجيــه والســيطرة علــى الشــركات ، حيــث يحــدد هيكــل النظــام كيفيــة توزيــع 
الشـركة ، وأيضـًا تحديـد  فـي لحةحاب المصـ يرين وأصـ الحقوق والمسئوليات بين مجلس االدارة وحملة األسهم والمـد 

جــراءات  تحقــق أهــدافها والرقابــة علــى األداء فيهــاا. ، بينمــا يــرى  والثــىالقــرارات المتعلقــة بالشــركة  اتخــاذ قواعــد وا 
ــذلك 9، و 2005)الحيــــزان،  ــإلدارة وكــ ــد لــ ــ داء الجيــ ــاييس لــ ــمن مقــ ــامل يتضــ ــام شــ ــة الشــــركات نظــ ( أن احوكمــ

ف ذات العالقة بالمنشأة داخليًا وخارجيًا من التأثير السلبى على اطر اال طرف من أيع تمن التياالساليب الرقابية 
األمثــل للمــوارد المتاحــة بمــا يخــدم مصــالح جميــع االطــراف بطريقــة عادلــة  االســتخدام وبالتــاليأنشــطة المنشــأة ، 

 كمــةحو  المصــرييرين ركــز المــد للمنشــأة لصــالح مالكهــا والمجتمــع ككــل ا ، بينمــا عــرف م اإليجــابيتحقــق الــدور 
تحكم العالقة بين مجلس اإلدارة مـن ناحيـة وبـين  التيالشركات على ا أنها مجموعة من األسس والمبادئ والنظم 

مــالك الشـــركة واألطـــراف األخـــرى المتعاملـــة معهــا مـــن ناحيـــة أخـــرى ، بهـــدف تحقيــق أفضـــل حمايـــة وتـــوازن بـــين 
  (9و، 2016كات، كمة الشر لحو  المصري)الدليل   .مصالح كل االطرافا

 :في (IIRC , 2011) المتكاملةللتقارير  الدوليأصدرها المجلس  التيوتمثلت قضايا الحوكمة 

 هيكل الحوكمة -1

 أخالقيات العمل. -2

 .األجورهياكل  -3

 الحوار مع أصحاب المصالح. -4

 الفساد والرشوة. -5

 الغش والتزوير. -6

 ثقافة المنظمة. -7

 تضارب المصالح. -8

 التنوع وتكافؤ الفرو. -9

 طر االستراتيجية.مخاواللمخاطر إدارة ا -10

 مكافحة غسيل األموال . -11

 أليات اإلبالغ عن المخالفات. -12

( معـايير االفصـاح عـن ممارسـات 1ملحـق ) فـي ESGلمسـئولية الشـركات  المصـريوقد أصدر المؤشر 
 :يلييتم عرضها فيما  والثىتطبيقها لقواعد الحوكمة ،  فيالشركات المقيدة 

 مين رأس مال المساه ▪

 ن :ح عم اإلفصايت حيث 

 عدد االسهم العادية والممتازة المصدرة . -1

 ليس لها تصويت.  التيعدد االسهم الممتازة  -2

 المصدر. العادي القيمة االسمية للسهم  -3
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 كبار المساهمين.  -4

 % . 50% وسيطرة بنسبة أكبر من 25المساهمين اصحاب التأثير بنسبة حيازة أكبر من   كبار -5

 هم التصويت .أس من %25عن   ماال يقلكون المساهمين الذين يمل -6

 % من أسهم التصويت .50عن   ماال يقلالمساهمين الذين يملكون  -7

 % من أسهم التصويت .75عن   ماال يقلالمساهمين الذين يملكون  -8

 % من أسهم التصويت . 10عدد وهوية المساهمين الذين يملك كل منهم أكثر من   -9

 .  المساهمة من قبل كبار المديرين االفراد  -10

 المديرين االفراد .بل ن ق همة مالمسا -11

 فئات الحصو المقدمة. -12

 المساهمين حسب نوعيتهم .  -13

 الملكية المشتركة. -14

 اإلفصاح عن   Extra Point Questionأسئلة عن نقاط إضافية ▪

 للشركة واللوائح على الويب .  األساسيمدى إمكانية الوصول الى النظام  -1

 حقوق المساهمين   ▪

 حيث يتم االفصاح عن :

 و كود أفضل الممارسات لحوكمة الشركات .أعد قوا ويات محت – 1

 كود )قواعد( سلوك وأخالقيات العمل. – 2

 محتويات سلوك وأخالقيات العمل. -3

 للشركة. األساسيالنظام  فيالتغييرات  – 4

 حقوق التصويت لكل من المساهمين أصحاب حق التصويت والذين ليس لهم الحق. – 5

 مساهمين بترشيح المديرين لمجلس االدارة .الام قي يتم بها  التييقة شفافية الطر  – 6

 يستطيع المساهمون من خاللها الدعوة الجتماع غير عادى.  التيشفافية الطريقة  – 7

 االجتماع مع المجلس . بدء الستعالماإلجراء  شفافية  – 8

 . لعمومية(المساهمين )الجمعية ا اجتماع فيشفافية إجراء تقديم المقترحات  – 9

 توزيع االرباح.  ةسياس –  10
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 للمساهمين.  اجتماعوجود مراجعة ألخر  –  11

 وجود محضر ومراجعة المساهمين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.  –  12

 المساهمين الهامة. اجتماعات لتواريخ  زمنيوجود جدول  –  13

  :المعلومات المالية والتشغيلية •

 المعلومات المالية   ▪

 ح عن : م اإلفصاحيث يت

 السياسة المحاسبية للشركة. – 1

 .المحاسبيالقياس  فيتستخدم  التيالمعايير المحاسبية  – 2

 مع معايير المحاسبة المحلية. المحاسبيمدى تماشى القياس  – 3
 /IFRS) قبـوال عامـاً  المقبولـة والمبـادئالقـوائم الماليـة السـنوية المعـدة طبقـًا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة  – 4

GAAP)  . 

 .  (IFRS/ GAAP)المالحظات على القوائم المالية السنوية طبقا  – 5

 .(IFRS/ GAAP)الحسابات المستقلين للقوائم المالية السنوية طبقًا  مراجعيتقرير  – 6

 . (IFRS/ GAAP)الواضح عن القوائم المالية السنوية المعدة طبقًا  للمراجعةالنظيف  الرأي – 7
ة ) المبيعــات والمشــتريات والمــدفوعات والمتحصــالت مــن األطــراف ذات القــ الع طــراف ذات مالت األمعــا – 8

 العالقة ( .

 معامالت األطراف ذات العالقة هل تم تقييمها على أساس السوق أم غير السوق. – 9

 .(IFRS/ GAAP)يجب أن تعد طبقًا ل  سنويالقوائم المالية المرحلية على أساس نصف أو ربع  – 10

 ائم المالية المرحلية.لقو ى اعل المالحظات  – 11

 ما إذا كانت القوائم المالية المرحلية قد تم مراجعتها . – 12

 مصادر األرباح السنوية األساسية المتوقعة. – 13

 تفصيل األرباح المتوقعة . – 14

 .سنويالمعلومات المالية على أساس ربع  – 15

 .طاخطة النشسمة حسب للنتائج مق القطاعيالتحليل  – 16

 تحليل مفصل لهيكل اإليرادات . – 17
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 هيكل التكلفة بدرجة عالية من التفصيل. – 18

 مكتب المراجعة للشركة. اسم – 19

 نسخة من تقرير المراجعين. – 20

 حسابات الشركة. لمراجعياألتعاب المسددة  – 21

 بالمراجعة والمدفوعة للمراجع. ال تتعلق التياألتعاب  – 22

 حالة وجود قوائم مالية موحدة. فيتم مراجعتها وذلك  التي الحديدة هيركة القابضة شال كانت إذا ما  – 23

 طرق تقييم األصول. – 24

 معلومات عن طريقة حساب اإلهالك ل صول الثابتة. – 25

 تملك فيها الشركة حصة أقلية. التيقائمة بالشركات التابعة  – 26

 بعة.كات التاهياكل الملكية للشر  – 27

 نقاط إضافية : نة عأسئل
% 66عـن  ال تقـل سـتقاللهاا)نسـبة ه مباشـرة الـى لجنـة مراجعـة مستقلةمدى تقديم المراجـع المسـتقل تقـارير  -1

.) 

 .المراجعة% من أتعاب 25بقيمة ال تتجاوز خدمات أخرى غير المراجعة  ال يقدمأن المراجع  -2

 خدمات أخرى غير المراجعة . أيالمراجع  ال يقدم -3

 ة يلغيت التشالمعلوما ▪

 حيث يتم اإلفصاح عن :

 تمارسها الشركة . التيبيان بأنواع االنشطة  -1

 الشركات( . في)قيمة مبيعات قطاع الخدمات  الماديالناتج  -2

 خصائو األصول الثابتة المستخدمة . -3

 مؤشرات الكفاءة . -4

 المؤشرات المحددة للصناعة. -5

 المناقشات حول إستراتيجية الشركة . -6

 دمة.لقات االسنوا في االستثمارخطط  -7

 السنوات القادمة. في االستثمارمعلومات تفصيلية عن خطط  -8
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 نوع من أنواع االنشطة. أليتوقعات اإلنتاج  -9

 تعمل فيها الشركة. التيالصناعة  اتجاهات نبذة عن  -10

 السوق. فيالحصة السوقية لكل نشاط وكل أنشطة الشركة  -11

 هيكل مجلس االدارة والعمليات  •

 رية ادالا والمعلوماتاالدارة مجلس  ▪

 حيث يتم اإلفصاح عن : 

 قائمة بأسماء وأعضاء مجلس االدارة . -1

 والعنوان . االسمتفاصيل عن المديرين بخالف  -2

 تفاصيل بالوظائف والمناصب للمديرين المستقلين. -3

 تفاصيل بالوظائف والمناصب السابقة للمديرين . -4

 كل مدير لمجلس االدارة. انضمامتاريخ  -5

 عضاء.ألوا المجلس ماء رئيسقائمة بأس -6

 والعنوان. االسمتفاصيل تخو رئيس المجلس بخالف  -7

 الشركة. في تفصيليدور مجلس االدارة بشكل  -8

 قائمة بالموضوعات المتحفظ عليها من المجلس . -9

 قائمة بلجان المجلس. -10

 أسماء أعضاء كل لجنة من لجان المجلس. -11

 عة.وظائف ودور المراجعة الداخلية بجانب لجنة المراج -12

 مجلس االدارة . عات تماالجور الحضسجل  -13

 قائمة كبار المديرين الذين ليسوا أعضاء مجلس االدارة. -14

 خلفيات تخو كبار المديرين. -15

 للشركة. التنفيذيالتفاصيل غير المالية لعقد الرئيس  -16

 الشركات التابعة االخرى . فيللمديرين عدد األسهم المملوكة  -17

 عن :أسئلة عن نقاط إضافية : اإلفصاح 
 % من أعضاء مجلس االدارة.33المستقلون أكثر من   رينلمديل ايشك -1
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 % من أعضاء مجلس االدارة .50يشكل المديرين المستقلون أكثر من   -2
 % من أعضاء مجلس االدارة .67يشكل المديرين المستقلون أكثر من   -3

لـك وذ  قلةان مسـتز و أ لحسـاب أسـلوب  اعتبارهالنسب مؤشرا إيجابيًا ، ويمكن  فيحيث يمثل التراكم المتزايد 
 هو رئيس مجلس االدارة أم ال (. التنفيذيبغ  النظر عما إذا كان الرئيس 

 عضوًا. 18عن  يزيد  والأعضاء  7عن   ال يقلأعضاء المجلس  -4
 نفس الشخو.  ال يكوناورئيس مجلس االدارة   التنفيذيالرئيس  -5
 .األيدييتم التصويت عن طريق صندوق االقتراع وليس برفع  -6
 % . 50نسبة أكبر بلة  مستقلمراجعة لجنة ا -7
 % . 66لجنة المراجعة مستقلة على االقل بنسبة   -8
 % .100لجنة المراجعة مستقلة بنسبة  -9

 % .50لجنة الترشيح أو الحوكمة مستقلة بنسبة أكبر من  -10
 % . 67لجنة الترشيح أو الحوكمة مستقلة على االقل بنسبة من   -11
 % . 100لجنة الترشيح أو الحوكمة مستقلة بنسبة  -12
 % .50مستقلة بنسبة أكبر من  ضات عوي الت لجنة -13
 % . 67لجنة التعويضات مستقلة على االقل بنسبة من  -14
 % . 100لجنة التعويضات مستقلة بنسبة  -15
 وجود لجنة إلدارة المخاطر على مستوى مجلس االدارة.  -16
 أخرى . أكثر من ثالثة مجالس لشركات عامة فيللمديرين أن يكونوا أعضاء  ال يجوز -17
 % .75مجلس االدارة بنسبة أكثر من  الجتماعات   يناضر الحالمجلس  أعضاء -18
 %.90مجلس االدارة بنسبة أكثر من  الجتماعات أعضاء المجلس الحاضرين   -19
 يقوم المجلس بإجراء تقييمًا ذاتيًا منتظمًا. -20
 أعضاء المجلس المستقلون يجتمعوا معًا بشكل منتظم ومستقل بشأن االدارة التنفيذية للشركة. -21
 أربع مرات كل عام .  منثر أك ع المجلسيجتم  -22
  :مكافأت اإلدارة والمجلس •

 حيث يتم اإلفصاح عن :

 عملية صنع القرار لمدفوعات المديرين أعضاء المجلس. -1
 محددات مدفوعات المديرين أعضاء المجلس شاملة مستويات الرواتب. -2
 هم. صورة نقدية أو أس فينوعية رواتب المديرين أعضاء المجلس ما إذا كانت  -3
 قرار لتحديد المدفوعات اإلدارية لغير أعضاء المجلس.الع ن ة صعملي -4
 الضافية(.امحددات المدفوعات لإلدارة العليا من غير أعضاء المجلس )مستويات الرواتب والعالوات  -5
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 دليل المؤشرات المرتبطة بأداء تعويضات لإلدارة العليا .  -6

 أسئلة عن نقاط إضافية : االفصاح عن :
 .خارجيتوفير تدريب  لدى المجلس للمديرين أو ميرس ريب رنامج تد مدى وجود ب -1
 أخالقيات العمل ومسئولية وحوكمة الشركات  •

 حيث اإلفصاح عن :
 السياسة واإلجراءات للتصويت الواضح القاطع.  -1
 التعامالت الداخلية. فيالسياسة واإلجراءات  -2
 االحزاب السياسية.  فيالمساهمة  -3
 الفساد •

 حيث اإلفصاح عن :
 الموضوعة لمواجهة الرشوة والفساد .ت ااءجر ياسة واإلالس -1
 القيادة  •

 حيث اإلفصاح عن :
 بمعايير مسئولية الشركات . باالعترافالمعلن  االلتزام  -1
 بشأن حوكمة الشركات .  التنفيذيبيان الرئيس   -2
 والبيئية للشركات. االجتماعيةبشأن المسئولية   التنفيذيبيان الرئيس   -3
،  لعالميامثل األتفاق  جتماعية والبيئية للشركات والمعترف بها عالمياً اال  يةئوليات المسالتوقيع على إتفاق  -4

SULLIVAN GLOBAL . 
 أخالقيات العمل •

 حيث اإلفصاح عن :
 نشر تقرير المسئولية اإلجتماعية للشركة. -1
 مراجعة تقرير المسئولية اإلجتماعية للشركة أو توكيده بإستقاللية . -2
 (. GRIعالمية إلعداد تقارير المسئولية االجتماعية )لارة باد إطار الميعد التقرير تحت  -3
 . التشغيليالتحليل  في والبيئياألداء اإلجتماعى  -4
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 :الشركات المقيدة فيعن المسئولية اإلجتماعية والبيئية  معايير اإلفصاح( 2ملحق رقم ) •
البــات الــى مطال تلــكوتبلــورت ،  االجتمــاعيتصــاعدت منــذ فتــرة مطالبــات شــركات األعمــال بــأداء دورهــا 

ختياريــة  تحقيــق  فــيتســاهم  التــيأن المســئولية اإلجتماعيــة إحــدى مســئوليتها  للشــركات باعتبــارتوجيهــات رســمية وا 
 المجتمع . في sustainable developmentالتنمية المستدامة 

 عنـد  االجتماعيـةأول من أشار الى أهمية اهتمـام الشـركات بالمسـئولية  1923عام  في Sheldonويعد 
 ( .240، و  2007ء وظائفها المختلفة ) جربوع ، اد أ

نشــرتها  التــي green paperللشــركات طبقــًا للوثيقــة الخضــراء  االجتماعيــةويمكــن تعريــف المســئولية 
 بأنها  2001يوليو  في European commissionاللجنة األوروبية 

عملياتهـا األساسـية ، وتتفاعــل ع مـ  يـةبيئوال االجتماعيـةا مفهـوم تقـوم الشـركة مـن خاللـه بـدمج اهتماماتهـا 
لـــه تـــأثير مباشـــر علـــى إنتاجيـــة  االجتماعيـــةبالمســـئولية  االهتمـــامحيـــث أن  طـــوعيمـــع األطـــراف األخـــرى بشـــكل 

 . (Bron Chain,2003,p.7)للشركة  التنافسيالعاملين ويدعم الموقف 
تحقيــق التنميــة  فــية همســالمت لركاتعهــد الشــ علــى أنهــا ا  االجتماعيــةالمســئولية  الــدوليكمــا عــرف البنــك 

من أجل تحسين  طوعياالقتصادية المستدامة ، من خالل أداء مسئوليتها تجاه العاملين والمجتمع المحلى بشكل 
 . ( Anto&Astuti,2008,p.19) جودة الحياة بأسلوب يعود بالفائدة على الشركة والتنميةا 

للشــركات  االجتماعيــةالمســئولية   (WBCSD) مة المسـتدا للتنميــة العــالميكمـا عــرف مجلــس األعمـال 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة مـن خـالل العمـل مـع العـاملين والمجتمـع  فيبأنها ا تعهد من قطاع األعمال بالمشاركة 

 بغر  تحسين جودة حياتهما. واإلقليميالمحلى 

 International Organization forأصــدرت المنظمــة الدوليــة للمقــاييس  2010وفــى عــام  

Standardization  (ISO)   المقيـاسISO 26000 بالمسـئولية االجتماعيـة للشـركات لمسـاعدتها  المتعلـق
 : وهيتحقيق التنمية المستدامة ، حيث حددت سبع مجاالت للمسئولية االجتماعية  فيعلى االسهام 

 ةالبيئ  -4العاملين        -3الموارد البشرية          -2الحوكمة          – 1
 .  (ISO,2010)المجتمع    -7العمالء                   -6      يات   العمل – 5

الحفــاظ علــى البيئــة  فــيفــأن المســئولية البيئيــة للشــركات تعنــى ا مســئولية الشــركات  وعلدد  الجانددب ا خددر
 اقـةالطك ليةشـغيليـات التالعم فـيالمـوارد الطبيعيـة  خدامالستأثار سلبية ضارة نتيجة  وأيومواجهة مخاطر التلوث 

 اإلنتاجا. فيوالمواد المستخدمة 
بتأثيرات الشركات على األنظمـة الطبيعيـة  ما يختو كما يمكن تعريف المسئولية البيئية للشركات ا بأنها 

ذلـك األنظمـة األيكولوجيـة واألر  والهـواء والمـاء ، ومـن ثـم فـإن المؤشـرات البيئيـة تغطـى األداء المـرتبط  فـيبما 
ــد  ــلبالمـ ــواال خالت مثـ ــل خـــاالد مـ ــة والميـــاه ، وبالمخرجـــات مثـ ــائلة والمخلفـــات ،  االنبعاثـــات م والطاقـ والنفايـــات السـ
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ذات الصــلة ا  النــواحيوغيرهــا مــن  البيئــيوالتوافــق  البيولــوجيباإلضــافة الــى أنهــا تغطــى األداء المــرتبط بــالتنوع 
لية لمســئو ا أن باختصــار ( Brammer,S.&,S.paveline,2008 )(.، ويــرى  18، و  2015)شــرف ، 

المنطقـــة الجغرافيـــة  فـــي البيئـــيتهـــدف الـــى تقليـــل ومنـــع التـــدهور  التـــيلبيئيـــة للشـــركات تـــتم مـــن خـــالل األنشـــطة ا
ــدوث  ــواء وحــ ــاه واألر  والهــ ــوث الميــ ــباب تلــ ــادى أســ ــك لتفــ ــة ، وذلــ ــات القانونيــ ــًا للمتطلبــ ــركة طبقــ ــة بالشــ المحيطــ

تبـــاع األســـاليب ذات الكفـــاءة  للــت بة والمحافظــة علـــى المصـــادر النـــادرة صـــلالت لفـــالمخخلو مـــن االضوضــاء ، وا 
 المصادر البديلة . واستخدامللمواد الخام والطاقة 

علــى الشــركات االســتثمارية قبــل الموافقــة  كــالتزاموقــد كــان لمصــر االهتمــام بقضــايا البيئــة والحفــاظ عليهــا 
ــة  ــرارات الوزاريـ ــوانين والقـ ــدور القـ ــالل صـ ــن خـ ــك مـ ــائها ، وذلـ ــى إنشـ ــيعلـ ــىدف تهـــ  والتـ ــة حالما الـ ــى البيئـ ــة علـ فظـ

، حيـث  تلك المـوارد  استخدامواالستخدام األمثل للموارد الطبيعية كالطاقة والماء والهواء وتقليل االثار السلبية عند 
 1983لسـنة  102شأن حماية نهـر النيـل والمجـارى المائيـة ، والقـانون  في  1982لسنة  48صدر قانون البيئة 

ــنة  4 ونانلـقـــ وا ة ،الطبيعـيـــ  شــــأن المحميــــات  فــــي ــأثير  فــــي  1994لســ ــيم التــ جــــراءات تقيــ ــس وا  ــأن أســ  البيئــــيشــ
للقــــرارات  باإلضــــافة،  2015لســــنة  105والقــــانون  2009لســــنة  9للمشــــروعات االســــتثمارية والمعــــدل بالقــــانون 

لفحــــم فيمـــا يتعلــــق يإشـــتراطات تــــداول إســـتخدام ا 2017، 2016،  2015 فــــيالوزاريـــة وقـــرارات رئــــيس الـــوزراء 
. )وزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئـة   2000لسنة  44وصرف المخلفات السائلة بالقرار  وليوالبتر  الحجري

w.w.w.EEAA.gov.eg )  للتقارير المتكاملة الدولي. وقد تناول المجلس International Integrated 

Reporting Council (IIRC,2011)  البيئيــة ارة االد و نحــ  اظممتعــ  اتجــاهمــن الدراســات وجــود  والعديــد
تحقيـق  فـيالسـنوات االخيـرة ، حيـث تناولـت القضـايا البيئيـة كأحـد مسـئولية المنظمـات  فـيالمنظمات  فيوالتقرير 

والنفايـات الخطـرة  واالنبعاثـات متطلبات التنمية المسـتدامة مثـل الطاقـة والمـواد الخـام المسـتخدمة، والغـازات الدفينـة 
دارة المياه    .(Haqe & Deegan ,2010)       البيولوجيلبية على التنوع الس يرات أثالتلى ا باإلضافةوا 

 لمســؤوليتهالمســئولية الشــركات معــايير اإلفصــاح عــن ممارســات الشــركات  المصــريوقــد تنــاول المؤشــر 
 : يليسيتم عرضها فيما  ( والتي2ملحق )  فيالبيئية 

   :البيئيالتلوث  •

 حيث اإلفصاح عن :
 من تدفئة نباتات الصوب الزراعية (. اتجةالن ) يئةلدفلغازات اا انبعاث  -1
 المواد المستنفذة ل وزون. انبعاث  -2
 أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت (.  NOX,SOXأكسيد النيتروجين والغازات األخرى ) انبعاث  -3
 المخاطر الطبيعية والتنظيمية المرتبطة بتغيير المناخ.  -4
 يمية المرتبطة بتغيير المناخ. لتنظطر اخاالمأو  االنبعاثات تحكم إدارة   التيالسياسة  -5
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 أسئلة عن نقاط إضافية :
 . باالنبعاثات األهداف المحددة ذات العالقة  -1
 البرنامج المحدد لنسب الكربون الملتزم بها. -2
 الموارد الطبيعية   استخدام •

 حيث اإلفصاح عن :
 .  األساسيالطاقة مقسم حسب مصدر الطاقة  استهالك -1
 ة.لطاقدة لجد لمتر االمصاد  استخدام -2
 يتم توفيرها بسبب الصيانة وتحسينات الكفاءة. التيالطاقة الكلية  -3
 .استخدامها فيالطاقة أو التدقيق  استخداممبادرات تخفي   -4
 األهداف المحددة ذات العالقة بالحفاظ على الطاقة. -5
 نوع المواد الخام المستخدمة.  -6
 . ها وير يعاد تد  والتيالنسبة المئوية للمواد المستخدمة  -7
 الموارد. استخدامتحسين كفاءة رات مباد  -8
 المياه.  استخدامالسياسات والمبادرات إلدارة  -9

 الكميات االجمالية للمياه المستخدمة. -10
 كميات المياه المستخدمة من المصدر. إجمالي -11
 إلدارة النفايات الخطرة. اتخاذهايتم  التيالسياسة أو المبادرات  -12
 ه. لميايف اصر وت يات ة بالنفاسياسة اإلدارة المتعلق -13

 أسئلة عن نقاط إضافية :

 إنتاج المنتجات الموفرة للطاقة مثل االلواح الشمسية.   -1

للتقارير المتكاملـة قضـايا المسـئولية االجتماعيـة  الدولياالجتماعية فقد تناول المجلس  وبالنسبة للمسئولية
ات مثـل الصـحة والسـالمة لدراسـ بعـ  اا لتهناو ت والتي تحقيق التنمية المستدامة فيتمثل مسئولية المنظمات  التي

المهنيـــة ، وحقـــوق االنســـان ، والمســـئولية عـــن المنتجـــات والمشـــاركة المجتمعيـــة كالتبرعـــات والرعايـــة ، واالحتفـــاظ 
بـــالموظفين وتـــدويرهم ، وخصوصـــية العمـــالء ، والتـــدريب والتعلـــيم والعالقـــات والتـــأثيرات المتبادلـــة مـــع المجتمـــع . 

