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 )Abstractمستخلص الرسالة ( -٥

 باللغة العربیة:5-1

یتمثل هدف البحث في القیام بدراسة تحلیلیة، لسبل تفعیل دور لجان المراجعة في القطاع 

المصرفي، في الرقابة على آلیات العمل المصرفي، وذلك لالرتقاء بدرجة كفاءة أداء أنظمة 

الرقابة الداخلیة لمؤسسات هذا القطاع، وتقدیم مدخل مقترح، لضوابط تطویر أداء لجان 

المراجعة، في القطاع المصرفي، للرقابة على آلیات العمل المصرفي، مع محاولة اختبار أربعة 

فروض أساسیة؛ ینص الفرض األول منها على وجود عالقة ذات داللة معنویة، بین كفاءة أداء 

أعضاء لجان المراجعة، وتفعیل الرقابة المالیة للنشاط المصرفي؛ وینص الفرض الثاني على 

وجود عالقة ذات داللة معنویة، بین كفاءة أداء لجان المراجعة، وتحسین جودة إدارة المخاطر 

المرتبطة بعملیات القطاع المصرفي؛ كما ینص الفرض الثالث على وجود عالقة ذات داللة 

معنویة، بین كفاءة أداء لجان المراجعة، وتحسین جودة وحدة مكافحة عملیات غسل األموال 

المرتبطة بعملیات القطاع المصرفي؛ بینما ینص الفرض الرابع على وجود عالقة ذات داللة 

معنویة، بین تطبیق أركان اإلطار المقترح لتفعیل دور لجان المراجعة، واالرتقاء بمستوى جودة 

الرقابة على آلیات العمل المصرفي. وقد ارتكز هذا البحث على المنهج االستقرائي، للتوصل 

إلى نتائج منطقیة تدعم الفروض النظریة الواردة به، والمنهج االستنباطي، وذلك الستنتاج كیفیة 

تفعیل دور لجان المراجعة في القطاع المصرفي المصري، مع االستعانة بالدراسة المیدانیة 

الختبار صحة فروض البحث عن طریق إعداد قائمة استقصاء موجهة إلى عینة الدراسة وهى 

تمثل أداة الختبار فروض هذا البحث، والتي یتم اختبارها من خالل تحلیل إجابات المستقصى 

 Kruskal- Wallis Test One- Way Analysis of اختبار منهم، وذلك باستخدام

Variance؛ ومجموعة اإلحصاءات الوصفیة لمتغیرات  لتحلیل التباین لعدة عینات مستقلة
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 لقیاس االرتباط؛ Pearson Rank Order Correlation Coefficientالدراسة؛ وأسلوب

حیث تم التحقق من صحة الفروض األربعة المذكورة من خالل كل من: الدراسة التحلیلیة 

للدراسات المحاسبیة التي تمت في هذا المجال، وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة لهذا البحث. 

كلمات الفهرسة: لجان المراجعة، إدارة المراجعة الداخلیة، المراجع الخارجي، مجلس 

    اإلدارة، إدارة المخاطر، وحدة مكافحة عملیات غسل األموال.

 باللغة االنجلیزیة:5-2

 The objective of this research is to present an analytical study, to the 
ways of activating the role of audit committees in the banking sector, in 
controlling the mechanisms of banking business, in order to improve the 
degree of efficiency of internal control systems of the firms of this sector, and 
to provide suggested approach in disciplines of the developing the audit 
committees performance, in the banking sector, to control the mechanisms of 
banking business, with an attempt to test four essential hypotheses; the first 
hypothesis provides the existence of a  significant relationship between the 
performance efficiency of members of audit committees, and activating the 
financial control of the banking activity; the second hypothesis provides that 
there is a significant relationship between the performance efficiency of audit 
committees, and improving the quality of risk management associated with 
the operations of banking sector; the third hypothesis also provides the 
existence of a significant relationship between the performance efficiency of 
audit committees, and improving the quality of the anti-money laundering 
unit associated with the operations of banking sector; and the fourth (and 
last) hypothesis provides the existence of a significant relationship between 
the application of elements of the proposed framework to activate the role of 
audit committees, and upgrading the quality of controlling the banking 
business mechanisms.  
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This research has drawn upon the inductive approach, to obtain logical 
conclusions support the theoretical hypotheses contained in the research, and 
upon the deductive approach, in order to conclude how to activate the role of 
audit committees in the Egyptian banking sector, with the assistance of the 
field study to test the validity of the research hypotheses by preparing a 
questionnaire addressed to the study sample and it represents a tool to test 
the hypotheses of this research, which tested through analyzing the 
examinees' answers, using "Kruskal-Wallis Test One-Way Analysis of Variance" 
to analyze the variance for several independent samples; and the group of 
descriptive statistics for the study variables; and using "Pearson Rank Order 
Correlation Coefficient" to measure the correlation; whereas the validation of 
the four mentioned hypotheses was verified through: the analytical study for 
accounting studies done in this field, and analyzing the results of the field 
study for this research. 

Key Words: Audit Committees, Internal Audit Management, External Auditor, 
                       Board of Directors, Risk Management, and the anti- money 

laundering unit.                                                                                   

 ): (لم یتم مناقشتها بیانات رسالة الدكتوراة

 عنوان الرسالة باللغة العربیة:

قیاس أثر الروابط السیاسیة على تكلفة رأس المال وعوائد األسهم للشركات المقیدة في 

 سوق األوراق المالیة

 محاسبة مالیة     التخصص الدقیق: 

الجامعة الكلیة القسم االسم 

القاهرة التجارة محاسبة أ.د/ أحمد محمد أبو طالب 

 

 2014 / 7 / 14تاریخ التسجیل:  -

 

 -4-  

 



:  أسماء الدورات التي تم الحصول علیها للترقیة اثناء الماجیستیر

 نظم الساعات المعتمدة -١

 النشر الدولي -٢

 مهارات االتصال الفعال في انماط التعلیم المختلفة  -٣

 استخدام التكنولوجیا في التدریس -٤

 االتجاهات الحدیثة في التدریس -٥

 الجوانب القانونیة والمالیة -٦

:  أسماء الدورات التي تم الحصول علیها للترقیة اثناء الدكتوراة

 اداب وسلوك المھنة في العمل الجامعي(اختیاري) -۱

 نظم االمتحانات وتقویم الطالب(اساسي) -۲

 اخالقیات البحث العلمي(اساسي) -۳

 مھارات العرض الفعال(اختیاري) -٤

 التفكیر االبداعي(اختیاري) -٥

 -5-  

 