(IIRC,2011)   ،(Coscone et al.2010) , (Blewett &Okeeffe ,2011)  ويمكــن تقســيم .
 : هيمجاالت  ثالث المسئولية االجتماعية للشركات الى 

بنطـاق محيطهـا ،  دون التقيـد تقـدمها الشـركات للمجتمـع  التـيتمثـل المنـافع  والتـيمجال المساهمة العامة  ▪
د مـــن األوبئـــة واألمـــرا  ية والحـــ يـــة الصـــحناالعمح ريـــة وبـــرامثـــل دعـــم المؤسســـات العلميـــة والثقافيـــة والخي
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ــديها.  ــاملين لـــ ــل واإلســـــكان للعـــ ــائل النقـــ ــوفير وســـ ــف األقليـــــات والمعـــــاقين وتـــ  Reinhard)وتوظيـــ

S.,et.al,2005) , 

أسـباب عنصـرية أو  أليتشمل توفير فرو عمل متكافئة للجميع دون تفرقة  والتيمجال الموارد البشرية  ▪
تهيئـة بيئـة  التشغيلي مـعيبية لتحسين مهاراتهم وأدائهم امج تدر دلة وبر عاور أج وفير نظمدينية الخ ، مع ت
 .  (Harris,J.,2004)عمل صالحة. 

تشــمل تحقيــق رضــا العمــالء عــن المنتجــات أو الخــدمات المقدمــة لهــم ،  الخدمــة والتــيمجــال المنــتج أو  ▪
مـا وخدمات  الصالحية دةوم نتجللم االستخداموبيان خصائو المنتج أو الخدمة وتحديد حدود ومخاطر 

 . (GRI,2002)البيع.  بعد 

 لمســؤوليتها الشــركات  ممارســات  عــن اإلفصــاح معــايير الشــركات  لمســئولية المصــري المؤشــر تنــاول وقــد 
  : يلي فيما عرضها سيتم ( والتي2)  ملحق في االجتماعية

 سياسة االدارة ومؤشرات االداء  •
 حيث اإلفصاح عن :    

 .  ة المنتجدورة حياب قةلعالات ذات االمعلوم -1
 بالقوانين البيئية المطبقة . االلتزامالحاالت والغرامات والعقوبات غير المالية بسبب عدم  -2
 . اللوجستية االغرا   فيلنوع النقل المستخدم  البيئياألثر  -3
 سياسة بيئية واضحة. -4
 )مثل زراعة االشجار(. بيولوجيالجهود الحفاظ على التنوع  -5
 (. ISO14001سات البيئية ) مثل شهادة ة بالممار ت المرتبطداشهاوالاإلدارة نظام  -6
 سياسة إدارة الكوارث. -7

 أسئلة عن نقاط إضافية
 . ISO14001كل المواقع/ المرافق وشهادة  في( EMS خدمات الطوارئ الطبية ) -1
 العاملين )الموظفين( •
 عالقات الموظفين / خلق فرص العمل •

 حيث اإلفصاح عن :

 . الوظيفيتطوير برامج ال  -1
 الداخلية على مستوى اإلدارة الخ. االتصاالت شامال  صنع القرار في ين راك الموظفمبادرات إش -2
 السياسة / القواعد المتعلقة بالمزايا غير المالية للعاملين مثل السكن الخ.  -3
 معلومات عن السياسة / القواعد المتعلقة بالرعاية الصحية. -4
 يحهم. سر وت  لينصل العامالسياسة / القواعد المتعلقة بف  -5
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 باإلدارة الدنيا.  األرباح مثل خيارات األسهم وغيرها مع العاملين فيقواعد المشاركة  /سة سيا -6
 حقوق العمال  •

 حيث اإلفصاح عن   
 . SA8000تعبر عنها شهادة  التينظام االدارة / شهادة تختو بممارسات التوظيف والعمل  -1
 سياسة / مدونة حماية حقوق االنسان .  -2
 االنسان .  ماية حقوقذ سياسة حفيوتنعم بادرات د م -3
 عدد اإلضرابات وعدد العاملين المشاركين فيه.  -4

 أسئلة عن نقاط إضافية :  

 كل المواقع والمرافق . في SA8000شهادة  -1
 .  ILOمنظمة العمل الدولية  اتفاقيةمدونة السلوك الى  فياإلشارة  -2
 يد(.مدونة السلوك تنطبق على سلسلة اإلمداد )التور  -3
 H&Sية للعاملين ة والصحة المهن المالس •

 حيث اإلفصاح عن :
 سياسة واضحة للسالمة والصحة المهنية . -1
 حاالت العمل المرتبطة باألضرار والحوادث. -2
 المبادرات المتعلقة بسالمة وصحة العاملين . -3
 . HIV/AIDSعن  الوعيترتكز على المعرفة والتدريب شامال   التيالنشر عن الصحة  -4
   ما تحققهة والصحة المهنية وهو ات السالمشأن ممارسب ادةشه إلدارة /نظام ا  -5
 .  OHSAS 1800شهادة  -6

 أسئلة عن نقاط إضافية :  
 جميع المواقع / المرافق . في OHSAS 18000تطبيق شهادة  -1
 الفرص المتساوية   •

 حيث اإلفصاح عن :
و  ى الجنس أالظر النية( دون قائمة واضحة بقيام صاحب العمل بتحقيق تكافؤ الفرو )الفرو المتساو  -1

 أو الدين الخ . الطبقة 
 القوى العاملة.  إجماليتقسيمات جنس العاملين الى  -2
 عدد العاملين حسب األصول العرقية أو الطبقية . -3
 اإلعاقة . ذوي واألشخاو مبادرات لدعم توظيف النساء  -4
 التوظيف / معاملة العاملين المصابين باإليدز. فيسياسة التمييز  -5
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 ل.حرش والحلو حاالت الت جةعالد مة / قواعسياس -6
 : أسئلة عن نقاط إضافية

 مجلس اإلدارة لديه مدير مستقل من النساء .  -1
 عالقات االتحاد  •

 حيث اإلفصاح عن : 
 عدد ونسبة العاملين النقابيين . -1
 المجتمع   •
 حقوق االنسان  •

 حيث اإلفصاح عن : 

، والعمل  ريجبال، العمل ل طفااألل عمالة سياسة أو الئحة سلوك الحفاظ على حقوق االنسان ) مث  -1
 الخ ( .  اإلستعبادى

   المجتمعي االستثمار •

 حيث اإلفصاح عن :
 .  المجتمعيسياسة واضحة / قائمة تتعلق باالستثمار  -1
 أو التعليم .  المجتمعي الوعيمبادرات بشأن  -2
 المبادرات العامة والخاصة لتنمية المجتمع.  فيمشاركة الشركة  -3
 والتعليم الخ .  رات الخيرية مثل الصحةعات للمباد ية / التبر الجماال المساهمةالوصف / مبلغ  -4
 العمالء / المنتج  •
 سالمة المنتج •

 حيث اإلفصاح عن : 
 المنتج . استدعاءسياسة / إجراءات  -1
 االحتكار مكافحة  •

 حيث اإلفصاح عن : 

 . االحتكاريةتغطى الممارسات العادلة والممارسات   التيالسياسات  -1
 الء عمال عيةمنتج ونو جودة ال •

 ح عن :إلفصاحيث ا
 المصروفات السنوية المنفقة على مبادرات توعية العمالء . -1
 عدد الدراسات المسحية لرضا العمالء خالل العام . -2



 30 

 ألية معالجة شكاوى وردود فعل العمالء . -3
 سياسة / إجراءات حماية خصوصية وسرية العميل. -4
تشمل   التيالتسويقية  باالتصاالت المتعلقة  ظم الطوعيةلنوا ييرن والمعابالقواني   لاللتزاماإلجراءات والبرامج  -5

 التسويق والترويج والدعاية . 
 بالمنتج / الخدمات المقدمة . وما يتعلقالسياسة / اإلجراءات لتعريف العمالء  -6
 .ISO9000/ SIX SEGMAتمثلها  والتينظام اإلدارة / شهادة تختو بجودة المنتج  -7

  Qualitative criteriaالنوعية المعايير  -ب
المرحلـة  فـيالشـركات المقيـدة  فـي الفعلـيتقيـيم مصـداقية اإلفصـاح  فييعتمد عليها  التيالمعايير  يهو   

 فــي اســتخدامهاكيفيــة  فــيوســوف يعــر  الباحــث مثــال لتلــك المعــايير  ، ESGالثانيــة مــن مراحــل إعــداد مؤشــر 
 : يليلحوكمة كما حد متطلبات اكأية ملكهيكل ال تقييم مصداقية اإلفصاح بالتطبيق على اإلفصاح عن

 الشركة لديها النقاط 
ــل واضـــح أو  • 1 ــتنتاجدليـ ــة لطـــرف ذو عالقـــة أو  تنظيمـــيأو  قضـــائي اسـ ــدوث صـــفقة مهمـ بحـ

 تصرف من الشركة بهدف تحقيق سيطرة كبار المساهمين على حساب األقلية.

أو ر خطـان إشـركة بـدو دليل واضح بحدوث صفقة مهمة لطـرف ذو عالقـة أو تصـرف مـن ال •
 ساهمين .قلية من المموافقة األ

دوث صـــفقة صـــغيرة لطـــرف ذو عالقـــة أو حـــ ب تنظيمـــيأو  قضـــائي اجاســـتنتدليـــل واضـــح أو  • 2
 سيطرة كبار المساهمين على حساب األقلية. بهدف تحقيقتصرف حدث من الشركة 

 أواء خطــ ن حظــر االالتــزام بإعــداد ملــف بأنشــطة كبــار وأقليــة المســاهمين أو عمــل قــوائم تبــي •
 من خالل سيطرة كبار المساهمين على األقلية. لتحقيق مصلحة عدم االنحياز

 الشركة دون أن يكون واضحًا من هم المالكين األساسيين بالفعل. فييتغير هيكل الملكية  •
 أو معلومات جديدة . ال تغييرات  • 3

ن خـالل للشـركات مـ  الفعلـي صـاحقية اإلفويتم تطبيق المعايير النوعيـة بـنفس الطريقـة للتأكـد مـن مصـدا  
 حسـب  نقطتـين أو إعالميا أو مـا تنشـره الجهـات الرقابيـة عـن الشـركات المقيـدة ، حيـث يـتم إعطـاء نقطـة ما ينشر
حالــة عــدم  فــيثــالث نقــاط  أو ،بنــد مــن بنــود المتطلبــات الثالثــة أيالمصــداقية عنــد ممارســة  فــي القصــور مســتوى

المثـال  فـيالبنـود المختلفـة كمـا هـو مبـين رسـات لمما الفعلـي صـاحإلفصـداقية اوجود ممارسات سلبية تؤثر على م
حصـلت  التـيتعـديل نقـاط اإلفصـاح  فـي واسـتخدامهاالمرحلة الثانية  لكل شـركة  في، و يتم جمع الدرجات  عالية

ــا ـســــــ  فـــــــيعليهـــــــا  ــاط النهائيـــــــة للشـــــــركة كمـــــ ــة األولـــــــى لتحديـــــــد النقـــــ ــداد  فـــــــيبق توضـــــــيحه المرحلـــــ مراحـــــــل إعـــــ
  ((W.W.S&P Dow Jones Indices: Index Methodology 2018رالمؤش
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 الثانيالمبحث 
 لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في الداخليمساهمة المراجع  وأليات تفعيل محاور    

  مقترح إطار – الشركات لمسئولية المصري المؤشر
 مقدمة 

مـن دوره  ادةاالسـتفم كيفيـة ثـ ،  اق مهامـهونطـ  الـداخليهذا المبحث إيضاح الدور الحديث للمراجع  يتناول
تحقيـق الشـركات المقيـدة لمتطلبـات  فـيتفعيـل مسـاهمته  المقتـرح بهـدف اإلطـارمحاور وأليـات تطبيق  فيالحديث 
 -:  يلي، وذلك كما  ESGلمسئولية الشركات  المصريالمؤشر 

 ونطاق مهامه    الداخلي أوال : الدور احلديث للمراجع  
 فـيعقـود ، وقـد القـت كمهنـة قبـوال كبيـرًا خاصـة ربعـة مـن أ مـا يقـرب  منـذ يـة ة الداخلظهرت مهنة المراجع

 اتسـعبـادئ األمـر علـى المراجعـة الماليـة وحمايـة أصـول المنشـأة ، ثـم  فـينطاقهـا  اقتصـرالدول المتقدمة ، حيـث 
دا  اد اإلدارةمـد وا   يـات رة العملنطاقها لتصبح أداة شاملة للفحو والرقابة والتقييم إلجراءات ونظـم الرقابـة الداخليـة وا 

بـــين المســـتويات االداريــة المختلفـــة لتقـــديم خـــدماتها  اتصــاللتقـــارير المعلوماتيـــة ، كمــا أنهـــا أصـــبحت أداة العليــا با
والـــنظم وااللتـــزام بالحوكمـــة والشـــفافية وتقيـــيم المخــــاطر  التشــــغيليالتقيـــيم وتحســـين جـــودة االداء  فـــي االستشـــارية

ــا ــا ، وغيرهـ ــاليب إدارتهـ ــن األســـ  وأسـ ــيب اليمـ ــاعد  التـ ــأة . ى علـــ تسـ ــة للمنشـ ــة حقيقيـ ــافة قيمـ ــرور ،إضـ ، 2014)سـ
 (.18و 

مستقلة تنشأ  تقييمية( على أنها ا وظيفة 31، و 1996،  وآخرونوقد عرفها بع  الباحثين ) الصبان  
نطـاق يشـير هـذا التعريـف الـى شـمول  ا ولـذايقـوم بهـا التنظـيم  التـيداخل التنظيم بغـر  فحـو وتقيـيم االنشـطة 

 نشأة.ة داخل المميع األنشطلجعة راجالم
المراجعـة الداخليـة  1999( عـام IIAالواليـات المتحـدة االمريكيـة ) فـيوعرف معهد المراجعين الـداخليين 

مصــمم إلضــافة القيمــة وتحســين عمليــات المنظمــة، مــن  وموضــوعيمســتقل  واستشــاري تــأمينيعلــى أنهــا ا نشــاط 
لتقييم وتحسـين فعاليـة إدارة المخـاطر  انضباطيظمة ومنهج منات أليبواسطة  تحقيق أهدافها فيخالل مساعدتها 

 (.www.IIA.org)والرقابة ا 

 French Internal Auditors andللمراجعـة والمستشـارين الـداخليين  الفرنسـيكمـا عرفهـا المعهـد 

Consultants Institute   (FIACI)   سـة اء المؤسيهـدف الـى إعطـ  وموضـوعيعلـى أنهـا ا نشـاط مسـتقل
تقـوم بهـا ، وتقـديم النصـائح مـن أجـل القيـام بالتحسـينات  التـيالعمليـات  فـيلـتحكم حول درجـة ا نات الكافيةماالض

 .(2011إضافة القيمة ا )غالب ،  فيتساهم  والتيالالزمة 
تحقيـق  فـييتمثـل دوره  وموضـوعيمسـتقل  المنشـأة في داخليويرى الباحث أن المراجعة الداخلية ا نظام 

)إضــافة القيمــة( لكــل أنشــطة المنشــأة ، وذلــك بهــدف تحســين األداء  واالستشــاري(  التوكيــدي) التــأميني الجــانبين
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 لــإلدارة التقــارير اإلســتدامة وتقــديمإدارة المخــاطر وتحقيــق متطلبــات  فــي والتشــغيلي والمســاهمة والمــالي المحاســبي
 عن ذلكا .

يتضـمن فحـو  راجعـة الداخليـةلمق انطـا ( أن216، و  2004ويرى البع  ) الصحن ، السـوافيرى ، 
 : يليما يشتمل على  الذيييم كفاءة وفاعلية االداء وتق

تحديـد  فيعلى المعلومات المالية والتشغيلية ونزاهتها والوسائل المستخدمة  االعتماد مراجعة مدى إمكانية  -1
 القياس والتصنيف والتقرير عن تلك العمليات.

ات والقوانين واللوائح ذات التأثير لخطط واإلجراءبالسياسات وا االلتزامتأكد من مراجعة النظم الموضوعة لل -2
 على العمليات والتقارير. الجوهري

 مراجعة وسائل الحفاظ على االصول والتحقق من وجودها . -3

 الموارد التشغيلية. استخدامتقييم كفاءة  -4

 لها.وكما هو مخطط ة ضوعلمو ألهداف امراجعة العمليات أو البرامج للتأكد من أن النتائج تتمشى مع ا -5
ــة أال تشـــارك  ــة الداخليـ ــه يجـــب علـــى إدارة المراجعـ ــد  فـــيويشـــير الباحـــث الـــى أنـ ــايير أو تحديـ ــع المعـ وضـ

 وموضــوعيتها اســتقالليتها ال تفقــد المنشــأة ، حتــى  فــياألنشــطة المختلفــة  تضــبط أداء التــي اآلليــات اإلجــراءات أو 
 المنشأة . فيالمضيف للقيمة  االستشاريها ور ف د ضع ( ومن ثمالتأميني) التوكيديعند أداء دورها 

حتقيق الشركات القيدة لتطلبات الؤشر   يف  الداخلي ثانيًا : حماور وأليات تفعيل مساهمة الراجع  
 إطار مقرتح – ESGالشركات لسئولية  الصري

لمقيــدة ا كات لشــر تحقيــق ا فــي الــداخليمقتــرح بهــدف تفعيــل مســاهمة المراجــع  بصــياغة إطــارقــام الباحــث 
 التـي، ويشمل هذا اإلطار أربعة محاور لكـل محـور ألياتـه  ESGلمسئولية الشركات  المصريالمؤشر  لمتطلبات 

 : يلي المقترح كما يتم من خاللها تحقيق هدف المحور، وسوف يتم تناول محاور وأليات اإلطار

طلبددات ومنهجيددة متلدد  ة عت المقيدددالشددركا فددي الددداخليالمحور ا ول : تأهيل وتدددريب المراجددع  •
 لمسئولية الشركات المصري ومعايير المؤشر

 حيث يتم تحقيق هذا المحور من خالل األليات االتية :

للتعــرف والتــدريب علــى متطلبــات  الــداخليالتدريبيــة للمراجــع  البــرامج والــدورات قيــام الشــركات المقيــدة بعقــد  -أ
الصــلة والقــوانين ذات  فة الــى القــرارات ضــااإل، بالشــركات لمســئولية  المصــريومنهجيــة ومعــايير المؤشــر 

تحقيــق  فــيبهــدف مســاهمة الشــركات  الــوزارات المعنيــةتصــدر مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة أو  التــي
 فـــيالمجتمـــع، ومـــن ثـــم زيـــادة قيمتهـــا الرأســـمالية  فـــيتـــؤدى الـــى تحســـين دورهـــا  التـــيالمســـتدامة و التنميـــة 

 تها التنافسية .در وق تهادة مبيعالزيا البورصة نتيجة
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للتــأثيرات المتبادلــة والمتكاملــة بــين  الــداخليالبــرامج والــدورات التدريبيــة لتحســين معرفــة وفهــم المراجــع د عقــ  -ب 
قدرتها التنافسية وقيمتها الرأسمالية ، بما يحفزهـا علـى  متطلبات المؤشر وتحسينل الشركات المقيدة تحقيق

 تحقيق متطلبات المؤشر.

الشـركات المقيـدة علـى كيفيـة تحقيـق متطلبـات المؤشـر  فـياملين بتأهيـل وتـدريب العـ  خليداال المراجع قيام -ج
 تحقيق تلك الشركات لمتطلبات المؤشر . فيبكفاءة وفعالية بما يساهم 

ــع  -د  ــتمر للمراجـ ــدريب المسـ ــل والتـ ــداخليالتأهيـ ــايير  الـ ــة ومعـ ــات ومنهجيـ ــديثات لمتطلبـ ــورات والتحـ ــى التطـ علـ
 متطلبات .المقيدة لتلك التحقيق الشركات  في تهاهممس لتحسين المصريالمؤشر 
فيمــا يتعلــق بمفهــوم اإلســتدامة ومتطلبــات  الــداخليالمســتمر للمراجــع  المهنــيأن التعلــيم والتــدريب  وال شــك
،  واالستشـاري التوكيـدي، يحسن من قدراته ومهاراته أثناء أداء دوريه  ESG المصريالمؤشر  ومنهجية ومعايير

إدارة المخـاطر وتحسـين القـدرة  فـي والمسـاهمةوخفـ  التكلفـة ،  ليشـغيالتاألداء  معـايير ينتحسلى ينعكس ع بما
 التنافسية للشركة وقيمتها الرأسمالية. 

تحقيددق الشددركات المقيدددة لمتطلبددات  في التوكيديلدوره  الداخلي: تطوير المراجع  الثانيالمحور  •
 المؤشر 

 ألتية:ا يات أللن خالل احيث يتم تحقيق هذا المحور م

والبيئيــة  االجتماعيــةمــدى توافــق مجــاالت وأنشــطة المســئولية  فــي التوكيــديلــدوره  الــداخليمراجــع تطــوير ال -أ 
مـا المؤشـر مـن خـالل  فـييقررها مجلس اإلدارة مع معايير اإلفصـاح عـن تلـك المجـاالت  التيالحوكمة  وقواعد 
 :يلي

رها مجلس االدارة تتوافـق قر ي التية االجتماعية ليسئو الموأنشطة  على أن مجاالت  الداخليتوكيد المراجع  -1
 المؤشر . فيإلفصاح عن المسئولية االجتماعية مع معايير ا

يقررها مجلس االدارة تتوافـق مـع  التيعلى أن مجاالت وأنشطة المسئولية البيئية  الداخليتوكيد المراجع   -2
 ر.المؤش فير اإلفصاح عن المسئولية البيئية معايي

جـراءات علـى أن قوا الـداخلياجع مر ال توكيد  -3 يقررهـا مجلـس االدارة تتوافـق مـع معـايير  التـيالحوكمـة  عـد وا 
 المؤشر. فياإلفصاح عن الحوكمة 

فحو وتقييم نظام الرقابة الداخلية بمـا يضـمن تنفيـذ مجـاالت  في التوكيديلدوره  الداخليالمراجع  تطوير –ب 
 : يليما ة من خالل حوكمة بكفاءة وفعاليالعد قوالبيئية و وا االجتماعيةوأنشطة المسئولية 

علــى أن أليــات نظــام الرقابــة الداخليــة تضــمن تنفيــذ مجــاالت وأنشــطة المســئولية  الــداخليتوكيــد المراجــع  -1
 االجتماعية بكفاءة وفعالية من خالل :

 .   االجتماعيةالفصل الواضح لواجبات ومسئوليات أعضاء لجنة المسئولية  ▪
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ثباتها األصول على  فظةوالمحا العمليات  وتسجيل االعتماد  ات إجراء صحة ▪   . وا 

 المراجعة المالية للعمليات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المسئولية االجتماعية .  ▪
علــى أن أليــات نظــام الرقابــة الداخليــة تضــمن تنفيــذ مجــاالت وأنشــطة المســئولية  الــداخليوكيــد المراجــع ت  -2

 : البيئية بكفاءة وفعالية من خالل 
 البيئية. أعضاء لجنة المسئولية ضح لواجبات ومسئوليات واال الفصل ▪

ثباتها . االعتماد صحة إجراءات  ▪  وتسجيل العمليات والمحافظة على األصول وا 

 المراجعة المالية للعمليات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المسئولية البيئية .  ▪

جــراءات الحوكمــ واق قطبيــ ة تضــمن تعلــى أن أليــات نظــام الرقابــة الداخليــ  الــداخليتوكيــد المراجــع  -3 ة عــد وا 
 ن خالل :بكفاءة وفعالية م

 الفصل الواضح لواجبات ومسئوليات أعضاء لجنة الحوكمة .   ▪

جراءات  قواعد  توافق ▪  مركز أعده الذي الشركات  لحوكمة المصري الدليل المطبقة مع الحكومة وا 
 ر.مؤشال فياح يتوافق مع معايير اإلفص  والذي 2016/   8 في المصري المديرين

على التزام الشركات المقيدة بقـوانين البيئـة وقـرارات البورصـة والهيئـة العامـة للرقابـة  ياخلالد المراجع  توكيد  -ج 
 المالية .

تحقيق الشددركات  فيلمعالجة القصور  االستشاريلدوره  الداخليتطوير المراجع :  المحور الثالث •
 المقيدة لمتطلبات المؤشر 

 الل األليات األتية :خ من حورهذا الم حيث يتم تحقيق

تنفيـذ مجـاالت وأنشـطة المسـئولية االجتماعيـة  فـيلمعالجة القصـور  االستشاريلدوره  الداخلي تطوير المراجع - أ
 المؤشر من خالل : فيالحوكمة بما يتفق مع معايير اإلفصاح قواعد والبيئية و 
ــور  ▪ ــة القصـ ــادات لمعالجـ ــيات واإلرشـ ــديم التوصـ ــيتقـ ــذ تنف فـ ــاال يـ ــطةأو  ت مجـ ــئولية االجتماعيـــ  نشـ  ةالمسـ

 المؤشر. في االجتماعيةعن المسئولية  اإلفصاح معايير مع يتوافق من مجلس االدارة بما المقررة

المقررة من  البيئية المسئولية وأنشطة مجاالت تنفيذ  في تقديم التوصيات واإلرشادات لمعالجة القصور ▪
 المؤشر. فيسئولية البيئية المعن  فصاحاإل معايير مع يتوافق مجلس االدارة بما

ــيا ▪ ــادات تقـــديم التوصـ ــد  فـــي لمعالجـــة القصـــورت واإلرشـ جـــراءات  تطبيـــق قواعـ الحوكمـــة المقـــررة مـــن  وا 
 المؤشر. في اإلفصاح عن الحوكمة معايير مع تتفق بما مجلس االدارة

بما يضمن تنفيـذ ة خليلدالرقابة األيات نظام ا في القصورلمعالجة  االستشاريلدوره  الداخلي المراجع تطوير -ب 
 وتطبيق قواعد الحوكمة بكفاءة وفعالية من خالل :  والبيئية االجتماعيةالمسئولية أنشطة 
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 تنفيـــذ  بمـــا يضـــمن الرقابـــة الداخليـــة نظـــام أليـــات  فـــيواإلرشـــادات لمعالجـــة القصـــور  تقـــديم التوصـــيات  ▪
  ية.ءة وفعالالمقررة من مجلس اإلدارة بكفا االجتماعية المسئولية أنشطة

 تنفيـــذ  بمـــا يضـــمن الرقابـــة الداخليـــة نظـــام أليـــات  فـــي القصـــور ت لمعالجـــةواإلرشـــادا تقـــديم التوصـــيات  ▪
 المقررة من مجلس اإلدارة بكفاءة وفعالية.  البيئية المسئولية أنشطة

تطبيــق  بمــا يضــمن الرقابــة الداخليــة نظــام أليــات  فــيلمعالجــة القصــور  واإلرشــادات  تقــديم التوصــيات  ▪
جراءا قواعد   وفعالية.إلدارة بكفاءة يقررها مجلس ا التي حوكمةلا ت وا 

 البيئــة الشــركات المقيــدة بقــوانين التــزام فــي للتوصــيات واإلرشــادات لمعالجــة القصــور الــداخلي المراجــع تقــديم - ج
 المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.  البورصة وقرارات 

يدددة عددن الشددركات المق فدديفصدداح الة اجددودلمحتددوى و  الددداخليالمحددور الرابددع : تقيدديم المراجددع  •
تحقيددق متطلبددات  فدديمخاطر القصور  لمسئولية الشركات وأثر المصري متطلبات المؤشرتحقيق 
 عل  تلك الشركات  المؤشر

 -حيث يتم تحقيق هذا المحور من خالل األليات األتية :
لبــات المؤشــر مــن تطق محقيــ يــدة عــن تالشــركات المق فــيلمحتــوى وجــودة االفصــاح  الــداخليتقيــيم المراجــع  -أ

 : خالل 
الشـركات المقيـدة عـن أدائهـا  فـي واإللكترونـي العـاديلمحتـوى وجـودة االفصـاح  الداخليتقييم المراجع  ▪

 مع معايير االفصاح الواردة بالمؤشر. يتوافقبما  االجتماعيةلمسئوليتها 

ت المقيـدة عـن أدائهـا ركاالشـ  فـي واإللكترونـي العـاديلمحتـوى وجـودة اإلفصـاح  الداخليتقييم المراجع  ▪
 افق مع معايير اإلفصاح الواردة بالمؤشر.ئوليتها البيئية بما يتو لمس

الشركات المقيدة عـن تطبيقهـا  في واإللكتروني العاديلمحتوى وجودة اإلفصاح  الداخليتقييم المراجع  ▪
 لحوكمة بما يتوافق مع معايير اإلفصاح الواردة بالمؤشر.لقواعد ا

 تحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر من خالل:  في رلتأثير مخاطر القصو  الداخليجع يم المراتقي  -ب 

المقيــدة لمتطلبــات المؤشــر علــى تحقيــق الشــركات  فــي القصــور لتــأثير مخــاطر الــداخليتقيــيم المراجــع  ▪
 خروج الشركة من عضوية المؤشر وتقديم تقرير بذلك . احتمالية

علــى  ت المؤشــرالمقيــدة لمتطلبــاتحقيــق الشــركات  فــيالقصــور ر اطخــ ملتــأثير  الــداخليتقيــيم المراجــع  ▪
 البورصة وتقديم تقرير بذلك . فيالقيمة الرأسمالية للشركة  انخفا   احتمالية

 

عـــن  واإللكترونـــي العـــاديوقـــد أكـــدت نتـــائج بعـــ  الدراســـات الســـابقة علـــى أن محتـــوى وجـــودة االفصـــاح 
علـــى اإلداء  إيجـــابيلبيئيـــة لـــه أثـــر ئوليتها االجتماعيـــة وامســـ اء وأد الشـــركات  فـــيبتطبيـــق قواعـــد الحوكمـــة  االلتـــزام

علــى أن  (Gill, 2008)للشــركات ومــن ثــم نتائجهــا الماليــة وغيــر الماليــة  ، حيــث أكــدت دراســة  االقتصــادي
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ــو  ــكل تصـ ــن أن تشـ ــة يمكـ ــات الحوكمـ ــا تـــأثير ر ممارسـ ــون لهـ ــد يكـ ــركة وقـ ــاه الشـ ــالح تجـ ــحاب المصـ ــلوك أصـ ات وسـ
علــى أن المــديرين لــديهم رغبــة  (Barnea &Rubin 2010)أكــدت دراســة  مــا، ككة علــى الشــر  اقتصــادي
بهــــدف تحســــين ســــمعة وحمايــــة الشــــركات ، حيــــث يــــرى الــــبع   االجتماعيــــةأنشــــطة المســــئولية  فــــي لالســــتثمار

(Cespa & Cestone ,2007 )   المسـئولية فـي االسـتثمارالشـركات يميـل الـى زيـادة  فـي التنفيـذيأن المدير 
أصحاب المصلحة تجاه الشركة وتقوية وحداتها الداخلية ومـن ثـم تعزيـز   وانتماءزيادة تعاطف  دفبه عيةاالجتما
علـى أن حوكمـة الشـركات تـؤثر علـى  ( Klettner et. al.,2014 )، بينمـا تؤكـد دراسـة  االقتصـاديأدائهـا 

(  نـيواإللكترو  العاديح )صاالفن اكد على أالنتائج المالية وغير المالية ، كما توصلت بع  الدراسات لنتائج تؤ 
 وبالتـــاليتقلـــل فجـــوة المعلومـــات بـــين اإلدارة والمســـتثمرين ومـــن ثـــم كســـب ثقـــتهم   ESGعـــن االلتـــزام  بمتطلبـــات 

 اســـــتحقاقات عاليـــــة الجـــــودة . وامـــــتالكخفـــــ  تكلفـــــة رأس المـــــال وزيـــــادة القيمـــــة الســـــوقية ألســـــهم الشـــــركة  

.(Fiori,et.al,2007), (Arx &Ziegler,2009), (Evans &Peiris,2010).      
موجبــة ومعنويــة بــين  ارتبــاط( ، وجــود عالقــة 2010محمــد ، جمــال ،  &وأكــدت دراســة ) عقــل ، يــونس 

أسعار االسهم قبل  فيلمسئولية الشركات ونسب التغير  المصريبمتطلبات المؤشر  االلتزاممستوى اإلفصاح عن 
ــد اإلفصــــاح  ــدة  فــــيوبعــ ــركات المقيــ ــر ال البورصــــة فــــيالشــ ــرى الــــبع   يةمصــ ــث يــ ،  (Willard,2002)، حيــ

(Zadek,2007)    توجيــه شـركات اإلعمــال نحـو تحقيـق التــوازن بـين تعظــيم الربحيـة وأداء مســئوليتها  ضـرورة
االجتماعيــة والبيئيــة  ، كمــا أكــدت نتــائج بعــ  الدراســات علــى وجــود عالقــة إيجابيــة طرديــة بــين التــزام الشــركات 

 ( علــى أن2015ائج دراســة )عبــد الــرحيم ، اكــدت نتــ ، حيــث  المــاليق الضــبط قيــ وتحشــر بــات المؤ المقيــدة بمتطل
 تــؤثر حيـث  ، الشـركات  فـي المـالي األداء ضـبط عمليـة علــى إيجـابي تـأثير لهـا متطلبـات المؤشـر الثالثـة مجتمعـة

 مـن إيجابـاً  يـةماعاالجت يةالمسـئول وتـؤثر ، االسهم حملة مصالح لتحقيق الجيد  اإلستراتيجي التوجيه على الحوكمة
 البيئيــة المســئولية وتــؤثر ، بهــم واالحتفــاظ جــدد  عمــالء وجــذب  العمــالء  رضــا تحقــق التــي سياســات لا إتبــاع خــالل

ضـارة ، كمـا أكـدت نتـائج  سـلبية أثـار أي حـدوث  وتجنـب  المحيطـة البيئـة علـى تحافظ التي الطرق في باالستثمار
 ومعـدل المؤشر لشركات  بيالنس الوزن بين معنوية لةالد  ت ذا طردية عالقة ( على وجود 2015دراسة )السخاوى 

 ومعــدل المؤشــر لشــركات  النســبي الــوزن بــين  عكســية معنويــة داللــة ذات  عالقــة وكــذلك ، االصــول علــى العائــد 
 علــى منهمــا كــال يــؤثر حيــث  أنيــة عالقــة هــي المتغيــرين بــين العالقــة أن يبــين الــذى األمــر ، االصــول علــى العائــد 
 االجتماعيـة المسئولية بين معنوية داللة ذات   ارتباط على وجود  (2016 البيليتائج دراسة )ن كدت وقد أ ، األخر

 .المالي األداء ومؤشرات 
 

تقييمه لمحتوى   في الداخليالمراجع    المقيدة لوظيفةالشركات  فيومن ثم فإن الباحث يرى أن دعم اإلدارة  
تلـك الشـركات  قيـقتح فـي جـوهرييساهم بشـكل  ESG بات قيق متطلعن تح واإللكتروني العاديوجودة االفصاح 
للشركة وتحقيق متطلبات المؤشر  الماليوغير  المالي االقتصاديتحسين األداء  فيتتمثل  التيألهدافها الرئيسية  

 األجل الطويل . فيومن ثم الحفاظ على قدرتها التنافسية  S&P/EGX/ESGلالستدامة  المصري



 37 

 فـيقتـرح ، يتبـين ترابطهـا وتكاملهـا طـار المتشـكل اإل والتـيوألياتهـا  عةرباأل للمحاور ومن العر  السابق
 المصــريتحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات المؤشــر  فــيبهــدف تفعيــل مســاهمته  الــداخليالمراجــع  تطــوير دور

 لمسئولية الشركات . 

 حيث يرى الباحث
شـــر ات ومنهجيــة ومعــايير المؤ لبـــ متطلــى لمقيــدة عالشـــركات ا فــي الــداخليأن التأهيــل والتــدريب للمراجـــع 

علــى تحســين القيمــة الســوقية  اإليجــابييمكنــه مــن الفهــم الكامــل ألبعــاد ومتطلبــات المؤشــر وأثرهــا كمحددور أولدد   
تحقيقهــا،  فــيتســاهم كــل أنشــطة الشــركة   كإســتراتيجيةمفهــوم التنميــة المســتدامة  واتخــاذ البورصــة ،  فــيللشــركات 

والـــذى يشـــمل دوره  الـــداخليللمراجـــع الحـــديث الـــدور  يتنـــاوالنحيـــث  ثالدددثالو  الثدددانيحدددورين الموذلـــك مـــن خـــالل 
ــدي ــئولية  التوكيـ ــن المسـ ــاح عـ ــايير اإلفصـ ــع معـ ــًا مـ ــر توافقـ ــات المؤشـ ــدة لمتطلبـ ــركات المقيـ ــق الشـ ــن تحقيـ ــد مـ للتأكـ

يات وصــ التيم خــالل تقــد مــن  االستشــاري رهلــدو  الــداخليوالبيئيــة و قواعــد الحوكمــة ، مــع قيــام المراجــع  االجتماعيــة
 الـداخليأواًل بأول ، وأخيرًا قيام المراجع  تحقيق متطلبات المؤشر في معالجة أوجه القصورواإلرشادات للشركات ل

الشــركات بمــا يتوافــق مــع معــايير اإلفصــاح  فــي إللكترونــيوا العــاديبتقيــيم محتــوى وجــودة اإلفصــاح رابددع  كمحددور
خـروج الشـركة  احتماليـةى تحقيـق متطلبـات المؤشـر علـ  فـيور لقصـ مخـاطر ا الواردة بالمؤشر، وكذلك تقييمه ألثـر

البورصـة ، وتقـديم تقـارير بـذلك للجنـة المراجعـة كأحـد لجـان  فـيقيمتهـا الرأسـمالية  وانخفـا  من عضوية المؤشر 
 مجلس االدارة .

 ويرعلـى تطـ  اإليجـابيتأثيرهـا  فـي وتتكامـلأن تلـك المحـاور مـن خـالل ألياتهـا تتـرابط  ويتضح مما سدبق
لمســئولية  المصــريتحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات المؤشــر  مســاهمته فــيل بهــدف تفعيــ  الــداخليالمراجــع ر دو 

 الشركات.  

 . والفروض الفرعية لهذا البحث نظريًا  الرئيسيالفرض  صحة ما يحققوهو 
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 المبحث الثالث
 فروض البحث واختبارالدراسة الميدانية 

 مقدمة 
ــائية  اســـتخدام فـــرو  البحـــث ، وذلـــك مـــن خـــالل اختبـــار ا المبحـــث ســـوف يتنـــاول هـــذ  األســـاليب اإلحصـ

التعـرف علـى أراء المستقصـين  اسـتهدفت  والتـيأجراهـا الباحـث  التـيتحليـل بيانـات الدراسـة الميدانيـة  فـيالمالئمة 
ت ركاحقيــق الشــ ت فــي الــداخليفعاليــة محــاور وأليــات اإلطــار المقتــرح علــى تفعيــل مســاهمة المراجــع  بالنســبة ألثــر

 لمسئولية الشركات . ريالمصقيدة لمتطلبات المؤشر لما

 :  يليفرو  البحث كما  لبياناتها الختبار اإلحصائيوسوف يتم عر  الدراسة الميدانية والتحليل 

 :   ينص على   والذي هلذا البحث    الرئيسي الفرض  
 لتفعيددل يددؤدى حتددر مقلا اإلطددار أن علدد  الدراسددة عينتددي أراء بددين إحصددائية داللددة ذات تبدداين ال يوجدددا
 وينبثـق ".الشدركات لمسئولية المصري المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة

 : األتية الفرعية الفرو   الرئيسي الفر   هذا من

 الــداخلي للمراجــع والتـدريب  التأهيــل أن علـى الدراســة عينتــي أراء بـين إحصــائية داللـة ذات  تبــاين ال يوجـد  -أ
 تحقيـق فـييؤدى لتفعيل مسـاهمته  الشركات  لمسئولية المصري رالمؤش ومعايير ومنهجية متطلبات  ىلع

 .لمتطلبات المؤشر المقيدة الشركات 

ــد  -ب  ــاين ال يوجـ ــة ذات  تبـ ــائية داللـ ــين إحصـ ــي أراء بـ ــوير أن علـــى الدراســـة عينتـ ــع تطـ ــداخلي المراجـ ــدوره الـ  لـ
 لمتطلبــات المقيــدة  تحقيــق الشــركات  مســاهمته فــيتفعيــل يــؤدى ل تحقيــق متطلبــات المؤشــر فــي التوكيــدي
 .لمسئولية الشركات  المصريالمؤشر 

ــد  -ج ــاين ال يوجـ ــة ذات  تبـ ــائية داللـ ــين إحصـ ــي أراء بـ ــوير أن علـــى الدراســـة عينتـ ــع تطـ ــداخلي المراجـ ــدوره الـ  لـ
 الشــركات  تحقيــق مســاهمته فــييــؤدى لتفعيـل  تحقيـق متطلبــات المؤشــر فــي لمعالجــة القصــور االستشـاري

 . الشركات  لمسئولية المصريالمؤشر  ت المقيدة لمتطلبا
 لمحتـــوى الـــداخلي المراجـــع تقيـــيم أن علـــى الدراســـة عينتـــي أراء بـــين إحصـــائية داللـــة ذات  تبـــاين ال يوجـــد  -د 

 تحقيقهـا فـي القصـور مخـاطر وأثـر المؤشـر لمتطلبـات  تحقيقها عن المقيدة الشركات  في اإلفصاح وجودة
 لمسئولية المصري المؤشر لبات لمتط قيدةالم الشركات  تحقيق في مساهمته للتفعي يؤدى المتطلبات  لتلك

 .الشركات 

 :  يليوقد تم إجراء الدراسة الميدانية كما 
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 جمتمع الدراسة   -أوال :  
 شمل مجتمع الدراسة فئتين هما :  

ــداخليين لمــراجعينا -أ ســباب ة ل المصــرية دون غيرهــا مــن الشــركات المقيــد  بالبورصــة المقيــدة البنــوك فــي ال
 :ية تاأل

تطبيــق قواعــد الحوكمــة بشــكل  فــيبينهــا  المصــرية بالتنافســيةالبورصــة  فــي ك المقيــدةتتميــز البنــو  -1
مـــا مقارنــة بالقطاعـــات االخــرى ، وهـــو مقبـــول وأداء مســـئوليتها االجتماعيــة والبيئيـــة بشــكل  جــوهري
)مؤشــر االســتدامة(، لمســئولية الشــركات  المصــريمن متطلبات المؤشــر معقولة تحقق نسبة  يجعلها

 ءة مالية تمكنها من تحقيق ذلك .نوك من مالتع به البوذلك لما تتم
خــرى بمــا لــديهم مــن األالقطاعــات  فــيالبنوك المصــرية عــن أقــرانهم  فييتميز المراجعين الداخليين  -2

دارتهـــا  فـــيللمراجعـــة الماليــة ، المســـاهمة  باإلضـــافةخبــرات عمليـــة واســـعة تشــمل  تقيــيم المخـــاطر وا 
 .المصرفيء لية األدافاءة وفعابيق قواعد الحوكمة بهدف تحسين كوتط

لخمســـة بنـــوك مقيـــدة بالبورصـــة  الرئيســـيالعـــاملين بـــالفرع  راجعين الـــداخليين مـــنعينـــة المـــ  اختيـــاروقـــد تـــم 
والمصـــرف المتحـــد وبنـــك قنـــاة الســـويس وبنـــك مصـــر وبنـــك  اإلســـالمي ظبـــيمصـــرف أبـــو  وهـــيالمصـــرية 

 . أجري كول كريدي

 .  يةليا المصر مراجعة بالجامعات والمعاهد العأساتذة ال -ب

 ثانيًا : أساليب مجع البيانات 
ر محـاور الدراسة بالنسـبة ألثـ  عينتيلى أراء االستقصاء للتعرف ع قوائمو المقابلة  يأسلوبالباحث  استخدم

ات المؤشـــر تحقيـــق الشـــركات المقيـــدة لمتطلبـــ  فـــي الـــداخليالمقتـــرح علـــى تفعيـــل مســـاهمة المراجـــع  اإلطـــاروأليـــات 
 : ائليمك ESGكات لمسئولية الشر  صريالم

المراجعــة  مــديريالبنــوك فقــد تــم إجــراء المقــابالت الشخصــية مــع  فــيبالنســبة لعينــة المــراجعين الــداخليين  •
   المقتـرح اإلطـارهـدف البحـث مـع عـر  محـاور وأليـات أهميـة و كـل بنـك علـى حـدة ، لبيـان  فـيالداخلية 

يـة ذلـك والـرد علـى مؤشـر وكيفتطلبـات التحقيـق البنـك لم فـي الـداخليراجـع أثرها على تفعيل مسـاهمة المو 
ثـر كعلـى المـراجعين األ لتوزيعهـا حكميـاً قائمـة استقصـاء  15، مع إعطاء كـل مـدير مراجعـة استفسار أي

 خبرة.

الرد  عليهم مع استقصاءقائمة   25بالنسبة لعينة أساتذة المراجعة بالجامعات والمعاهد العليا فقد تم توزيع   •
 األسئلة .  صياغات ومناقشة بع استفسار أيعلى 

 والتـيلمقتـرح المحـاور األربعـة لإلطـار اإسـتهدفت تقيـيم مـدى فعاليـة  التـيوقد تم إعداد قائمة اإلستقصـاء  •
الدراســة ، حيــث تنــاول المحــور األول أربــع أليــات ،  عينتـيمــن وجهــة نظــر  أليــة وذلــك 23علــى  اشـتملت 
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ل المحــور الرابــع خمــس ت ، وتنــاو ســبع أليــا بع أليــات ، وتنــاول المحــور الثالــث ســ  الثــانيوتنــاول المحــور 
حتــى يمكــن مــن  ،بهــدف تحديــد قــيم أراء المستقصــين  الخماســيأســلوب ليكــرت  اســتخدام، وقــد تــم  أليــات 

عر  عدد القوائم المرسلة والمستلمة والصـحيحة لكـل عينـة  يلي. وفيما اإلحصائيخاللها إجراء التحليل 
  تيين :  الجدولين األ فيالدراسة على حدة  فئتيمن 

 (  1جدول رقم )
 البنوك  فيبيان قوائم اإلستقصاء لعينة المراجعين الداخليين 

سنوات الخبرة  كددددددددددالبن
 للمستقصين

القوائم 
 المرسلة

القوائم 
 المستبعدة

 المستلمة والصالحةالقوائم 
 اإلحصائيللتحليل 

المستلمة نسبة القوائم 
الحة للتحليل الصو 

 ياإلحصائ
 %93 14 1 15 20 – 11 مياإلسال ظبيمصرف أبو 

 %86 13 2 15 25 – 9 المصرف المتحد
 %86 13 2 15 33 – 5 قناة السويس

 %80 12 3 15 25 – 7 مصر
 %67 10 5 15 15 – 6 أجري كول كريدي

 %82 62 13 75  اإلجمالي

 
 (  2جدول رقم )

 االعلياهد أساتذة المراجعة بالجامعات والمعبيان قوائم اإلستقصاء لعينة 

 القوائم المستبعدة القوائم المرسلة الجامعات والمعاهد
القوائم المستلمة والصالحة للتحليل 

 اإلحصائي
الصالحة للتحليل نسبة القوائم المستلمة و 
 اإلحصائي

 % 100 15 ------ 15 حكوميةجامعات 
 % 100 10 ------ 10 معاهد عليا 

 % 100 25 ------ 25 اإلجمالي  

ــداخليين  اإلحصــائيبــين أن عــدد القــوائم الصــالحة للتحليــل تي 2،1لين الجــدو ومــن   62لفئــة المــراجعين ال
 مــن يمكــن وهــو عــدد قــوائم، قائمــة  25لفئــة أســاتذة المراجعــة  اإلحصــائيقائمــة ، وعــدد القــوائم الصــالحة للتحليــل 

 .  وتعميم النتائج على مجتمع الدراسةفرو  البحث  الختبار اإلحصائيإجراء التحليل 
 فــي الــداخليالدراســة عــن أثــر اإلطــار المقتــرح علــى تفعيــل مســاهمة المراجــع  عينتــيأراء تفريــغ  متــ وقــد 

 :  يلي فيمالمسئولية الشركات ،  المصريتحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر 
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 (  3جدول )
 مقترح  اإلطار البالنسبة  ثر  قائمة االستقصاء يف تفريغ أراء المراجعين الداخليين            

 المصريتحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر  في الداخليعل  تفعيل مساهمة المراجع 
 درجات الموافقة  

 ا سئلة  
موافق تماما 

5) ) 
 موافق 

4) ) 
موافق لحد 

 (3ما ) 
 غير موافق 

2) ) 
غير موافق 

 (1) تماما 
 أجمالي
 اآلراء

 علد  تفعيدل حقتدر الم إلطدارا وأليدات محداور أثدر تقيديم السئلةا تتناول
 لمتطلبددات المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي الددداخلي المراجددع مسدداهمة
 :   يليكما  الشركات لمسئولية المصري  المؤشر

 الددداخلي المراجددع وتدددريب تأهيددل أن علدد  توافددق هددل: االول المحددور
يدؤدى  المؤشدر ييرومعدا متطلبات ومنهجية عل  المقيدة الشركات في

 مددن المؤشددر لمتطلبددات الشددركات تلددك تحقيددق فدديلتفعيددل مسدداهمت  
 :   االتية ياتلا  خالل

      

 علدد  الددداخلي المراجددع لتأهيددل التدريبيددة والدددورات البددرامج عقددد -1
 فدددي مسدداهمت  يددؤدى لتفعيددل ومعددايير المؤشدددر،  متطلبددات ومنهجيددة

 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق

22 31 8 1 - 62 

 الدداخلي المراجدع معرفدة لتحسدين تدريبيةلا الدوراتو  البرامج عقد -2
 المؤشددر متطلبددات تحقيددق بعالقددة التددأثيرات المتبادلددة والمتكاملددة بددين

 فدددي مسددداهمت  ، يدددؤدى لتفعيدددل للشدددركة الرأسدددمالية القيمدددة وزيدددادة
 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق

32 24 6 - - 62 

 الشدددركات فدددي العددداملين يبوتددددر  بتأهيدددل الدددداخلي المراجدددع يدددامق -3
 يدؤدى  وفعاليدة ،  بكفداءة المؤشدر متطلبات تحقيق كيفية عل  المقيدة
 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل

16 36 10 - - 62 

 لمواكبدة الدداخلي للمراجدع المسدتمر والتددريب التأهيدل بدرامج عقد -4
يدؤدى لتفعيدل  ،  مصدري ال المؤشدر متطلبدات فدي والتحدديثات اتالتطور 

 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت 

30 22 10 - - 62 

 لدددوره الددداخلي المراجددع تطددوير أن علدد  توافددق هددل:  الثدداني المحددور
 المقيددددة الشدددركات تحقيدددق فدددي يدددؤدى لتفعيدددل مسددداهمت  التوكيددددي 
 :   االتية ا ليات خالل من المؤشر لمتطلبات

      

 المسدددئولية وأنشدددطة مجددداالت علددد  أن الدددداخلي المراجدددع كيددددتو  -1
 االفصدداح معددايير تتوافددق مددع االدارة مجلددس مددن المقددررة االجتماعيددة

 فدي مسداهمت  لتفعيدل المؤشدر، يدؤدى  فدي االجتماعيدة المسئولية عن
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق

32 30 - - - 62 

 المسدددئولية وأنشدددطة التمجدددا علددد  أن الدددداخلي المراجدددع توكيدددد -2
 عددن االفصدداح معددايير تتوافددق مددع االدارة مجلددس مددن المقددررة البيئيددة

 تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل المؤشددر، يددؤدى  فددي البيئيددة المسددئولية
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات

24 10 18 - - 62 

 فددي المطبقددة واعددد الحوكمددةق علدد  أن الددداخلي المراجددع توكيددد -3
 فدددي الحوكمدددة عدددن االفصددداح معدددايير مقيددددة تتوافدددق مدددعال الشدددركات
 لمتطلبدات الشدركات تلدك تحقيدق فدي مسداهمت  لتفعيل يؤدى  المؤشر، 
   المؤشر. 

38 20 4 - - 62 
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 درجات الموافقة  
 ا سئلة  

 موافق تماما 
 (5) 

 موافق 
    (4) 

موافق لحد 
 (3) ما 

 غير موافق 
 (2) 

موافق غير 
 (1) تماما 

 أجمالي
 اآلراء

 تضددمن الداخليددة الرقابددة أليددات أن علدد  الددداخلي المراجددع توكيددد -4
 بكفداءة االدارة مجلدس مدن المقدررة االجتماعيدة المسئولية أنشطة تنفيذ

 المقيدددددة الشددددركات تحقيددددق فددددي تفعيددددل مسدددداهمت  يددددؤدى  وفعاليددددة ، 
 لمتطلبات المؤشر . 

24 32 6 - - 62 

 تضددمن لداخليددةا ةالرقابدد  أليددات أن علدد  الددداخلي اجددعالمر  توكيددد -5
 بكفددداءة االدارة مجلدددس مدددن المقدددررة البيئيدددة المسدددئولية أنشدددطة تنفيدددذ

 المقيدددددة الشددددركات تحقيددددق فددددي لتفعيددددل مسدددداهمت ، يددددؤدى  وفعاليددددة
 .  المؤشر لمتطلبات

24 20 18 - - 62 

 منتضدد  الداخليددة الرقابددة أليددات أن علدد  الددداخلي المراجددع توكيددد -6
 يددؤدى  وفعاليددة ،  بكفدداءة لمقيدددةا تالشددركا فددي الحوكمددة قواعددد تطبيددق

 .  المؤشر الشركات لمتطلبات تلك تحقيق في لتفعيل مساهمت 

36 22 4 - - 62 

 البيئدة بقدوانين المقيدة الشركات التزام عل  الداخلي المراجع توكيد -7
لتفعيدددل يدددؤدى   الماليدددة ،  الرقابدددة وهيئدددة المصدددرية البورصدددة وقدددرارات
 .  المؤشر لمتطلبات اتالشرك تلك تحقيق في مساهمت 

28 26 8 - - 62 

 لدددوره الددداخلي المراجددع تطددوير أن علدد  توافددق هددل :  الثالددث المحددور
المقيددددة  الشدددركات تحقيدددق فددديمسددداهمت   ، يدددؤدى لتفعيدددل االستشددداري 
 االتية:  االليات خالل من المؤشر لمتطلبات

      

 ورلقصدد ا واإلرشددادات لمعالجددة للتوصدديات اخليالددد المراجددع تقددديم – 1
 مجلدس مدن المقدررة االجتماعيدة المسدئولية مجاالت وأنشدطة توافق في

المؤشددر،  فددي االجتماعيددةعددن المسددئولية  الفصدداحا معددايير االدارة مددع
لمتطلبددددات  المقيدددددة الشددددركات تحقيددددق فددددي مسدددداهمت  لتفعيددددل يددددؤدى 

 المؤشر. 

30 28 4 - - 62 

 القصددور جددةلمعال واإلرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 2
 مجلدددس مدددن المقدددررة البيئيدددة المسدددئولية وأنشدددطة مجددداالت توافدددق فدددي

 المؤشدر، يدؤدى  فدي البيئيدة المسدئولية عدن االفصاح معايير مع االدارة
 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في لتفعيل مساهمت 

24 24 14 - - 62 

 القصددورجددة لمعالواإلرشددادات  للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 3
 الحوكمدة عدن االفصداح معدايير مدع المطبقدة الحوكمدة قواعد توافق في
 المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل ، يددؤدى  المؤشددر فددي

 .  المؤشر لمتطلبات

36 26 - - - 62 

 رالقصددو  لمعالجددة واإلرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 4
المسددددئولية  أنشددددطة فيددددذتن بمددددا يضددددمن الداخليددددة الرقابددددة أليددددات فددددي

 لتفعيدل ، يدؤدى  وفعاليدة بكفداءة االدارة مجلدس مدن المقدررة االجتماعية
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت 

22 28 12 - - 62 

 القصددور لمعالجددة واإلرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 5
 البيئيدة المسدئولية طةأنشد  تنفيدذ يضدمن بمدا الداخليدة الرقابة اتألي في

 مسدداهمت  لتفعيددل ، يددؤدى  وفعاليددة بكفدداءة االدارة مجلددس مددن المقددررة
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في

20 20 18 - - 62 
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 درجات الموافقة  
 ا سئلة  

 موافق تماما 
 (5) 

 موافق 
 (4) 

موافق لحد 
 (3) ما 

 موافق غير 
 (2) 

 غير موافق 
 (1) 

 إجمالي
 ءرااآل

 القصدور واإلرشدادات لمعالجدة للتوصديات الداخلي المراجع تقديم – 6
 التددي الحوكمددة قواعددد تطبيددق يضددمن بمددا الداخليددة الرقابددة أليددات فددي

 فدي لتفعيدل مسداهمت يدؤدى  ،  وفعاليدة بكفداءة االدارة مجلس يعتمدها
 . لمؤشرا لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق

36 26 - - - 62 

 القصدور لمعالجدة واإلرشدادات للتوصديات الداخلي عراجالم تقديم - 7
 المصدرية وهيئدة البورصدة وقدرارات البيئدة بقدوانين الشدركات التزام في

 المقيددة الشدركات تحقيدق في مساهمت  يؤدى لتفعيل ،  المالية الرقابة
 المؤشر.  لمتطلبات

24 20 18 - - 62 

 لمحتدوى  ليداخالد  المراجدع تقيديم أن علد  توافدق هدل:  عالرابد  المحدور
عن تحقيقها لمتطلبدات المؤشدر  الشركات المقيدة فياالفصاح  وجودة
يددؤدى لتفعيددل  تحقيقهددا لتلددك المتطلبددات،  فددي القصددور مخدداطر وأثددر

 خدددالل مدددن المؤشددر تحقيدددق تلددك الشدددركات لمتطلبدددات فددديمسدداهمت  
 :  االتية ا ليات

      

 ي عددددادال االفصدددداح وجددددودة لمحتددددوى  الددددداخلي راجددددعالم تقيدددديم – 1
 االجتماعيدة لمسدئوليتها أدائهدا عدن المقيددة الشركات في واإللكتروني

 مسداهمت  لتفعيدل يدؤدى  المؤشدر،  في االفصاح معايير مع يتوافق بما
 . المؤشر الشركات لمتطلبات تحقيق تلك في

18 34 10 - - 62 

 العددددادي  االفصدددداح جددددودةو  لمحتددددوى  الددددداخلي المراجددددع تقيدددديم – 2
 بمدا البيئيدة لمسدئوليتها أدائهدا عدن المقيددة كاتالشر  في واإللكتروني

 فدي لتفعيل مساهمت  ، يؤدى  المؤشر في االفصاح معايير مع يتوافق
 . المؤشر لمتطلبات الشركات تلك تحقيق

14 36 12 - - 62 

 العدددددادي  االفصددددداح وجدددددودة لمحتدددددوى  الدددددداخلي المراجدددددع تقيددددديم– 3
 بمددا وكمددةالحقواعددد  تطبيددق عددن المقيدددة الشددركات فددي واإللكترونددي

 فدي مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر في االفصاح معايير مع يتوافق
 .  المؤشر لمتطلبات الشركات تلك تحقيق

20 40 2 - - 62 

 تحقيددددق فددددي القصددددور مخدددداطر  ثددددر الددددداخلي المراجددددع تقيدددديم - 4
خروجهدا  احتماليدة ك علد ذلد  وأثر المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدة

 تلدددك تحقيدددق فدددي مسددداهمت  لتفعيدددل ؤدى يددد  مدددن عضدددوية المؤشدددر، 
 . المؤشر لمتطلبات الشركات

20 40 2 - - 62 

تحقيددددق  فددددي القصددددور مخدددداطر  ثددددر الددددداخلي المراجددددع تقيدددديم - 5
 انخفداض احتماليدة عل  ذلك المؤشر وأثر الشركات المقيدة لمتطلبات

 تحقيدق فدي مسداهمت  يدؤدى لتفعيدل ،  البورصة في الرأسمالية قيمتها
 . المؤشر لمتطلبات اتتلك الشرك

22 30 10 - - 62 
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 (  4) جدول
 تفعيل  عل  المقترح بالنسبة  ثر اإلطار قائمة االستقصاء  في أساتذة المراجعة أراء تفريغ          

 المصري  المؤشر لمتطلبات  المقيدة الشركات تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة
 درجات الموافقة  

 ا سئلة  
 موافق تماما 

 (5) 
 وافق م
 (4) 

موافق لحد 
 (3) ما 

 غير موافق 
 (2) 

 غير موافق 
 (1) 

 إجمالي
 اآلراء

 علد  تفعيدل المقتدرح اإلطدار وأليدات محداور أثدر تقيديم االسئلة تتناول
 لمتطلبددات المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي الددداخلي المراجددع مسدداهمة
 :   يليكما  الشركات ليةلمسئو  المصري  المؤشر

 الددداخلي المراجددع وتدددريب تأهيددل أن علدد  افددقتو  هددل: االول المحددور
يدؤدى  المؤشدر ومعدايير متطلبات ومنهجية عل  المقيدة الشركات في

 مددن المؤشددر لمتطلبددات الشددركات تلددك تحقيددق فدديلتفعيددل مسدداهمت  
 :   االتية ا ليات خالل

      

 علدد  الددداخلي المراجددع لتأهيددل يددةالتدريب والدددورات البددرامج عقددد -1
 فدددي مسدداهمت  يددؤدى لتفعيددل ومعددايير المؤشدددر،  ةهجيدد متطلبددات ومن

 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق

25 - - - - 25 

 الدداخلي المراجدع معرفدة لتحسدين التدريبية والدورات البرامج عقد -2
 المؤشددر متطلبددات تحقيددق بعالقددة التددأثيرات المتبادلددة والمتكاملددة بددين

 تحقيدق في مساهمت  ى لتفعيليؤد،  للشركة ةالرسمالي القيمة وزيادة
 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات

25 - - - - 25 

 الشدددركات فدددي العددداملين وتددددريب بتأهيدددل الدددداخلي المراجدددع قيدددام -3
 يدؤدى  وفعاليدة ،  بكفداءة المؤشدر متطلبات تحقيق كيفية عل  المقيدة
 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات حقيقت في مساهمت  لتفعيل

19 - 6 - - 25 

 لمواكبدة الدداخلي للمراجدع المسدتمر والتددريب التأهيدل بدرامج عقد -4
يدؤدى لتفعيدل  ،  المصدري  المؤشدر متطلبدات فدي والتحدديثات التطورات
 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت 

18 7 - - - 25 

 لدددوره الددداخلي المراجددع تطددوير أن علدد  توافددق هددل:  الثدداني المحددور
 المقيددددة الشدددركات تحقيدددق فدددي يدددؤدى لتفعيدددل مسددداهمت  كيددددي لتو ا

 :   االتية ا ليات خالل من المؤشر لمتطلبات

      

 المسدددئولية وأنشدددطة مجددداالت علددد  أن الدددداخلي المراجدددع توكيدددد -1
 صدداحاالف معددايير تتوافددق مددع االدارة مجلددس مددن المقددررة االجتماعيددة

 فدي مسداهمت  تفعيدلل ى المؤشدر، يدؤد فدي االجتماعيدة المسئولية عن
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق

11 14 - - - 25 

 المسدددئولية وأنشدددطة مجددداالت علددد  أن الدددداخلي المراجدددع توكيدددد -2
 عددن االفصدداح معددايير تتوافددق مددع االدارة مجلددس مددن المقددررة البيئيددة

 تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل مؤشددر، يددؤدى ال فددي البيئيددة المسددئولية
 . المؤشر لمتطلبات مقيدةال الشركات

11 14 - - - 25 

 فددي المطبقددة قواعددد الحوكمددة علدد  أن الددداخلي المراجددع توكيددد -3
 فدددي الحوكمدددة عدددن االفصددداح معدددايير المقيددددة تتوافدددق مدددع الشدددركات
 لمتطلبدات الشدركات تلدك تحقيدق فدي مسداهمت  لتفعيل يؤدى  المؤشر، 

   مؤشر. ال

9 16 - - - 25 

 



 45 

 درجات الموافقة  
 لة  سئا 

 موافق تماما 
 (5) 

 موافق 
 (4) 

موافق لحد 
 (3) ما 

 غير موافق 
 (2) 

غير موافق 
 (1) تماما 

 إجمالي
 اآلراء

 تضددمن الداخليددة الرقابددة أليددات أن علدد  الددداخلي المراجددع توكيددد -4
 بكفداءة دارةاال مجلدس مدن المقدررة االجتماعيدة المسئولية أنشطة تنفيذ

 المقيدددددة الشددددركات حقيددددقت يفدددد  تفعيددددل مسدددداهمت  يددددؤدى  وفعاليددددة ، 
 لمتطلبات المؤشر . 

3 20 2 - - 25 

 تضددمن الداخليددة الرقابددة أليددات أن علدد  الددداخلي المراجددع توكيددد -5
 بكفددداءة االدارة مجلدددس مدددن المقدددررة البيئيدددة المسدددئولية أنشدددطة تنفيدددذ

 المقيدددددة الشددددركات قيددددقتح فددددي لتفعيددددل مسدددداهمت ، يددددؤدى  وفعاليددددة
 .  المؤشر لمتطلبات

9 13 3 - - 25 

 تضددمن الداخليددة الرقابددة أليددات أن علدد  الددداخلي المراجددع توكيددد -6
 يددؤدى  وفعاليددة ،  بكفدداءة المقيدددة الشددركات فددي الحوكمددة قواعددد تطبيددق

 .  المؤشر الشركات لمتطلبات تلك تحقيق في لتفعيل مساهمت 

9 13 3 - - 25 

 البيئدة نينبقدوا المقيدة الشركات التزام عل  الداخلي راجعالم توكيد -7
يدددؤدى لتفعيدددل   الماليدددة ،  الرقابدددة وهيئدددة المصدددرية البورصدددة وقدددرارات
 .  المؤشر لمتطلبات الشركات تلك تحقيق في مساهمت 

7 15 3 - - 25 

 لدددوره الددداخلي المراجددع تطددوير أن علدد  توافددق هددل :  الثالددث المحددور
المقيددددة  الشدددركات تحقيدددق فددديمسددداهمت   تفعيدددل، يدددؤدى ل االستشددداري 

 االتية:  االليات خالل من المؤشر باتلمتطل

      

 القصددور واإلرشددادات لمعالجددة للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 1
 مجلدس مدن المقدررة االجتماعيدة المسدئولية مجاالت وأنشدطة توافق في

المؤشددر،  فددي االجتماعيددةعددن المسددئولية  الفصدداحر امعددايي االدارة مددع
لمتطلبددددات  المقيدددددة تركاالشدددد  تحقيددددق فددددي مسدددداهمت  لتفعيددددل يددددؤدى 

 المؤشر. 

13 10 2 - - 25 

 القصددور لمعالجددة واإلرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 2
 مجلدددس مدددن المقدددررة البيئيدددة المسدددئولية وأنشدددطة مجددداالت توافدددق فدددي

 المؤشدر، يدؤدى  فدي البيئيدة المسدئولية عدن االفصاح معايير مع االدارة
 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة اتالشرك تحقيق في لتفعيل مساهمت 

14 9 2 - - 25 

 لمعالجددة القصددورواإلرشددادات  للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 3
 الحوكمدة عدن االفصداح معدايير مدع المطبقدة الحوكمدة قواعد توافق في
 المقيدددة ركاتالشدد  تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل ، يددؤدى  المؤشددر فددي

 .  المؤشر لمتطلبات

10 11 4 - - 25 

 القصددور لمعالجددة واإلرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 4
المسددددئولية  أنشددددطة تنفيددددذ بمددددا يضددددمن الداخليددددة الرقابددددة أليددددات فددددي

 لتفعيدل ، يدؤدى  وفعاليدة بكفداءة االدارة مجلدس مدن المقدررة االجتماعية
 . المؤشر لمتطلبات قيدةالم الشركات تحقيق في مساهمت 

9 16 - - - 25 

 القصددور لمعالجددة واإلرشددادات للتوصدديات الددداخلي مراجددعال تقددديم – 5
 البيئيدة المسدئولية أنشدطة تنفيدذ يضدمن بمدا الداخليدة الرقابة أليات في

 مسدداهمت  لتفعيددل ، يددؤدى  وفعاليددة بكفدداءة االدارة مجلددس مددن المقددررة
 . المؤشر تلمتطلبا المقيدة الشركات تحقيق في

10 15 - - - 25 
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 درجات الموافقة  
 ئلة   س ا

 موافق تماما 
 (5) 

 موافق 
 (4) 

موافق لحد 
 (3) ما 

 غير موافق 
 (2) 

غير موافق 
 (1) تماما 

 إجمالي
 اآلراء

 القصدور واإلرشدادات لمعالجدة للتوصديات الداخلي المراجع تقديم – 6
 التددي الحوكمددة قواعددد تطبيددق يضددمن بمددا الداخليددة الرقابددة أليددات فددي

 فدي لتفعيدل مسداهمت يدؤدى  ،  ليدةوفعا بكفداءة االدارة مجلس يعتمدها
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق

2 23 - - - 25 

 القصدور لمعالجدة واإلرشدادات للتوصديات الداخلي المراجع تقديم - 7
 المصدرية وهيئدة البورصدة وقدرارات البيئدة بقدوانين الشدركات التزام في
 المقيددة اتشدركال تحقيدق في مساهمت  يؤدى لتفعيل ،  المالية رقابةال

 المؤشر.  لمتطلبات

7 18 - - - 25 

 لمحتدوى  الدداخلي المراجدع تقيديم أن علد  توافدق هدل:  الرابدع المحدور
عن تحقيقها لمتطلبدات المؤشدر  الشركات المقيدة فياالفصاح  وجودة

يددؤدى لتفعيددل  ، تحقيقهددا لتلددك المتطلبددات فددي القصددور وأثددر مخدداطر
 خدددالل المؤشددر مدددن اتطلبددد تحقيدددق تلددك الشدددركات لمت فددديمسدداهمت  

 :  االتية ا ليات

      

 العددددادي  االفصدددداح وجددددودة لمحتددددوى  الددددداخلي المراجددددع تقيدددديم – 1
 االجتماعيدة لمسدئوليتها أدائهدا عدن المقيددة الشركات في واإللكتروني

 مسداهمت  يدللتفع يدؤدى  المؤشدر،  في االفصاح معايير مع يتوافق بما
 . شرالمؤ  الشركات لمتطلبات تحقيق تلك في

14 11 - - - 25 

 العددددادي  االفصدددداح وجددددودة لمحتددددوى  الددددداخلي المراجددددع تقيدددديم – 2
 بمدا البيئيدة لمسدئوليتها أدائهدا عدن المقيددة الشركات في واإللكتروني

 فدي لتفعيل مساهمت  ، يؤدى  المؤشر في االفصاح معايير مع يتوافق
 . المؤشر لمتطلبات الشركات تلك تحقيق

11 14 - - - 25 

 العدددددادي  االفصددددداح وجدددددودة لمحتدددددوى  الدددددداخلي لمراجدددددعا متقيدددددي– 3
 بمددا قواعددد الحوكمددة تطبيددق عددن المقيدددة الشددركات فددي واإللكترونددي

 فدي مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر في االفصاح معايير مع يتوافق
 .  المؤشر لمتطلبات الشركات تلك تحقيق

9 14 2 - - 25 

 تحقيددددق فددددي ورالقصدددد  مخدددداطر  ثددددر الددددداخلي المراجددددع تقيدددديم - 4
خروجهدا  احتماليدة ذلدك علد  وأثر المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدة

 تلدددك تحقيدددق فدددي مسددداهمت  يدددؤدى لتفعيدددل ية المؤشدددر، و مدددن عضددد 
 . المؤشر لمتطلبات الشركات

5 11 9 - - 25 

تحقيددددق  فددددي القصددددور مخدددداطر  ثددددر الددددداخلي المراجددددع تقيدددديم - 5
 انخفداض احتماليد   عل وأثر ذلكالمؤشر  الشركات المقيدة لمتطلبات

 تحقيدق فدي مسداهمت  يدؤدى لتفعيدل ،  البورصة في الرأسمالية قيمتها
 . المؤشر لمتطلبات تلك الشركات

2 13 10 - - 25 
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 اإلحصائي ثالثا : أساليب التحليل  
قوائم االستقصاء المستلمة والصـالحة  فيالواردة  راسةالد  عينتي ألراء اإلحصائيسوف يتم إجراء التحليل 

فــــرو  البحــــث  اختبــــاربهــــدف ،  version22 (spss)للعلــــوم االجتماعيــــة  اإلحصــــائيالبرنــــامج  اســــتخدامب، 
 األساليب اإلحصائية األتية :  استخدامب

قيـاس  ، بهدف (Alpha Cronbach Coefficient) كرو نباخ الفا reliability االعتماديةمعامل  -1
اور اإلطار المقترح األربعة ، وذلك لتحديد مـدى مح كل محور من ألليات  الذاتيوالصدق الثبات  معاملي
 تعميم النتائج على مجتمع الدراسة . فيعلى قيم المعامل  االعتماد إمكانية 

قــــيم أراء المستقصــــين عــــن الوســــط  انخفــــا   أو ارتفــــاعلقيــــاس مــــدى  Mean الحســــابيأســــلوب الوســــط  -2
 . الخماسيطبقًا ألسلوب ليكرت  الحسابي

الدراسـة عـن  عينتـيأراء  فـيلتحديد مـدى التشـتت  Standard Deviation المعياري االنحرافأسلوب  -3
 . الخماسيطبقًا ألسلوب ليكرت  الحسابيالوسط 

إدراكهم ألهمية تأثير  الدراسة حول عينتيى إتفاق أراء وذلك لتحديد مستوى الداللة لمد   T.Test اختبار -4
تحقيـق الشـركات  فـي الـداخليالمراجـع ة يـات كـل محـور مـن محـاور اإلطـار المقتـرح علـى تفعيـل مسـاهمأل

 لمسئولية الشركات . المصريالمقيدة لمتطلبات المؤشر 
وذلك لتحديد األهمية النسبية ألليـات كـل محـور مـن محـاور اإلطـار  Friedman Testفريدمان  اختبار -5

 الدراسة.  عينتيب بناءًا على أراء خالل حساب متوسط الرت المقترح من
 عينتـيمعنويـة التبـاين بـين أراء  الختبـار  (one Way Anova)االتجـاه  أحـادي اينتحليـل التبـ  اختبـار -6

 علـى تفعيـل المقتـرح اإلطـار محـاور مـن محـور كـل أليـات  الدراسة وداخل كـل عينـة بالنسـبة ألهميـة تـأثير
  . الشركات  لمسئولية المصري المؤشر لمتطلبات  لمقيدةا الشركات  تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة

 :   فروض البحث   اختبار عًا :  راب   
 منـه، المنبثقـة األربعـة الفرعيـة الفرو   اختبار نتائج خالل من للبحث  الرئيسي الفر   اختبار يتم سوف

 فـي المقتـرح رلإلطا األربعة المحاور من كل محور قياس مدى فعالية أليات  فرعى فر   كل اختباريهدف  حيث 
ــداخليتفعيــل مســاهمة المراجــع   التحليــل نتــائج فــإن ثــم ومــن،  ركات المقيــدة لمتطلبــات المؤشــرالشــ تحقيــق  فــي ال

 للبحث . الرئيسي الفر   اختبار نتيجة تحقق مجملها في األربعة الفرعية للفرو   اإلحصائي
 الفرض ا ول اختبارنتائج  •

 أن علـــى الدراســـة عينتـــي أراء بـــين إحصــائية داللـــة ت ذا تبـــاين ال يوجـــد حيــث يـــنو الفـــر  علـــى أنــه ا 
 يــؤدى الشــركات  لمســئولية المصــريالمؤشــر  ومعــايير ومنهجيــة متطلبــات  علــى داخليالــ  للمراجــع والتــدريب  يــلالتأه

 المقيدة لمتطلبات المؤشرا .    الشركات  تحقيق في مساهمته لتفعيل
 : يليالفر  األول كما  اختباروقد جاءت نتائج 
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 (  5)رقم  جدول
 بات والصدق  ليات المحور ا ول لثلقياس قيم ا كرو نباخالفا  االعتماديةمعامل 

معامل الثبات  أليات المحور ا ول                         
Alpha 

معامل الصدق 
 الذاتي

 لمؤشددر، ا ومنهجيددة ومعددايير متطلبددات علدد  الددداخلي المراجددع لتأهيددل التدريبيددة والدددورات البددرامج إن عقددد -1
 . المتطلبات تلكل ةالمقيد تحقيق الشركات في مساهمت  لتفعيل يؤدى 

796 . 892 . 

 تحقيدق بدين التدأثيرات المتبادلدة بعالقدة الداخلي المراجع معرفة لتحسين التدريبية والدورات البرامج إن عقد -2
 المقيددة الشدركات حقيدقت فدي مسداهمت  لتفعيدل يدؤدى  للشدركة ،  الرسدمالية القيمة وزيادة المؤشر متطلبات

 . المتطلبات لتلك
 متطلبددات تحقيددق كيفيددة علدد  المقيدددة الشددركات فددي العدداملين وتدددريب بتأهيددل الددداخلي اجددعالمر  قيددام إن -3

 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  ، يؤدى لتفعيل وفعالية،  بكفاءة المؤشر
 تطلبدداتم فددي والتحددديثات التطددورات لمواكبددة الددداخلي للمراجددع لمسددتمرا والتدددريب التأهيددل بددرامج إن عقددد -4

 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المصري  المؤشر

تعبـر عـن  التـيقيمـة معامـل الثبـات  نبـاخ أن كـروالفا  االعتمادية( لقياس معامل 5ويتضح من الجدول )
األدنـى لمعامـل الثبـات الحـد  نسـبة جيـدة تجـاوزت  وهي % 79.6 بينها بلغت ل والترابط ألو ر األيات المحو  اتساق
الدراسـة بالنسـبة  عينتـيتعبر عن مدى التجـانس بـين أراء  والتي الذاتي% ، كما أن قيمة معامل الصدق 60وهو 

ن مــن تعمــيم نتــائج ا وهــي%  89.2ألليــات المحــور األول بلغــت   اإلحصــائيلتحليــل نســبة جيــدة جــدًا ، ممــا يمتكــم
 .مجتمع الدراسةللمحور األول على 

 (  6ول )جد
  ليات المحور ا ول  T.Test واختبار الوصفي اإلحصائينتائج التحليل 

 أليات المحور ا ول

 راء    الحسابيالوسط 
 عينتي الدراسة

الوسط 
 الحسابي
 اإلجمالي

االنحراف 
 المعياري
 اإلجمالي

 T.Test اختبار

المراجعين 
 الداخليين

أساتذة 
 المراجعة

مستوى  القيمة
 الداللة

متطلبددات  علدد  الددداخلي المراجددع لتأهيددل التدريبيددة والدددورات البددرامج عقددد إن-1
 المقيددة تحقيدق الشدركات فدي مسداهمت  لتفعيل يؤدى  المؤشر ،  ومعايير ومنهجية

 . المتطلبات لتلك

4.1935 4.2800 4.2184 .75368 52.206 .000 

 القددةبع لددداخليا المراجددع معرفددة لتحسددين التدريبيددة والدددورات د البددرامجعقدد  إن-2
 للشدركة الرسدمالية القيمدة وزيدادة المؤشر متطلبات تحقيق بين المتبادلةالتأثيرات 

 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  ، يؤدى لتفعيل

4.5806 4.6800 4.6092 .57781 74.404 .000 

 علد  المقيددة الشدركات فدي العداملين وتددريب بتأهيدل الدداخلي المراجع قيام إن-3
 فددي مسدداهمت  لتفعيددل يددؤدى  وفعاليددة ،  بكفدداءة المؤشددر متطلبددات تحقيددق كيفيددة
 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق

4.0161 4.2000 4.0690 .87329 43.460 .000 

 التطدورات لمواكبدة الدداخلي للمراجدع المسدتمر والتددريب التأهيدل بدرامج عقد إن-4
 تحقيددق فددي مسداهمت  لتفعيددل يدؤدى  ،  المصددري  ؤشددرالم متطلبدات فددي والتحدديثات
 . المتطلبات لتلك المقيدة الشركات

4.5968 4.3600 4.5287 .58745 71.906 .000 

   0.42732 4.3563   اإلجماليالوسط 
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 الخماسـيالدراسة طبقًا ألسلوب ليكـرت  عينتيألراء  الحسابيقيم الوسط  ارتفاع( 6ويتضح من الجدول )
تحقيــق الشــركات  فــي الــداخليور األول لإلطــار المقتــرح علــى تفعيــل مســاهمة المراجــع أليــات المحــ  بالنســبة لتــأثير

بقيم بسيطة  رتفاعااالدراسة ، إال أنها كانت أكثر  عينتي ة لمتطلبات المؤشر ، ورغم تقارب متوسط قيم أراءالمقيد 
تأثير األلية الرابعة ، وكانـت  فيوالعكس  3,2,1تأثير األليات  فيراجعة عن المراجعين الداخليين لدى أساتذة الم
أليات المحور األول مجتمعة   بالنسبة ألهمية تأثير 4.3563الدراسة   عينتيألراء    اإلجمالي  الحسابيقيمة الوسط 

لكـل أليـة أقـل مــن  المعيـاري االنحــرافكانـت قـيم  % ، و 87بنسـبة مئويـة  الــداخلياجـع علـى تفعيـل مسـاهمة المر 
ــذلك قيمـــة مالواحـــد الصـــحيح ، و  ــالي االنحـــرافتوســـط كـ ــة عـــن الوســـط  عينتـــيألراء  اإلجمـ ــام  الحســـابيالدراسـ العـ

الدراســـة  عينتــيأراء  مســتوى التشـــتت بــين انخفــا  مــا يـــدل علــى وهــى أقــل مــن الواحـــد الصــحيح م  0.42732
قــد ، ف الوصــفي اإلحصــائيلإلطــار المقتــرح  ، وتأكيــدًا لنتــائج التحليــل  أليــات المحــور األول بالنســبة ألهميــة تــأثير

ألليـات المحــور األول موجبـة وأعلــى مـن القيمــة المتوسـطة طبقــًا ألسـلوب ليكــرت عنـد مســتوى داللــة  Tكانـت قــيم 
ميـة الدراسـة بالنسـبة إلدراكهـم أله عينتـيبـين أراء  جـوهريوتقـارب  اتسـاقممـا يؤكـد علـى وجـود  (0.01أقل من )

ــداخليلمراجــع يــل مســاهمة اتــأثير أليــات المحــور األول لإلطــار المقتــرح علــى تفع تحقيــق الشــركات المقيــدة  فــي ال
 لمتطلبات المؤشر.

 (  7جدول )
 لترتيب أليات المحور ا ول   Friedman Testفريدمان  اختبارنتائج 

 الدراسة  عينتيطبقا لألهمية النسبية من وجهة نظر 
 .sigلة مستوى الدال الترتيب  متوسط الرتب أليات المحور ا ول                    

 ومنهجية ومعايير متطلبات عل  الداخلي المراجع لتأهيل التدريبية والدورات البرامج عقد إن - 1
 .المتطلبات لتلك المقيدة تحقيق الشركات في مساهمت  لتفعيل ، يؤدى  المؤشر

2.36 3 

 )*(.000 

 ات المتبادلةالتأثير  عالقةب الداخلي المراجع معرفة لتحسين التدريبية والدورات عقد البرامج إن - 2
 تحقيق في مساهمت  لتفعيل ، يؤدى  للشركة الرسمالية القيمة وزيادة المؤشر متطلبات تحقيق بين

 .المتطلبات لتلك المقيدة الشركات

2.84 1 

 تحقيق كيفية عل  المقيدة الشركات في العاملين وتدريب بتأهيل الداخلي المراجع قيام إن - 3
 لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  ، يؤدى لتفعيلوفعالية بكفاءة المؤشر متطلبات
 .المتطلبات

2.06 4 

 في والتحديثات التطورات لمواكبة الداخلي للمراجع المستمر والتدريب التأهيل برامج عقد إن - 4
 .اتالمتطلب لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  تفعيليؤدى ل ،  المصري  المؤشر متطلبات

2.74 2 

 ( 05,.الداللة االحصائية عند مستوى معنوية ) *( ) 

 : يلي ( ما7ويتضح من الجدول ) 
األهمية النسبية من وجهة نظر  في معنويعلى وجود تباين  مما يدل( 05.أن مستوى المعنوية أقل من ) -1

تحقيـق  فـي الـداخليع تأثيرها على تفعيل مسـاهمة المراجـ  فييات المحور األول الدراسة بالنسبة ألل عينتي
 الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر . 
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تأثيرهــا علــى تفعيــل  فــييمثــل أعلــى أهميــة نســبية ألليــات المحــور األول  والــذي متوســط للرتــب أن اعلــى  -2
 األلية الثانية . هي الداخليمساهمة المراجع 

عيـل مسـاهمة تأثيرها على تف فييمثل أقل أهمية نسبية ألليات المحور االول  والذي أن أقل متوسط للرتب  -3
 األلية الثالثة . هي الداخليالمراجع 

تأثيرها على تفعيـل مسـاهمة المراجـع  فياألهمية النسبية بين أليات المحور األول  في المعنويأن التباين  -4
األهميـة النسـبية بـين أليـات  فـيا يعكـس التقـارب غيـر مـؤثر ، ممـ  الدراسـة عينتـي نظر وجهة من الداخلي
 المحور.

 (  8جدول )
الدراسة وداخل كل   عينتيمعنوية الفروق بين أراء  الختبار  (One Way Anova)ئج تحليل التباين نتا

   الداخليأليات المحور ا ول عل  تفعيل مساهمة المراجع   عينة بالنسبة  همية تأثير

مجموع  تباينمصدر ال أليات المحور ا ول
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 ليةالقيمة االحتما

(p –Value) 

متطلبات  عل  الداخلي المراجع لتأهيل التدريبية والدورات البرامج عقد إن - 1
 لتلك المقيدة الشركات تحقيق فيمساهمت   يؤدى لتفعيل المؤشر ومنهجية ومعايير

 .المتطلبات

 133. بين العينتين 

 

.232 
 

 48.717 العينتين داخل 631.
 48.851 اإلجمالي

 بعالقة الداخلي المراجع معرفة لتحسين التدريبية الدوراتو  عقد البرامج إن - 2
 للشركة الرسمالية القيمة وزيادة المؤشر متطلبات تحقيق بين التأثيرات المتبادلة

 .المتطلبات لتلك المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى 

 176. بين العينتين 
 

.524 
 

 28.537 العينتين داخل 471.
 28.713 اإلجمالي

 عل  المقيدة الشركات في العاملين وتدريب بتأهيل الداخلي المراجع قيام إن - 3
 تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  وفعالية،  بكفاءة المؤشر متطلبات تحقيق كيفية

 .المتطلبات لتلك المقيدة الشركات

 602. بين العينتين 
 

 64.984 العينتين داخل 377. 788.
 65.586 اإلجمالي

 التطورات لمواكبة الداخلي للمراجع المستمر والتدريب التأهيل برامج عقد إن - 4
 تحقيق في لتفعيل مساهمت  يؤدى  ،  المصري المؤشر لمتطلبات والتحديثات
 .المتطلبات لتلك المقيدة الشركات

 999. تين بين العين
 

2.960 
 

 28.679 العينتين داخل 089.
 29.678 اإلجمالي

يـدل علـى عـدم  ا، ممـ 05,مـن مسـتوى المعنويـة  أكبـر  (p –value)( أن قـيم 8ويتضـح مـن الجـدول )
الدراسة على أهمية تأثير   عينتيوجود تباين ذات داللة إحصائية بين متوسط أراء عينتى الدراسة ، ومن ثم إتفاق  

 المقيدة لمتطلبات المؤشر.  تحقيق الشركات  في الداخليات المحور األول على تفعيل مساهمة المراجع ألي

  ينو على الذييتضح صحة الفر  األول لهذا البحث  ما سبقوبناء على 
 لمسددئولية المصدري المؤشدر ومعددايير ومنهجيدة متطلبدات علد  الددداخلي للمراجدع والتددريب التأهيدل "أن
 مؤشر".لمتطلبات ال المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى الشركات
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  يالثان الفرض اختبارات نتائج
 أن علـــى الدراســـة عينتـــي أراء بـــين إحصــائية داللـــة ذات  تبـــاين ال يوجـــد  حيــث يـــنو الفـــر  علـــى أنــه ا

 الشـركات  تحقيـق مسـاهمته فـي لتفعيـل يـؤدى المؤشـر متطلبات  تحقيق في التوكيدي لدوره الداخلي المراجع تطوير
 .  الشركاتا ئوليةلمس المصري المؤشر لمتطلبات  المقيدة

 :  يليكما  الثانيالفر   اختبارات وقد جاءت نتائج 

 (  9جدول )
 الثاني  لقياس الثبات والصدق  ليات المحور نباخ  كروألفا  االعتماديةمعامل 

 الثانيأليات المحور 
 معامل الثبات

Alpha 

معامل الصدق 
 الذاتي

 معايير مع االدارة تتوافق مجلس من المقررة اعيةاالجتم ئوليةالمس  وأنشطة مجاالت عل  أن الداخلي المراجع توكيد – 1
 لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  يؤدى لتفعيل ، المؤشر في االجتماعية المسئولية عن االفصاح
 .  المؤشر

.882 94% 

 معايير فق معتتوا االدارة مجلس من المقررة البيئية المسئولية وأنشطة مجاالت أنعل   الداخلي المراجع توكيد -2
 .المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى المؤشر،  في البيئية المسئولية عن االفصاح

 عن االفصاح معايير تتوافق مع المقيدة الشركات في المطبقة الحوكمة قواعد عل  أن الداخلي المراجع توكيد – 3
  المؤشر. لمتطلباتالمقيدة  الشركات تحقيق في  مساهمت لتفعيل المؤشر يؤدى في الحوكمة

 منالمقررة  االجتماعية المسئولية أنشطة تنفيذ تضمن الداخلية الرقابة أليات أن عل  الداخلي المراجع توكيد – 4
 .شرالمؤ  لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  فعيللت يؤدى  ،  وفعالية بكفاءة االدارة مجلس

 مجلس من المقررة البيئية المسئولية أنشطة تنفيذ تضمن الداخلية الرقابة أليات أن عل  الداخلي المراجع دتوكي - 5
 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في لتفعيل مساهمت  وفعالية، يؤدى بكفاءة االدارة

 بكفاءة المقيدة الشركات في الحوكمة قواعد تطبيق تضمن اخليةالد الرقابة أليات أن عل  الداخلي المراجع توكيد– 6 
  المؤشر. لمتطلبات الشركات تلك تحقيق في مساهمت  لتفعيل ، يؤدى وفعالية

 ، المالية الرقابة وهيئة المصرية البورصة وقرارات البيئة بقوانين المقيدة الشركات التزام عل  الداخلي المراجع توكيد – 7
 المؤشر. لمتطلبات الشركات تلك قتحقي في مساهمت  لتفعيل يؤدى 

 عـن تعبـر التـي الثبـات  معامـل قيمـة نبـاخ أن كـرو الفا االعتمادية معامل لقياس( 9ويتضح من الجدول )
 الثبـات  لمعامـل األدنـى الحـد  تجـاوزت  جيـدة نسبة وهي%  88.2 بينها بلغت  الثاني والترابط المحور أليات  اتساق
 بالنسـبة الدراسـة عينتـي أراء بـين التجـانس مدى عن تعبر والتي الذاتي دقالص معامل قيمة أن اكم ،% 60 وهو

للمحـور  اإلحصـائي التحليـل نتـائج تعمـيم من يمتكمن مما جيدة جدًا، نسبة وهي %94 بلغت  الثاني المحور ألليات 
 .مجتمع الدراسة على الثاني
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 (  10جدول )
 الثاني ت المحور  ليا T.Test واختبار الوصفي اإلحصائينتائج التحليل 

 
 الثانيأليات المحور 

 عينت آلراء الحسابيالوسط 
 الدراسة

الوسط 
 الحسابي
 اإلجمالي

االنحراف 
 ياريالمع

 اإلجمالي

 T.TESTاختبار 

لمراجين ا
 الداخليين

 أساتذة 
 المراجعة

 
 القيمة

توى مس 
 الداللة

 المسددددئولية وأنشددددطة أن مجدددداالتعلدددد   الددددداخلي المراجددددع توكيددددد - 1
 عددن االفصدداح معددايير مددع االدارة تتفددق مجلددس مددن المقددررة جتماعيددةاال

 تحقيدق فدي مسداهمت  لتفعيدل يؤدى  ،  المؤشر في االجتماعية المسئولية
 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات

4.5161 4.4400 4.4943 .50287 83.361 .000 

 يةالمسدئول وأنشدطة مجداالت توافدق أن عل  الداخلي المراجع توكيد--2
 عدددن االفصددداح معدددايير مدددع تتفدددق االدارة مجلدددس مدددن المقدددررة البيئيدددة

 تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل يددؤدى  ،  المؤشددر فددي البيئيددة المسددئولية
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات

4.0968 4.4400 4.1954 .76003 51.487 .000 

 فددددي المطبقدددة حوكمدددةال قواعدددد أن علدددد  الدددداخلي المراجدددع توكيدددد -3
 ،  المؤشدر فدي الحوكمدة عدن االفصاح معايير مع تتفق المقيدة اتالشرك
   المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدةتحقيق  في مساهمت  لتفعيل يؤدى 

4.5484 4.3600 4.4943 .58813 71.276 .000 

 تنفيدذ تضدمن الداخلية أليات الرقابة أن عل  يالداخل المراجع توكيد -4
 بكفدددداءة االدارة مجلددددس مددددن قددددررةالم االجتماعيددددة مسددددئوليةال أنشددددطة

 لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق فدي مساهمت  لتفعيل وفعالية، يؤدى 
 . المؤشر

4.2903 4.0400 4.2184 .59894 65.694 .000 

 تنفيدذ تضدمن الداخلية بةالرقا أليات أن عل  الداخلي المراجع توكيد -5
 ،  وفعاليددة فدداءةبك االدارة مجلددس مددن ررةالمقدد  البيئيددة المسددئولية أنشددطة
 المؤشدر لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق فدي لتفعيل مسداهمت  يؤدى 

 . 

4.1452 3.9200 4.1379 .78017 49.472 .000 

 تضدددمن الداخليدددة الرقابدددة أليدددات أن علددد  الدددداخلي المراجدددع توكيدددد -6
يددؤدى  ،  وفعاليددة بكفدداءة المقيدددة الشددركات فددي الحوكمددة قواعددد يددقتطب

 .  المؤشر الشركات المقيدة لمتطلبات تحقيق يف مساهمت  لتفعيل

4.0645 4.0800 4.4368 .64160 64.500 .000 

 البيئددة بقددوانين المقيدددة الشددركات التدزام علدد  الددداخلي المراجددع توكيدد-7
 لتفعيددددل يددددؤدى  ،  الماليددددة رقابددددةال وهيئددددة المصددددرية البورصددددة وقددددرارات
 ر. المؤش  المقيدة لمتطلبات تالشركا تحقيق في مساهمت 

4.0968 4.2800 4.2759 .67668 58.938 .000 

   0.59192 4.3218   الوسط العام                                 

 ليكــــرت  ألســــلوب  طبقــــاً  الدراســــة عينتــــي ألراء الحســــابي الوســــط قــــيم ارتفــــاع( 10) الجــــدول مــــن ويتضـــح
 تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة تفعيل لىع المقترح اإلطار من الثاني المحور أليات   لتأثير  بالنسبة  الخماسي
ــركات  ــدة الشـ ــات  المقيـ ــر لمتطلبـ ــارب  المؤشـ ــيم وتقـ ــدى القـ ــي لـ ــة عينتـ ــث  ، الدراسـ ــت  حيـ ــة كانـ ــط قيمـ ــابي الوسـ  الحسـ
 مةمسـاه تفعيل على مجتمعة الثاني المحور أليات  مية تأثيربالنسبة أله 4.3218 الدراسة عينتيألراء  اإلجمالي
أقـل مـن الواحـد الصـحيح ،  أليـة لكل المعياري االنحراف قيم كانت  وقد  ،%  86.4 مئوية بنسبة الداخلي المراجع
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 أقـل وهـى  0.59192 العـام الحسـابي الوسـط عـن الدراسـة عينتـيألراء  اإلجمـالي االنحـراف وكانت قيمة متوسط
 أليـات  هميـة تـأثيرأل بالنسـبة الدراسـة عينتـي أراء بـين التشـتت  مستوى انخفا   على يدل مما الصحيح حد الوا من

 المحـور ألليـات  T قـيم كانـت  فقـد  الوصفي اإلحصائي التحليل لنتائج وتأكيداً  ، المقترح اإلطار من الثاني المحور
 علــى يؤكــد  ممــا (0.01)  أقــل مــن اللــةد  مســتوى عنــد  ليكــرت  ألســلوب  طبقــاً  المتوســطة القيمــة مــن وأعلــى موجبــة
 مــن الثــاني المحــور أليــات  تــأثير ألهميــة بالنســبة إلدراكهــم راســةالد  عينتــي أراء بــين جــوهري وتقــارب  اتســاق وجــود 
 المؤشر.   لمتطلبات  المقيدة الشركات  تحقيق في الداخليمساهمة المراجع  تفعيل على المقترح اإلطار محاور

 (  11جدول )
  الثاني المحور أليات لترتيب Friedman Testريدمان ف اختبارنتائج 

 الدراسة  عينتي نظر هةوج من  النسبية لألهمية بقاط
متوسط  الثانيأليات المحور 

 الرتب
 مستوى الداللة الترتيب 

Sig. 

 مع تتفق االدارة مجلس من المقررة االجتماعية المسئولية وأنشطة أن مجاالت عل  الداخلي المراجع توكيد -1
 المقيدة الشركات قيقتح في مساهمت  لتفعيل يؤدى ، المؤشر في االجتماعية المسئولية عن االفصاح معايير

 .  المؤشر لمتطلبات

4.60 1 

.000(*) 

 مع تتفق االدارة مجلس من المقررة البيئية المسئولية وأنشطة مجاالت توافق أن عل  الداخلي المراجع توكيد-2
 المقيدة الشركات يقتحق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر في البيئية وليةالمسئ عن االفصاح معايير
 .المؤشر تلمتطلبا

3.56 6 

 عن االفصاح معايير مع تتفق المقيدة الشركات في المطبقة الحوكمة قواعد أن عل  الداخلي المراجع توكيد -3
 المؤشر. يدة لمتطلباتالمق الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى ، المؤشر في الحوكمة

4.60 1 

 المقررة االجتماعية المسئولية أنشطة تنفيذ تضمن لداخليةا الرقابة أليات أن عل  خليالدا المراجع توكيد -4
 .المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  وفعالية بكفاءة االدارة مجلس من

3.64 5 

 من المقررة البيئية المسئولية أنشطة تنفيذ تضمن الداخلية الرقابة أليات أن عل  خليالدا المراجع توكيد -5
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في لتفعيل مساهمت  يؤدى  ،  وفعالية بكفاءة االدارة مجلس

3.36 7 

 المقيدة الشركات في لحوكمةا قواعد تطبيق تضمن الداخلية الرقابة أليات أن عل  الداخلي المراجع توكيد -6
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة تالشركا تحقيق في مساهمت  عيللتف يؤدى  ،  وفعالية بكفاءة

4.40 3 

 الرقابة وهيئة المصرية البورصة وقرارات البيئة بقوانين المقيدة الشركات التزام عل  الداخلي المراجع توكيد-7
 .المؤشر المقيدة لمتطلبات الشركات قتحقي في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ، المالية

3.84 4 

 (  (05.عنوية داللة االحصائية عند مستوى م)* ( ال

 : يليما ( 11الجدول ) من ويتضح
 نظر وجهة من النسبية األهمية في معنوي  تباين وجود   على يدل مما( 05.)  من أقل  المعنوية  مستوى أن -1

 تحقيــق فــي الــداخلي المراجــع مســاهمة تفعيــل رهــا علــىتأثي فــي الثــاني المحــور أليــات  حــول الدراســة عينتــي
 . رالمؤش لمتطلبات  المقيدة ات الشرك

 تفعيــل تأثيرهــا علــى فــي الثــاني المحــور ألليــات  نســبية أهميــة أعلــى يمثــل والــذي متوســط للرتــب  أعلــى أن -2
 .األولى والثالثة األليتين هي الداخلي المراجع مساهمة



 54 

 مسـاهمة عيـلتف علـى تـأثيره في الثاني المحور ألليات  نسبية أهمية لأق يمثل والذي للرتب  متوسط أقل أن -3
 .الخامسة  األلية هي الداخلي المراجع

 المراجع مساهمة تفعيل على تأثيرها في الثاني المحور أليات  بين النسبية األهمية في المعنوي التباين أن -4
 النسـبية األهميـة فـي التقـارب  سيعكـ  جـوهري لحـد مـا ، ممـا غيـر الدراسـة عينتـي نظـر وجهـة من الداخلي

 . المحور أليات  بين

 (  12ل )جدو
   عينتي أراء بين الفروق معنوية الختبار ( One Way Anova) التباين تحليل نتائج

  الداخلي المراجع مساهمة  تفعيل عل  الثاني المحور أليات تأثير بالنسبة  همية عينة كل وداخل الدراسة

 
 الثانيأليات المحور         

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 ة االحتماليةالقيم
(p-value) 

Sig. 

 مدن المقدررة االجتماعيدة المسدئولية وأنشدطة أن مجداالت علد  الدداخلي المراجدع توكيد - 1
 ،يددؤدى  المؤشددر فددي االجتماعيددة المسددئولية عددن االفصدداح معددايير مددع تتفددق االدارة مجلددس
 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات قيقتح في مساهمت  لتفعيل

  133. دراسةال عينتيبين 

.406 
 

 21.644 العينتين خلدا 526.
 21.747 اإلجمالي   

 مدن المقدررة البيئيدة المسدئولية وأنشدطة مجداالت توافق أن عل  الداخلي المراجع توكيد -2
 لتفعيدل يدؤدى  ،  المؤشدر في يئيةالب المسئولية عن االفصاح معايير مع تتفق االدارة مجلس

 . المؤشر لمتطلبات المقيدة اتالشرك تحقيق في مساهمت 

  2.099 الدراسة عينتي بين

3.749 
.056 

 

 

 
 47.579 العينتين داخل

 49.678 اإلجمالي   
 تتفددق المقيدددة الشددركات فددي المطبقددة الحوكمددة قواعددد أن علدد  الددداخلي المراجددع توكيددد -3

تحقيدددق  يفددد  مسددداهمت  يدددؤدى لتفعيدددل ،  المؤشدددر فدددي الحوكمدددة عدددن الفصددداحا معدددايير مدددع
 . المؤشر طلباتالمقيدة لمت الشركات

  632. الدراسة عينتي بين

1.846 
.178 

 29.115 العينتين داخل
 29.747 اإلجمالي   

 ةالمسدئولي أنشدطة تنفيدذ تضدمن الداخليدة الرقابة أليات أن عل  الداخلي المراجع توكيد -4
 حقيدقت فدي مسداهمت  لتفعيدل يؤدى  ،  وفعالية بكفاءة االدارة مجلس من المقررة االجتماعية
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات

  1.116 الدراسة عينتي بين

3.191 
 

 29.734 العينتين داخل 078.
 30.851 اإلجمالي   

 المسدئولية أنشدطة تنفيدذ تضدمن الداخليدة الرقابة أليات أن عل  الداخلي المراجع توكيد -5
 تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل ؤدى يدد  ،  وفعاليددة بكفدداءة االدارة مجلددس مددن المقددررة البيئيددة
   لمتطلبات المؤشر.  المقيدة الشركات

  365. الدراسة عينتي بين

.598 
 

 51.979 العينتين داخل 442.
 52.345 اإلجمالي   

 الحوكمدة قواعدد تطبيدق تضدمن الداخليدة الرقابدة أليدات أن علد  الداخلي المراجع توكيد -6
 المقيددة الشدركات تحقيدق فدي مساهمت  يؤدى لتفعيل ،  ليةوفعا بكفاءة المقيدة الشركات في

 .  المؤشر لمتطلبات

  3.392 1.358 الدراسة عينتي بين

 34.044 العينتين داخل 069.
 35.402 اإلجمالي   

 لبورصددةا وقددرارات البيئددة بقددوانين المقيدددة الشددركات التددزام علدد  الددداخلي المراجددع توكيددد-7
 الشددركات المقيدددة تحقيددق فددي مسدداهمت  يددؤدى لتفعيددل ،  الماليددة ةالرقابدد  وهيئددة المصددرية
 . المؤشر لمتطلبات

  471. الدراسة عينتي بين

1.029 
 

 38.908 العينتين داخل 313.
 39.379 اإلجمالي   

 عـدم علـى يـدل اممـ  ،05, المعنويـة مسـتوى مـن أكبـر( p –value) قـيم أن (12)  الجـدول مـن ويتضح
 تأثير على أهمية الدراسة  عينتي  إتفاق  ثم ومن ، الدراسة  عينتي أراء متوسط  بين  إحصائية داللة ت ذا  وجود تباين

 .  مؤشرال لمتطلبات  المقيدة الشركات  تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة تفعيل على الثاني المحور أليات 

 على أنه ينو  الذي البحث  لهذا الثاني الفر   صحة سبق يتضحما  على وبناء
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 لددوره الدداخلي المراجدع تطدوير أن علد  الدراسدة عينتدي أراء بدين إحصدائية داللدة ذات تبداين  يوجدال"
 ؤشدرالم لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق مساهمت  في لتفعيل يؤدى المؤشر متطلبات تحقيق في التوكيدي
    ".الشركات لمسئولية المصري

 فرض الثالث ال اختبارنتائج    
 أن علـــى الدراســـة عينتـــي أراء بـــين إحصــائية داللـــة ذات  تبـــاين ال يوجـــد  علـــى أنــه احيــث يـــنو الفـــر  

 مسـاهمته لتفعيـل يـؤدى المؤشـر متطلبـات  تحقيـق فـي القصـور لمعالجـة االستشـاري لـدوره الـداخلي المراجـع تطوير
 تبـــارات اخ نتـــائج جـــاءت  ، وقـــد  .ا ات الشـــرك لمســـئولية المصـــري المؤشـــر لمتطلبـــات  المقيـــدة شـــركات ال تحقيـــق فـــي

 :  يلي كما الثالث  الفر  

 (  13جدول)
 الثبات والصدق  ليات المحور الثالث معامليباخ لقياس ن ألفا كرو  االعتماديةمعامل 

 الذاتي معامل الصدق معامل الثبات أليات المحور الثالث
 المسدئولية وأنشدطة مجداالت توافدق فدي ورالقصد  واالرشدادات لمعالجدة للتوصيات الداخلي المراجع متقدي – 1

 يدؤدى  ،  المؤشدر فدي االجتماعيدة المسدئولية عدن االفصداح معدايير االدارة مدع مجلس من المقررة االجتماعية
 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل

.882 .939 

 المسدئولية وأنشدطة مجداالت توافدق فدي قصدورال لمعالجدة واالرشدادات للتوصيات الداخلي المراجع قديمت – 2
 لتفعيددل يدؤدى  ،  المؤشدر فددي البيئيدة المسدئولية عدن االفصدداح معدايير مدع االدارة مجلددس مدن المقدررة البيئيدة

 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت 
 مدع المطبقدة الحوكمدة قواعدد قتوافد  فدي لمعالجة القصدور واالرشادات للتوصيات الداخلي المراجع تقديم – 3
 لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق فدي مسداهمت  تفعيدل يدؤدى  ،  المؤشدر فدي الحوكمة عن االفصاح عاييرم

 .  المؤشر
 بمدا يضدمن الداخليدة بدةالرقا اليدات فدي القصدور لمعالجدة واالرشدادات للتوصيات الداخلي المراجع تقديم – 4

 فدي مسداهمت  يدؤدى لتفعيدل ،  وفعاليدة كفداءةب االدارة مجلس من المقررة ةاالجتماعي المسئولية أنشطة تنفيذ
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق

 يضدمن بمدا الداخليدة الرقابدة اليدات فدي القصدور لمعالجدة واالرشدادات للتوصيات الداخلي المراجع تقديم – 5
 فددي مسدداهمت  عيددللتف يددؤدى  ،  وفعاليددة بكفدداءة ةاالدار  مجلددس مددن المقددررة البيئيددة المسددئولية أنشددطة نفيددذت

 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق
 يضدمن بمدا الداخليدة اليدات الرقابدة فدي القصدور لمعالجدة واالرشدادات للتوصيات الداخلي المراجع تقديم – 6

 تحقيددق مسدداهمت  فددي لتفعيددل يددؤدى  ،  وفعاليددة االدارة بكفدداءة مجلددس يعتمدددها التددي الحوكمددة قواعددد تطبيددق
 . المؤشر لمتطلبات قيدةالم الشركات

 البيئددة بقددوانين الشددركات التددزام فددي القصددور لمعالجددة واالرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم - 7
 المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي لتفعيددل مسدداهمت يددؤدى  ،  الماليددة الرقابددة وهيئددة المصددرية البورصددة وقددرارات
 .  شرالمؤ  لمتطلبات

 عـن تعبـر التـي الثبـات  معامـل قيمـة باخ أننكرو  الفا االعتمادية معامل ياسلق( 13) الجدول من ويتضح
 الثبـات  لمعامـل األدنـى الحـد  تجـاوزت  جيدة نسبة وهي%  88.2 بينها بلغت  والترابط الثالث  المحور أليات  اتساق
 بالنسـبة ةالدراسـ  نتـيعي أراء بـين التجـانس مدى عن تعبر والتي الذاتي الصدق معامل قيمة أن كما ،% 60 وهو
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ن ممــا ، جيــدة جــداً  نســبة وهــي%  93.9 بلغــت  الثالــث  المحــور ألليــات   اإلحصــائي التحليــل نتــائج تعمــيم مــن يمتكــم
 .مجتمع الدراسة للمحور الثالث على

 (  14جدول )
  ليات المحور الثالث T.Test واختبار الوصفي اإلحصائينتائج التحليل 

 المحور الثالث أليات

  راء الحسابيالوسط 
الوسط  الدراسة عينتي

 الحسابي
 اإلجمالي

االنحراف 
 المعياري
 اإلجمالي

 T.Test اختبار

المراجعين 
 الداخليين

أساتذة 
 المراجعة

مستوى  القيمة
 الداللة

 فددي القصددور واالرشددادات لمعالجددة صددياتللتو  الددداخلي المراجددع تقددديم – 1
 االدارة مدع مجلدس مدن المقدررة االجتماعية المسئولية شطةوأن مجاالت توافق
 يددؤدى لتفعيددل ،  المؤشددر فددي االجتماعيددة المسددئولية عددن االفصدداح معددايير

 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت 

4.4194 4.4400 4.4253 .62193 66.368 .000 

 فددي القصددور الجددةلمع واالرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 2
 مددع االدارة مجلددس مددن المقددررة البيئيددة لمسددئوليةا وأنشددطة مجدداالت توافددق
 مسداهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر في البيئية المسئولية عن االفصاح معايير

 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في

4.1613 4.4800 4.2529 .75048 52.857 .000 

 فددي لمعالجددة القصددورواالرشددادات  للتوصدديات يالددداخل المراجددع تقددديم - 3
 فدددي الحوكمدددة عدددن االفصددداح معدددايير مدددع المطبقدددة الحوكمدددة قواعدددد توافدددق
 لمتطلبددات المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل يددؤدى  ،  المؤشددر
 .  المؤشر

4.0968 4.2400 4.1379 .78017 49.472 .000 

 فددي القصددور لمعالجددة اداتواالرشدد  للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 4
 االجتماعيدددة المسدددئولية أنشدددطة تنفيدددذ بمدددا يضدددمن لداخليدددةا الرقابدددة اليدددات
 فدددي مسددداهمت  لتفعيددل يدددؤدى  ،  وفعاليدددة بكفدداءة االدارة مجلدددس مدددن المقددررة
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق

4.1613 4.3600 4.2184 .67212 58.541 .000 

 يفدد  القصددور لمعالجددة واالرشددادات للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم – 5
 مدن المقررة البيئية المسئولية أنشطة تنفيذ يضمن بما الداخلية الرقابة اليات
 الشدركات تحقيدق فدي مسداهمت  لتفعيل يؤدى  ،  وفعالية بكفاءة االدارة مجلس
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة

4.1452 3.9200 4.0805 .70246 54.181 .000 

 فددي القصددور عالجددةواالرشددادات لم للتوصدديات الددداخلي لمراجددعا تقددديم – 6
 يعتمددددها التدددي الحوكمددة قواعدددد تطبيددق يضدددمن بمدددا الداخليددة اليددات الرقابدددة

 الشدركات تحقيدق مسداهمت  فدي لتفعيل يؤدى  ،  وفعالية االدارة بكفاءة مجلس
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة

4.0645 4.0800 4.0690 .69539 54.578 .000 

 فددي القصددور لمعالجددة داتواالرشددا للتوصدديات الددداخلي المراجددع تقددديم - 7
 الرقابدددة وهيئدددة المصدددرية البورصدددة وقدددرارات البيئدددة بقدددوانين الشدددركات التدددزام
 لمتطلبددات المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي  لتفعيددل مسدداهمت يددؤدى  ،  الماليددة
 .  المؤشر

4.0968 4.2800 4.1494 .73972 52.322 .000 

   0.59049 4.1905 مالوسط العا

 ليكــــرت  ألســــلوب  طبقــــاً  الدراســــة عينتــــي ألراء الحســــابي الوســــط قــــيم رتفــــاعا( 14) الجــــدول مــــن ويتضـــح
 فــي الــداخلي المراجــع مســاهمة تفعيــل علــى المقتــرح لإلطــار الثالــث  المحــور أليــات  تــأثير بالنســبة ألهميــة الخماسـي
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 ابيالحســ  وكانــت قيمــة الوســط الدراســة عينتــي لــدى يمالقــ  تقــارب  مــع المؤشــر، لمتطلبــات  المقيــدة الشــركات  تحقيــق
 مساهمة تفعيل على مجتمعة الثالث  المحور أليات  تأثير بالنسبة ألهمية 4.1905 الدراسة عينتيألراء  اإلجمالي
 ، الصــحيح الواحــد  أقــل مــن أليــة لكــل المعيــاري االنحــراف قــيم كانــت  و ،% 83.8 مئويــة بنســبة الــداخلي المراجــع
 مــن أقــل وهــى  0.59049 العــام الحســابي لوســطا عــن الدراســة ينتــيعألراء  اإلجمــالي االنحــراف متوســط وقيمــة
 أليــات  ألهميــة تــأثير بالنســبة الدراســة عينتــي أراء بــين مســتوى التشــتت  انخفــا   علــى يــدل ممــا الصــحيح الواحــد 
 ألليــات  T قــيم كانــت  د فقــ  ، الوصــفي اإلحصــائي التحليــل لنتــائج وتأكيــداً  ،  تــرحالمق االطــار مــن الثالــث  المحــور
 يؤكـد  ممـا( 0.01) مـن أقـل داللـة مسـتوى عنـد  ليكـرت  ألسـلوب  طبقـاً  المتوسـطة القيمـة مـن وأعلى موجبة المحور
 الثالـث  محـورال أليـات  تـأثير ألهميـة إلدراكهـم بالنسـبة الدراسـة عينتـي أراء بـين جـوهري وتقـارب  اتسـاق وجـود  على
 .المؤشر لمتطلبات  المقيدة الشركات  تحقيق في الداخلي المراجع ةمساهم تفعيل على المقترح االطار محاور من

 (  15جدول )
  الثالث المحور أليات لترتيب Friedman Test فريدمان اختبار نتائج

 الدراسة  عينتي نظر وجهة من  النسبية لألهمية طبقا

سط متو  أليات المحور الثالث
 الرتب

مستوى الداللة  الترتيب 
sig. 

 المسددئولية وأنشددطة مجدداالت توافددق فددي صددورالق واالرشددادات لمعالجددة للتوصدديات الددداخلي اجددعالمر  تقددديم – 1
يددؤدى  ،  المؤشددر فددي االجتماعيددة المسددئولية عددن االفصدداح معددايير االدارة مددع مجلددس مددن المقددررة االجتماعيددة

 . المؤشر لمتطلبات المقيدة اتالشرك تحقيق في مساهمت  لتفعيل

4.79 1 

.000(*) 

 المسئولية وأنشطة مجاالت توافق في القصور ةلمعالج واالرشادات للتوصيات الداخلي المراجع يمتقد – 2
 لتفعيل يؤدى ، المؤشر في البيئية المسئولية عن االفصاح معايير مع االدارة مجلس من المقررة البيئية

 . المؤشر لمتطلبات المقيدة تالشركا تحقيق في مساهمت 

4.20 2 

 مع المطبقة الحوكمة قواعد توافق في رلمعالجة القصو واالرشادات  للتوصيات الداخلي اجعالمر  تقديم - 3
 لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر في الحوكمة عن االفصاح معايير
 . المؤشر

3.80 6 

 تنفيذ بما يضمن الداخلية الرقابة اليات في القصور لمعالجة واالرشادات للتوصيات الداخلي مراجعال تقديم – 4
 تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ، وفعالية بكفاءة االدارة مجلس من المقررة االجتماعية مسئوليةال أنشطة

 .المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات

4.07 3 

 تنفيذ يضمن بما لداخليةا الرقابة اليات في القصور لمعالجة واالرشادات توصياتلل الداخلي المراجع تقديم – 5
 تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى ، وفعالية بكفاءة االدارة مجلس من المقررة البيئية المسئولية أنشطة

 .المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات

3.83 4 

 يضمن بما الداخلية لرقابةاليات ا في القصور واالرشادات لمعالجة للتوصيات الداخلي المراجع تقديم – 6
 الشركات تحقيق في مساهمت  يؤدى لتفعيل ، وفعالية كفاءةاالدارة ب مجلس يعتمدها التي الحوكمة قواعد تطبيق
 .المؤشر لمتطلبات المقيدة

3.47 7 

 وقرارات البيئة بقوانين الشركات مالتزا في القصور لمعالجة واالرشادات للتوصيات الداخلي المراجع تقديم - 7
 لمتطلبات المقيدة الشركات حقيقت في تفعيل مساهمت  ال  يؤدى  ،  المالية الرقابة يئةوه المصرية البورصة
 . المؤشر

3.83 5 

 (          05.االحصائية عند مستوى معنوية )  ( الداللة)*
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 : يليما  (15) الجدول من ويتضح

 نظر وجهة من  سبيةالن  األهمية  في  معنوي  تباين وجود   على يدل مما( 05.)  من أقل  المعنوية  مستوى أن -1
 تحقيـق فـي الـداخلي المراجـع مسـاهمة تفعيـل علـى تأثيرهـا فـي لثالـث ا المحور أليات  حول الدراسة عينتي

 .  المؤشر لمتطلبات  المقيدة الشركات 
 تفعيــل علــى تــأثيره فــي الثالــث  المحــور ألليــات  نســبية أهميــة أعلــى يمثــل والــذي متوســط للرتــب  اعلــى أن -2

 . االولى األلية هي الداخلي المراجع مساهمة

 مسـاهمة تفعيـل علـى تأثيره في الثالث  المحور ألليات  نسبية أهمية قلأ يمثل والذي للرتب  متوسط أقل أن -3
  .السادسة األلية هي الداخلي المراجع

 المراجع مساهمة تفعيل على تأثيرها في لثالث ا المحور أليات  بين  النسبية  األهمية  في المعنوي  التباين أن -4
 النسـبية األهميـة فـي التقـارب  كـسيع ممـا مـا ،جـوهري لحـد  غير الدراسة عينتي نظر وجهة نم الداخلي

 . المحور أليات  بين

 ( 16جدول )                                           
وداخل   الدراسة عينتي أراء بين الفروق معنوية الختبار ( One Way Anova) التباين تحليل نتائج

 الداخلي المراجع مساهمة تفعيل عل  الثالث المحور أليات تأثير  ة  هميةالعينتين بالنسب

 مصدر التباين أليات المحور الثالث
مجموع 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 القيمة االحتمالية
(p-value) 

 توافدق فدي القصدور واالرشدادات لمعالجدة للتوصديات الدداخلي المراجع تقديم – 1
 معددايير مددع االدارة مجلددس مددن المقددررة االجتماعيددة المسددئولية وأنشددطة مجدداالت
 فدديمسداهمت   يدؤدى لتفعيددل ،  المؤشدر فددي االجتماعيدة المسددئولية عدن االفصداح

 . المؤشر لمتطلبات تحقيق الشركات المقيدة

 008. الدراسة عينتيبين 

 33.257 داخل العينتين 890. 019.
 33.264 اإلجمالي   

 توافدق فدي القصدور لمعالجدة واالرشدادات للتوصديات ليالدداخ المراجع تقديم – 2
 معدددايير مدددع االدارة مجلدددس مدددن المقدددررة البيئيدددة المسدددئولية وأنشدددطة تمجددداال

 تحقيدق في مساهمت  يؤدى لتفعيل ،  المؤشر في البيئية المسئولية عن االفصاح
 .  المؤشر باتلمتطل المقيدة الشركات

 1.810 الدراسة عينتي بين

 46.627 العينتين اخلد 073. 3.299

 48.437 اإلجمالي   

 توافدق فدي لمعالجدة القصدورواالرشدادات  للتوصديات الدداخلي المراجع يمتقد - 3
يدؤدى  ،  المؤشدر فدي الحوكمدة عدن االفصداح معدايير مع المطبقة الحوكمة قواعد
 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات حقيقت في مساهمت  لتفعيل

 365. دراسةال عينتي بين
 51.979 العينتين داخل 442. 598.

 52.345 مالياإلج   
 اليدات فدي القصدور لمعالجدة واالرشدادات للتوصديات الدداخلي المراجدع تقدديم – 4

 مددن المقددررة االجتماعيددة المسددئولية أنشددطة تنفيددذ بمددا يضددمن الداخليددة الرقابددة
 الشددركات تحقيددق فددي ت مسدداهم لتفعيددل يددؤدى  ،  وفعاليددة بكفدداءة االدارة مجلددس
 . المؤشر لمتطلبات المقيدة

 703. الدراسة عينتي بين

 38.147 العينتين داخل 214. 1.568

 38.851 اإلجمالي   

 اليدات فدي القصدور لمعالجدة واالرشدادات للتوصديات الدداخلي المراجدع تقدديم – 5
 مجلدس مدن مقدررةال البيئيدة المسدئولية أنشدطة تنفيدذ يضدمن بما الداخلية الرقابة
 المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي همت مسددا لتفعيددل يددؤدى  ،  وفعاليددة بكفدداءة االدارة

 . المؤشر لمتطلبات

 903. الدراسة عينتي بين

 41.534 العينتين داخل 178. 1.849

 42.437 اإلجمالي   
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اليدات  فدي القصدور االرشدادات لمعالجدةو  للتوصديات اخليالدد المراجدع تقدديم – 6
االدارة  مجلدس هايعتمدد التدي الحوكمدة قواعدد تطبيدق يضدمن بمدا الداخلية الرقابة
 لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق مساهمت  فدي يؤدى لتفعيل ،  وفعالية بكفاءة
 . المؤشر

 004. الدراسة عينتي بين

 41.582 العينتين داخل 926. 009.

 41.586 اإلجمالي   

 التددزام فدي القصدور لمعالجددة واالرشدادات للتوصديات ليداخالدد  المراجدع تقدديم - 7
 يدؤدى  ،  الماليدة الرقابة وهيئة المصرية البورصة وقرارات البيئة بقوانين الشركات

 .  المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في لتفعيل مساهمت 

 0.598 الدراسة عينتي بين

 46.459 العينتين داخل 298. 1.094
 47.057 اإلجمالي   

 عــدم علـى يـدل ممـا ،05, المعنويـة مسـتوى مـن أكبـر( p –value) قـيم أن (16الجـدول ) مـن ويتضـح
 تأثير على أهمية الدراسة  عينتي  إتفاق  ثم ومن ، الدراسة  عينتي أراء متوسط  بين  إحصائية داللة ذات   تباين وجود 
 .  المؤشر لمتطلبات  المقيدة الشركات  تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة تفعيل على الثالث  المحور أليات 

 على أنه  ينو  الذي البحث  لهذا الثالث  الفر   صحة ضحسبق يتما  على وبناء

 لددوره الدداخلي المراجدع تطدوير أن علد  الدراسدة عينتدي أراء بدين إحصائية داللة ذات تباين ال يوجد" 
 الشدركات المقيددة تحقيق في مساهمت  فعيليؤدى لت متطلبات المؤشر تحقيق في القصور لمعالجة االستشاري
 .لمسئولية الشركات"  يالمصر المؤشر  لمتطلبات

 الفرض الرابع اختبارنتائج 
 تقيـيم أن علـى الدراسة عينتي أراء بين إحصائية داللة ذات  تباين ال يوجد حيث ينو الفر  على أنه ا 

 مخــاطر وأثــر المؤشــر لمتطلبــات  تحقيقهــا عــن المقيــدة الشــركات  فــي اإلفصــاح وجــودة لمحتــوى الــداخلي المراجــع
 المؤشـــر لمتطلبـــات  المقيـــدة الشـــركات  تحقيـــق فـــي مســـاهمته لتفعيـــل يـــؤدى المتطلبـــات  لتلـــك تحقيقهـــا فـــي القصـــور
   :   يلي الفر  الرابع كما اختباروقد جاءت نتائج ، الشركات ا .  لمسئولية المصري

 ( 17جدول ) 
 الرابع   ليات المحور والصدق الثبات امل مع لقياس باخن كرو  ألفا االعتمادية معامل

معامل الثبات  رابعأليات المحور ال
Alpha 

معامل الصدق 
 الذاتي

 لمسددئوليتها أدائهددا عددن المقيدددة الشددركات فددي واإللكترونددي العددادي  اإلفصدداح وجددودة لمحتددوى  الددداخلي المراجددع تقيدديم – 1
 لمتطلبددات الشددركات المقيدددة تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل يددؤدى  ،  المؤشددر اإلفصدداح فددي معددايير مددع يتفددق بمددا االجتماعيددة

 مؤشر. ال

.874 .934 

 لمسددئوليتها أدائهددا عددن المقيدددة الشددركات فددي واإللكترونددي العددادي  اإلفصدداح وجددودة لمحتددوى  الددداخلي المراجددع تقيدديم – 2
 . المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدة تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  المؤشر،  في اإلفصاح يرمعاي مع يتفق بما البيئية

 الحوكمدة قواعدد تطبيدق عدن المقيددة الشدركات فدي واإللكتروندي العدادي  اإلفصداح وجدودة لمحتدوى  ليالداخ المراجع تقييم –3
 .  المؤشر المقيدة لمتطلبات الشركات حقيقت في مساهمت  لتفعيل المؤشر، يؤدى  في اإلفصاح معايير مع يتفق بما
 احتماليد  علد  ذلدك وأثدر المؤشدر لمتطلبدات ةالمقيدد الشدركات تحقيدق فدي القصدور مخداطر  ثر الداخلي المراجع تقييم - 4

 . المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدة تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  المؤشر،  عضوية من خروجها
 احتماليد  علد  ذلدك وأثدر المؤشدر لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق فدي القصدور مخداطر  ثر الداخلي المراجع تقييم - 5

 المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدة تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  البورصة في اليةالرأسم قيمتها انخفاض
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 عـن تعبـر التـي الثبـات  معامـل قيمـة باخ أننكرو  الفا االعتمادية معامل لقياس( 17) الجدول من ويتضح
 الثبـات  لمعامـل نـىاألد  الحـد  تجـاوزت  جيـدة نسـبة وهـي%  87.4 بينها بلغـت  ع والترابطالراب المحور أليات  اتساق
 بالنسـبة الدراسـة عينتـي أراء بـين التجـانس مدى عن تعبر والتي الذاتي الصدق معامل قيمة أن كما ،% 60 وهو

ن ممــا ، جيــدة جــداً  نســبة وهــي%  93.4 الرابــع بلغــت المحــور  ألليــات   اإلحصــائي لتحليــلا نتــائج تعمــيم مــن يمتكــم
 .مجتمع الدراسة على الرابع للمحور

 (  18جدول )
 الرابع المحور  ليات T.Test واختبار الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج

 اليات المحور الرابع

 راء  الحسابيالوسط 
الوسط  الدراسة عينتي

 الحسابي
 اإلجمالي

النحراف ا
 المعياري
 اإلجمالي

 T.Test اختبار

 المراجعين
 الداخليين

أساتذة 
 المراجعة

 القيمة
مستوى 
 الداللة

 واإللكترونددي العدادي  اإلفصدداح وجدودة لمحتددوى  الدداخلي المراجددع تقيديم – 1
 مددع يتفددق بمددا االجتماعيددة لمسددئوليتها أدائهددا عددن المقيدددة الشددركات فددي

 الشدركات تحقيدق فدي مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر اإلفصاح في معايير
 . المؤشر لباتالمقيدة لمتط

4.0484 4.2000 4.0920 .70928 53.811 .000 

 واإللكترونددي العدادي  اإلفصدداح وجدودة لمحتددوى  الدداخلي المراجددع يمتقيد  – 2
 معددايير مدع يتفدق بمددا البيئيدة لمسدئوليتها أدائهدا عددن المقيددة الشدركات فدي

المقيددة  الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر في اإلفصاح
 . المؤشر طلباتلمت

4.1613 4.0800 4.1379 .74977 51.477 .000 

 واإللكترونددي العددادي  اإلفصدداح وجددودة لمحتددوى  الددداخلي المراجددع متقيددي– 3
 معددايير مددع يتفددق بمددا الحوكمددة قواعددد تطبيددق عددن المقيدددة الشددركات فددي

 الشركات المقيددة تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى  ،  المؤشر في اإلفصاح
 .  لمؤشرا لمتطلبات

4.2903 4.2400 4.2759 .56424 70.684 .000 

 الشدركات تحقيدق فدي القصدور مخداطر  ثدر الدداخلي لمراجعا تقييم - - 4
 عضددوية مددن خروجهددا احتماليدد  علدد  ذلددك وأثددر المؤشددر لمتطلبددات المقيدددة
 المقيددة لمتطلبدات الشدركات تحقيق في مساهمت  تفعيل ال  يؤدى  المؤشر، 
 . المؤشر

4.0968 3.8400 4.0230 .80662 46.520 .000 

الشددركات  تحقيددق فددي القصددور مخدداطر  ثددر الددداخلي المراجددع تقيدديم - 5
 قيمتهدددا انخفددداض احتماليددد  علددد  ذلدددك المؤشدددر وأثدددر لمتطلبدددات المقيددددة

 الشددركات تحقيددق فددي مسدداهمت  لتفعيددل يددؤدى  ،  البورصددة فددي الرأسددمالية
 المؤشر المقيدة لمتطلبات

3.9355 3.6400 3.8506 .69095 51.980 .000 

  0.53374 4.0759   الوسط العام                      

 ليكــــرت  ألســــلوب  طبقــــاً  الدراســــة عينتــــي ألراء الحســــابي الوســــط قــــيم ارتفــــاع( 18) الجــــدول مــــن ويتضـــح
 فـي اخليالـد  المراجع مساهمة تفعيل على المقترح اإلطار من رابعال المحور أليات  تأثير بالنسبة ألهمية الخماسي
ــدة الشـــركات  تحقيـــق ــات  المقيـ ــر لمتطلبـ ــع المؤشـ ــارب  مـ ــيم تقـ ــي ينبـــ  القـ ــة كانـــت  حيـــث  ، الدراســـة عينتـ ــط قيمـ  الوسـ

 تفعيـل على الرابع مجتمعة المحور أليات  بالنسبة ألهمية تأثير 4.0759 الدراسة عينتيألراء  اإلجمالي الحسابي
ــداخلي المراجـــع اهمةمســـ  ــبة الـ ــة بنسـ ــيم كانـــت  وقـــد %  82 مئويـ ــة لكـــل المعيـــاري االنحـــراف قـ ــد  مـــن أقـــل أليـ  الواحـ
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  0.53374 العـام الحسـابي الوسـط عـن الدراسـة عينتـيألراء  اإلجمـالي االنحراف توسطم قيمة وكانت  ، الصحيح
 ألهميــة بالنســبة الدراســة عينتــي أراء بــين التشــتت  مســتوى انخفــا   علــى يــدل ممــا الصــحيح الواحــد  مــن أقــل وهــى
 T قــيم كانــت  فقــد   الوصــفي اإلحصــائي التحليــل لنتــائج وتأكيــداً  ، المقتــرح اإلطــار ع مــنالرابــ  المحــور أليــات  تــأثير
 مما( 0.01)  من أقل داللة مستوى عند  ليكرت  ألسلوب  طبقاً  المتوسطة القيمة من وأعلى موجبة المحور ألليات 
 المحــور أليــات  تــأثير ألهميــة إلدراكهــم بالنســبة الدراســة عينتــي أراء بــين جــوهري وتقــارب  اتســاق وجــود  علــى يؤكــد 
 لمتطلبــات  المقيــدة الشــركات  تحقيــق فــي الــداخلي المراجــع ســاهمةم تفعيــل علــى المقتــرح اإلطــار محــاور مــن الرابــع

    .المؤشر

 ( 19) جدول
 المحور الرابع  أليات لترتيب Friedman Test فريدمان اختبار نتائج

 الدراسة   عينتي نظر وجهة من  النسبية لألهمية قاطب
 sigمستوى الداللة  الترتيب  متوسط الرتب المحور الرابع أليات

 عدن المقيددة الشدركات فدي واإللكتروندي العدادي  اإلفصداح وجدودة لمحتدوى  الداخلي المراجع تقييم – 1
 مسداهمت لتفعيدل  يدؤدى  ،  ؤشدرالم اإلفصداح فدي معدايير مدع يتفدق بمدا االجتماعيدة لمسئوليتها أدائها
 . المؤشر لمتطلباتالمقيدة  الشركات تحقيق في

 
2.99 

 
3 

 )*(.000 

 عدن المقيددة الشدركات فدي واإللكتروندي العدادي  اإلفصداح وجدودة حتدوى لم الداخلي المراجع تقييم – 2
 فدي همت مسدا لتفعيدل يدؤدى  ،  المؤشدر فدي اإلفصداح معدايير مدع يتفدق بمدا البيئيدة لمسدئوليتها أدائها
 . المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدة تحقيق

 
3.24 

 
2 

 عددن المقيدددة الشدركات فددي كترونديواإلل العددادي  اإلفصدداح وجدودة لمحتددوى  الدداخلي المراجددع تقيديم– 3
 فددي مسدداهمت  يددؤدى لتفعيددل ،  المؤشددر فددي اإلفصدداح معددايير مددع يتفددق بمددا الحوكمددة قواعددد تطبيددق
 .  المؤشر تلمتطلبا الشركات المقيدة تحقيق

 
3.50 

 
1 

 المؤشدر لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق فدي القصدور مخاطر ثر  الداخلي المراجع تقييم - - 4
 الشدركات تحقيدق فدي مسداهمت  لتفعيدل يدؤدى  المؤشدر،  عضدوية من خروجها احتمالي  عل  كوأثر ذل

 . المؤشر المقيدة لمتطلبات

 
2.91 

 
4 

 مؤشددرال لمتطلبددات المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي القصددور مخدداطر ر ثدد  الددداخلي المراجددع تقيدديم - 5
 فددي مسدداهمت  لتفعيددل يددؤدى  ،  البورصددة فددي الرأسددمالية قيمتهددا انخفدداض احتماليدد  علدد  وأثددر ذلددك

 المؤشر.  المقيدة لمتطلبات الشركات تحقيق

 
2.36 

 
5 

       (o5.)الداللة االحصائية عند مستوى معنوية  (*)

 : يلي ( ما19) الجدول من ويتضح

األهمية النسبية من وجهــة  في معنويى وجود تباين يدل عل مما 05,أن مستوى المعنوية أقل من  -1
تأثيرها علــى تفعيــل مســاهمة المراجــع  فية بالنسبة ألهمية أليات المحور الرابع الدراس عينتينظر 

 تحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشر.  في الداخلي
تأثيره على تفعيل   فييمثل أعلى أهمية نسبية ألليات المحور الرابع    والذي  متوسط للرتبأن أعلى   -2

 األلية الثالثة . هي الداخليمساهمة المراجع 
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تــأثيره علــى تفعيــل  فــييمثــل أقــل أهميــة نســبية ألليــات المحــور الرابــع  والــذيأن أقل متوســط للرتــب  -3
 األلية الخامسة.  هي الداخليمساهمة المراجع 

تأثيرهــا علــى تفعيــل مســاهمة  يفــ األهمية النسبية بين أليــات المحــور الرابــع  في المعنويأن التباين  -4
 فــي، ممــا يعكــس التقــارب لحــد مــا  دراســة غيــر جــوهريال عينتــيمــن وجهــة نظــر  الــداخليالمراجع 

 األهمية النسبية بين أليات المحور . 
 (  20) جدول

وداخل   الدراسة عينتي أراء بين الفروق معنوية الختبار ( One Way Anova) التباين تحليل نتائج
  داخليال المراجع مساهمة تفعيل عل  الرابع المحور أليات تأثير  بة  هميةبالنس العينتين

مجموع  مصدر التباين أليات المحور الرابع
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

P-(value) 

 الشددركات فددي واإللكترونددي العددادي  فصدداحاإل وجددودة لمحتددوى  الددداخلي المراجددع تقيدديم – 1
 ،  المؤشددر االفصدداح فددي معددايير مددع يتفددق بمددا االجتماعيددة لمسددئوليتها اأدائهدد  عددن المقيدددة
 . المؤشر المقيدة لمتطلبات الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى 

  812. 410. الدراسة عينتيبين 

 42.855. داخل العينتين 370.
 43.264 اإلجمالي   

 الشددركات فددي واإللكترونددي العددادي  حاإلفصددا وجددودة لمحتددوى  الددداخلي المراجددع تقيدديم – 2
 المؤشددر يددؤدى  فددي اإلفصدداح معددايير مددع يتفددق بمددا ئيددةالبي لمسددئوليتها أدائهددا عددن المقيدددة
 . المؤشر لمتطلبات الشركات المقيدة تحقيق في مساهمت  لتفعيل

  207. 118. الدراسة عينتي بين

 48.227 العينتين اخلد 650.
 48.345 اإلجمالي   

 شدددركاتال فدددي واإللكتروندددي العدددادي  اإلفصددداح وجدددودة لمحتدددوى  الدددداخلي المراجدددع يددديمتق– 3
 يددؤدى  ،  المؤشددر فددي اإلفصدداح معددايير مددع يتفددق بمددا الحوكمددة قواعددد تطبيددق عددن المقيدددة
 .  المؤشر المقيدة لمتطلبات الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل

  140. 045. الدراسة عينتي ينب

 27.334 العينتين داخل 709.
 27.379 اإلجمالي   

 لمتطلبدات المقيددة الشدركات تحقيدق فدي القصور خاطرم  ثر الداخلي المراجع تقييم - - 4
 فدي مسداهمت  لتفعيدل يدؤدى  المؤشدر،  عضدوية مدن خروجها احتمالي  عل  وأثر ذلك المؤشر
 . المؤشر دة لمتطلباتالمقي الشركات تحقيق

 181. 1.823 1.175 الدراسة عينتي بين
 54.779 العينتين داخل

 55.954 اإلجمالي   
 لمتطلبددات المقيدددة الشددركات تحقيددق فددي القصددور مخدداطر  ثددر الددداخلي لمراجددعا تقيدديم - 5

 عيددللتف يددؤدى  ،  البورصددة فددي الرأسددمالية قيمتهدا انخفدداض احتماليدد  علدد  وأثددر ذلددك المؤشدر
 رالمؤش  المقيدة لمتطلبات الشركات تحقيق في مساهمت 

  3.347 1.556 الدراسة عينتي بين

 39.502 العينتين داخل 71.
 41.057 اإلجمالي   

 عــدم علـى يـدل ممـا ،05,المعنويـة  مسـتوى مـن أكبـر( p –value) قـيم ( أن20) الجـدول مـن ويتضـح
 تأثير على أهمية الدراسة  عينتي  إتفاق  ثم ومن ، الدراسة  عينتي أراء سطمتو   بين  إحصائية داللة ذات   وجود تباين

 .  المؤشر لمتطلبات  المقيدة الشركات  تحقيق في داخليال المراجع مساهمة تفعيل الرابع على المحور أليات 

 على أنه ينو  الذي البحث  لهذا الرابع الفر   صحة سبق يتضحما  على وبناء

 لمحتدوى الدداخلي المراجدع تقيديم أن عل  الدراسة عينتي أراء بين إحصائية داللة ذات تباين ال يوجد" 
 لتلدك تحقيقهدا فدي القصدور مخداطر وأثدر المؤشدر تطلباتلم تحقيقها عن المقيدة الشركات في اإلفصاح وجودة

  "الشركات لمسئولية المصري المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في مساهمت  لتفعيل يؤدى المتطلبات
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 تـأثير أهميـةلفـرو  الفرعيـة األربعـة ، ومـن ثـم أثبتـت صـحة ا التي اإلحصائيعلى نتائج التحليل  وبناء
تحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات  فــي الــداخليعلــى تفعيــل مســاهمة المراجــع  طــار المقتــرحلإلاألربعــة  المحــاور
 ينو على أنه والذيا البحث لهذ  الرئيسيالفر   يثبت صحة لمسئولية الشركات ، فإنه المصريالمؤشر 

 عيدللتف يدؤدى المقتدرح اإلطدار أن علد  الدراسدة عينتدي أراء بدين إحصدائية داللدة ذات تبداين ال يوجد" 
 ".الشركات لمسئولية المصري المؤشر لمتطلبات المقيدة الشركات تحقيق في الداخلي المراجع مساهمة
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 نتائج وتوصيات البحث  
 ائج الدراسة النظرية للبحثأوال : نت

 : يليرية لهذا البحث فيما النتائج النظ استخالو يمكن 

ــئولية الشـــركات ) المصـــريأن المؤشـــر  -1 ــادر  لمسـ ــتدامة ( والصـ ــأتي 2010مـــارس  فـــيمؤشـــر االسـ  فـــي يـ
، حيث  2008 فيوالصادر  الهنديالناشئة بعد المؤشر  االقتصاديات عالميًا على مستوى    الثانيالمركز 
تحقيقهـا لـثالث متطلبـات تمثـل مسـئوليتها البورصـة لمـدى  فـيتقيـيم الشـركات المقيـدة  فيدم المؤشر يستخ
تطبيـق قواعـد الحوكمـة وأداء  وهي،  نشاطها فيهتمارس  الذيتجاه المجتمع  إلزاميوليس  اختياريبشكل 

 .االقتصاديومسئوليتها البيئية ضمن أداء نشاطها  االجتماعيةمسئوليتها 

ل مســتدام مــن خـالل زيــادة مبيعاتهــا للشــركات المقيــدة بشـك االقتصـاديةؤشــر الـى تحســين القيمــة يهـدف الم -2
ومسـئوليتها البيئيـة وتطبيـق  االجتماعيةداء مسئوليتها المالية ، نتيجة أل أدواتها فيوعمالئها والمستثمرين 

 قواعد الحوكمة تجاه العاملين وأصحاب المصالح والمجتمع المحيط بها .
اليين والمحتملـين وأصـحاب المصـالح للقيمـة فعالة عند تقييم المستثمرين الح استثماريةلمؤشر أداة يعتبر ا -3

 المالية للشركات المقيدة من وجهة نظر إستراتيجية .  الرأسمالية المالية وغير 

تحقيـق الشـركات المقيـدة لمتطلبـات المؤشـر  فـي الـداخليتم صياغة إطار مقترح لتفعيل مسـاهمة المراجـع  -4
ــري ــث  المصـ ــركات ، حيـ ــئولية الشـ ــد لمسـ ــار اعتمـ ــاورعلـــى أربعـــ  اإلطـ ــل  هـــي ة محـ ــور األول تأهيـ ، المحـ

تطــوير المراجــع  الثــانيومعــايير المؤشــر ، والمحــور  بــات ومنهجيــةمتطلعلــى  الــداخليوتــدريب المراجــع 
ير المراجـع تحقيق الشركات المقيدة لمتطلبات المؤشـر ، والمحـور الثالـث تطـو  في التوكيديلدوره  الداخلي
 تحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات المؤشــر ، والمحــور يفــ لمعالجــة القصــور  االستشــاريلــدوره  الــداخلي

ــيم  ــع تقيـ ــع الرابـ ــداخليالمراجـ ــاح  الـ ــدة عـــن تحقيق فـــيلمحتـــوى وجـــودة االفصـ ــركات المقيـ ــاالشـ ــات ل هـ متطلبـ
 تحقيق تلك المتطلبات على تلك الشركات.  في المؤشر وأثر مخاطر القصور

 ثانيا : نتائج الدراسة الميدانية للبحث 
 ل للنتائج األتية :لبياناتها تم التوص اإلحصائيدراسة الميدانية لهذا البحث والتحليل بعد إجراء ال

إســتهدفت التعــرف علــى أراء فئتــين وهمــا  التــيلبيانــات الدراســة الميدانيــة  اإلحصــائيأكــدت نتــائج التحليــل  -1
، بالنســبة ألهميــة  المقيــدة وأســاتذة المراجعــة بالجامعــات والمعاهــد العليــا البنــوك فــيالمــراجعين الــداخليين 

تحقيـق الشـركات  فـي الـداخليى تفعيـل مسـاهمة المراجـع تأثير أليات المحاور األربعة لإلطار المقترح علـ 
 اإلجمــالي الحســابيلمســئولية الشــركات ، حيــث كانــت قيمــة الوســط  المصــريالمقيــدة لمتطلبــات المؤشــر 

 %، وكانــت 87بنســبة مئويــة  4.3563ل أليــات المحــور األو  الدراســة بالنســبة ألهميــة تــأثير عينتــيألراء 
ــابي قيمــــة الوســــط ــالي الحســ ــة عينتــــي اءألر  اإلجمــ ــبة الدراســ ــأثي ألهميــــة بالنســ ــاتــ ــاني المحــــور ت ر أليــ   الثــ
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 لنسـبةبا الدراسـة عينتـي ألراء اإلجمـالي الحسـابي قيمة الوسـط % ، وكانت 86.4بنسبة مئوية  4.3218
 الحســابي الوســط قيمــة % ، وكانــت  83.8مئويــة  بنســبة 4.1905 الثالــث  المحــور أليــات  تــأثير ألهميــة

% 82بنسـبة مئويـة   4.0759الرابع  المحور أليات  تأثير ألهمية بالنسبة لدراسةا عينتي ألراء اإلجمالي
ــائية بـــين أراء  ــات  بالنســـبة ، الدراســـة عينتـــي، مـــع عـــدم وجـــود تبـــاين ذات داللـــة إحصـ ــة تـــأثير أليـ ألهميـ

تحقيـــق الشـــركات المقيـــدة  فـــي الـــداخليعلـــى تفعيـــل مســـاهمة المراجـــع  المحـــاور األربعـــة لإلطـــار المقتـــرح
 بات المؤشر. لمتطل

 واالستشـاري التوكيـديمـن خـالل دوريـه  الـداخليأن األليات األكثر أهمية نسبية لتفعيل مساهمة المراجـع  -2
تطبيــق تلــك  فــيلمســئولية الشــركات ، تمثلــت  المصــري لمؤشــرتحقيــق الشــركات المقيــدة لمتطلبــات ا فــي

مسئوليتها البيئية على الترتيب  وأداءاالجتماعية أداء مسئوليتها  فيالشركات لقواعد الحوكمة مع التزامن 
. 

تحقيـــق الشـــركات المقيـــدة لمتطلبـــات االســـتدامة، يتطلـــب إدراك  فـــي الـــداخليإن تفعيـــل مســـاهمة المراجـــع  -3
االســـتدامة مـــن جهـــة وأداء مهـــام ألهميـــة االرتبـــاط والتنســـيق بـــين تحقيـــق متطلبـــات  الـــداخليين المـــراجعين

تصـميم وتقيـيم نظـام الرقابـة  فـيتشمل المساهمة  والتية أخرى، المراجعة الداخلية بكفاءة وفعالية من جه
 ييم المخاطر.تق فيللعمليات، والمساهمة  التشغيليالداخلية، وأداء المراجعة المالية، وتقييم األداء 
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 ثالثا : توصيات البحث  

 : يليالبحث فإن الباحث يوصى بما  والميدانية لهذاالنظرية ئج الدراسة على نتا بناءاً 

تحقيــق  فــي الــداخلييهدف لتفعيل مساهمة المراجع  والذيالمقترح  تطبيق الشركات المقيدة لإلطار -1
شـــركات ، ومـــن ثـــم تحقيقهـــا للتنميـــة لمســـئولية ال المصـــريالشـــركات المقيـــدة لمتطلبـــات المؤشـــر 

 تحقيقها على المستوى الكلى. فيوالمساهمة  الجزئيي المستدامة على المستو 
 بهذا البحث مثل:  ارتباطاء بحوث تتناول موضوعات ذات قيام الباحثين بإجر  -2
علـــى جـــودة  ESGتحقيـــق متطلبـــات مؤشـــر اإلســـتدامة  فـــي الـــداخليقيـــاس أثـــر مســـاهمة المراجـــع  -أ

دراســة  – طلبــات المؤشــرلمتالشــركات المقيــدة  تحقيــق عــن الخــارجيتقريــر المراجــع  فــياالفصــاح 
 ميدانية .

لمســئولية الشــركات علــى  المصــريحقيق متطلبات المؤشــر أثر تبنى لجنة المراجعة ألهمية ت قياس -ب
دارة المخــاطر  التشــغيليتحســين األداء   –البورصــة المصــرية  فــيالشــركات اإلنتاجيــة المقيــدة  فــيوا 

 .دراسة تطبيقية مع 
  لمتطلبات تحقيقها   عن المقيدة الشركات فياالفصاح   محتوىقية لمصدا الخارجي المراجع توكيد  أثر -ج 

  في المصالح  أصحاب قرارات وترشيد المحاسبي اإلفصاح جودة تحسين  على  لالستدامة صريالم المؤشر
 . دراسة نظرية ميدانية – المقيدة الشركات
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 الراجع العربية  
دارة إســـــتراتيجية فـــــى ودوره الـــــداخلى للتـــــدقيق المتكاملـــــة الـــــنظما  ،( 2012) إســـــحق عفـــــاف ، رز أبـــــو -1  وا 

 المهنيـة والهيئـات  الجمعيـات  دور حول االول الدولى المهنى المؤتمر ،ا  ركات الش إستدامة لدعم المخاطر
 فلسطين . ، اهلل رام ، المحاسبة مهنة وتنظيم تطوير فى

ــىالب -2 ــة ، يلــ ــاد  اهلل هبــ ــدين عمــ ــرا  ،( 2016) الــ ــئولية أثــ ــة المســ ــى االجتماعيــ ــالى االداء علــ ــركات  المــ  للشــ
 .  المنصورة جامعة ، التجارة كلية ، ماجستير لةرسا ،ا  الكيماويات  قطاع شركات  على بالتطبيق

ــامة ، الحيــــزان -3 ــاما ،( 2005) فهــــد  أســ ــة إدارة نظــ ــة)  المنشــــأت  ومراقبــ ــة حالــــة –( الحوكمــ ــبة هيئــ  المحاســ
 وأبعادهـا الشـركات  لحوكمـة الخـامس العلمـى المـؤتمر ،ا  العربـى الخليجـى التعـاون مجلس لدول والمراجعة
  .االسكندرية جامعة ، التجارة ،كلية ديةواالقتصا واالدارية المحاسبية

ــخاوى -4 ــد  ، السـ ــن أحمـ ــد  أيمـ ــدى لتـــأثير تحليليـــة دراســـةا  ،( 2015)  أحمـ ــزام مـ ــئو  بالحوكمـــة االلتـ  ليةوالمسـ
 رسالة ،ا  الشركات  لمسئولية المصرى المؤشر على التطبيق مع – المالى االداء على والبيئية االجتماعية
 .  االسكندرية جامعة ، التجارة كلية ، ماجستير

 ظـــل فـــى الشـــركة قيمـــة علـــى لإلســـتدامة الداخليـــة المراجعـــة أثـــرا ،( 2015) محمـــد  فـــوزي محمـــد  ، الســـيد  -5
 ، التجـارة كليـة ، دكتـوراة رسـالة ،ا وتجريبيـة ميدانيـة دراسـة – كوظيفـة دوريهـا إسـناد  وبـدائل عـن االفصاح
  .االسكندرية جامعة

 الـــدار الداخليـــة ، والمراجعـــة الرقابـــة ،( 2004) رزق فتحـــى ، الســـوافيرى – محمـــد  الفتـــاح عبـــد  ، الصـــحن -6
 االسكندرية . الجامعية،

 الــدار ، تطبيقــى نظــرى مــدخل – الداخليــة جعــةوالمرا الرقابــة ،( 1996) وآخــرون ســمير محمــد  ، الصــبان -7
 االسكندرية .  ، والتوزيع والنشر للطباعة الجامعية

 تحسـين فـى الـداخليين المـراجعيين لـدور متكامـل دخلمـ  نحـوا ، ( 2010) محمودى جابر ،مجبور النمرى -8
 والسبعون. الخامس دد الع القاهرة ،جامعة التجارة ،كلية والتأمين واالدارة المحاسبة ،مجلة الشركات  حوكمة

 التنمية تحقيق فى ودورها الداخلية المراجعة  أنشطةا  ،(  2017)  حنان ،  شعالة  أبو –  حميدة ، المحجوب  -9
 المجلــد  ، واالعمــال االقتصــاد  دراســات  مجلــة ،( حالــة دراســة)  والصــلب  للحديــد  الليبيــة بالشــركة المســتدامة

  .  خاو  عدد  ،( 5)

ــار -10 ــد  ىمـنــــ  ، فرحـــــات  – لطفـــــي منـــــى ، بيطـــ ــبى االفصـــــاحا  ،( 2013) خالـــ ــن المحاســـ ــئولية عـــ  المســـ
ــاد  مجلــــة ، االســــالمية المصــــارف فــــى االجتماعيــــة ــام المجلــــس ، العالميــــة االســــالمى االقتصــ  بنــــوكلل العــ
 الثامن . العدد  ، االسالمية المالية والمؤسسات 
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ــوع -11 ــف ، جربـ ــد  يوسـ ــدىا  ،( 2007) محمـ ــق مـ ــبة فـــى واالفصـــاح القيـــاس تطبيـ ــن المحاسـ  وليةالمســـئ عـ
ــركات  فـــى الماليـــة بـــالقوائم االجتماعيـــة ــزة بقطـــاع الشـ ــالمية الجامعـــة مجلـــة ، غـ ــلة ، االسـ  الدراســـات  سلسـ
 االول . دد الع ، عشر الخامس المجلد  ، االنسانية

 لمسـئولية المصـرى المركـز ،ا الشـركات  لمسـئولية المصـرى المؤشـر مـؤتمرا ،( 2011) أشـرف ، جمال -12
 . االستثمار وزارة ، ىالمصر  المديرين مركز ، الشركات 

 تفعيـل فـى الـداخلى والمراجـع االدارى للمحاسب  التكاملى الدور ،( 2014) أحمد  محمد  عاصم ، سرور -13
 عـين جامعة ، التجارة كلية ، المحاسبى الفكر مجلة ، تحليلية نظرية دراسة – للمنشأة االستراتيجية االدارة
 الثانى . العدد  ، عشر الثامنة السنة ، شمس

نعكاسه المصرية الشركات  إستدامة تقارير لتأكيد   مقترح مدخلا  ،(  2015) القادر  عبد  أحمد  ، شرف -14  وا 
 القاهرة. جامعة ، التجارة كلية ، دكتوراة لةرسا ،ا مقارنة دراسة – المصالح أصحاب  إدراك على

 كات الشـر  لمسـئولية المصـرى المؤشـر تطبيـق أثـر قيـاسا   ،( 2015) محمـد  كامل جمال ، الرحيم عبد  -15
 المصـــرية المقيـــدة الشـــركات  علـــى ميدانيـــة دراســـة مـــع – المـــالى االداء ضـــبط فـــى المســـتدامة التنميـــة عـــن

 السويس .  قناة جامعة ، باالسماعيلية ةالتجار  كلية ، دكتوراة رسالةا  بالبورصة

 للمحتــوى المســتثمرين إدراك مســتوى قيــاسا  ،( 2010)  علــى جمــال ، محمــد  – حســن يــونس ، عقــل -16
 مجلــة ، إختباريـة دراســة – الشـركات  وحوكمــة والبيئيـة االجتماعيــة للمسـئولية المصــرى للمؤشـر ومـاتىالمعل

 الرابع.  العدد  ملحق ، حلوان جامعة ، االعمال دارةوا   التجارة كلية ، التجارية والبحوث  الدراسات 
ــين ، غريــــب  -17 ــد  حســ ــال عبــ ــالم العــ ــئولية المصــــرى المؤشــــرا  ،( 2017) ســ ــةالت عــــن الشــــركات  لمســ  نميــ

 الفكـر مجلـة ،( ا ميدانيـة دراسـة مـع)  الحوكمـة مبادئ ضوء فى والمراجعين للمعدين جديد  تحد  المستدامة
 والعشرون .  الحادية السنة االول، الجزء ، الثانى ،العدد  شمس ينع جامعة ، التجارة كلية ، المحاسبى

 مبــــادئ لتجســـيد  ركات الشــــ  حوكمـــة مجـــال فــــى التـــدقيق وظيفـــة دور تطــــوير( ا 2011) فـــاتح ، غـــالب  -18
 عبـاس فرحـات  جامعـة والتسـيير، االقتصـادية العلـوم كليـة ، ماجستير رسالة ،ا  المستدامة التنمية ومعايير

 . الجزائر سطيف، ،
ــال ، منصـــورى -19 ــد  كمـ ــةا ،( 2008) محمـ ــة المراجعـ ــد  البيئيـ ــات  كأحـ ــة متطلبـ ــتدامة المؤسسـ ــق المسـ  وتحقيـ

 العلــوم كليــة ،ا االســتخدامية والكفــاءة المســتدامة التنميــة حــول لاألو  العلمــى المــؤتمر ،ا المســتدامة التنميــة
 فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر .  جامعة ، التسيير وعلوم األقتصادية

 أخرى : •

 المصرية  لبورصةا -1

 الشركات     لحوكمة المصرى الدليل ، المصرى المديرين ،مركز( 2016) المالية للرقابة العامة الهيئة -2
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