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 ا ن اأر ظ  طأدارة ا  
 دراردما ا ا  ام  

 
   محمود جالل. د            خلیل الرفاعي.د             شاكر البلداوي.د  
 

  :مستخلص

  

التحكم المؤسسي عملیات تتم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفیر أشراف على 

رقابیة لتجنب المخاطر وأدارتھا ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكید على كفایة الضوابط ال

ھذه المخاطر مما یؤدي الى المساھمة المباشرة في أنجاز األھداف وزیادة قیمة المنظمة ، 

مـن ھذه الجھات التي تساھم في ادارة المخاطر أستنادًا الى قواعد " ولعلھ یرد تساؤل 

ولالجابة على ھذا التساؤل جاء موضوع ھذا البحث لتسلیط الضوء " التحكم المؤسسي ؟ 

مفھوم إدارة المخاطر وعالقتھ بالتحكم المؤسسي وتحدید الجھات التي یمكن ان على 

والتعرف على مدى التزام كل من . تساھم في تحدید وقیاس وفحص وتقییم إدارة المخاطر 

مجالس اإلدارة و المدقق الداخلي و المدقق الخارجي و لجان التدقیق بمتطلبات التحكم 

البنك العربي وتشخییص الجوانب السلبیة واالیجابیة المؤسسي في إدارة المخاطر في 

للتطبیقات العملیة إلدارة المخاطر وتقدیم المقترحات التي من شأنھا زیادة فاعلیة إدارة 

المخاطر في االبنك  وأظھرت النتائج أن ھناك أدراكًا كبیرًا لھذه الجھات لدورھا في ادارة 

ى ولتعزیز ھذا األدراك من الضروري المخاطر ولكن بنسب متفاوتھ واحدة عن اآلخر

االلتزام بمبادئ ومعاییر التدقیق الدولیة وتعدیل التشریعات المرتبطة بواجبات ھذه الجھات 

وعقد الدورات التدریبیة المستمرة لكافة المستویات االداریة لتعریفھم بأركان التحكم 

  .المؤسسي الفعال ودورھم في ادارة المخاطر 

  

  

                                                 
      الجامعة المستنصریة  
         جامعة البلقاء التطبیقیة  
 جامعة الزرقاء  
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  :ومنھجیة البحث المقدمة : اوال 

  

یعد التحكم المؤسسي من نتاج األدوارالتي تؤدیھا بعض الجھات الموكل الیھا عملیات 

االدارة واألشراف والرقابة والتي یتم محاسبتھا عن مدى تحقیق أھداف وغایات الوحدة 

االقتصادیة لذا یتطلب تدعیم التحكم المؤسسي بتوافرأركان رئیسة لنجاحھ وقد حدد معھد 

ققین الداخلیین في الوالیات المتحدة االمریكیة ھذه االركان باربعة تتمثل بمجلس المد

االدارة ولجنة التدقیق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ، فمن خالل عمل جمیع ھذه 

االركان مع بعضھا بشكل جید واستقاللیة صحیحة فأن الرقابة الداخلیة تكون قویة 

فعالة ، لذا سیحاول الباحثان تسلیط الضوء على دور ھذه وبالتالي تكون ادارة المخاطر 

  :األطراف في ادارة المخاطر من خالل أتباع المنھجیة التالیة 

  

  مشكلة البحث:  1-1

نظرًا للمتاعب الكثیرة التي مرت بھا الكثیر من الوح�دات االقتص�ادیة نتیج�ة ال�دور الش�كلي      

ت الرقابی�ة ف�ي تل�ك المنظم�ات وزی�ادة      لمجالس أدارتھا وما ترتب علیھ من ضعف اإلجراءا

ح��دة المخ��اطر ، فق��د تزای��د االھتم��ام بمفھ��وم ال��تحكم المؤسس��ي ودوره ف��ي إدارة المخ��اطر   

والح��د منھ��ا وتوجیھھ��ا بش��كل یع��زز فاعلی��ة األداء ل��ذا یمك��ن تلخ��یص مش��كلة البح��ث بع��دم   

وأس�الیب  وضوح مفھوم إدارة المخاطر والجھات التي یمكن ان تت�واله وواجب�ات ك�ل جھ�ة     

  :التنسیق فیما بینھا ، أي ان البحث یحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتیة 

ما المقصود بإدارة المخاطر ، وھل تشكل ھذه اإلدارة احد أھداف التحكم  -1

  .المؤسسي 

 .من ھي الجھات التي یمكن ان تتولى إدارة المخاطر  -2

  

  :أھداف البحث :  1-2

  :یة یسعى البحث إلى تحقیق األھداف اآلت

  .تحدید مفھوم إدارة المخاطر وعالقتھ بالتحكم المؤسسي  -1

تحدید الجھات التي یمكن ان تساھم في تحدید وقیاس وفحص وتقییم إدارة  -2

 .المخاطر 
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التعرف على مدى التزام كل من مجالس اإلدارة و المدقق الداخلي و المدقق  -3

المخاطر لبعض الخارجي و لجان التدقیق بمتطلبات التحكم المؤسسي في إدارة 

 الوحدات االقتصادیة 

تشخیص الجوانب السلبیة واالیجابیة للتطبیقات العملیة إلدارة المخاطر وتقدیم  -4

 . المقترحات التي من شأنھا زیادة فاعلیة إدارة المخاطر في الوحدات المبحوثة

  

  :أھمیة البحث :  1-3

لس االدارة للوح�دات  ان التطورات  الحدیثة في مج�ال ال�تحكم المؤسس�ي فرض�ت عل�ى مج�ا      

االقتصادیة وأجھزة التدقیق الداخلي والخارجي ولج�ان الت�دقیق دورًا كبی�رًا لض�مان تحقی�ق      

أھدافھا واستراتیجیاتھا ، ویتطلب ھذا الدور زیادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بتحقیق ھ�ذه  

تتج�اوز فیھ�ا    األھداف واالستراتیجیات وتبني اآللیات الرقابیة الفعالة بتحدید الموضع الت�ي 

  . حدود المخاطر وتقویم وتحسین فاعلیة إدارة المخاطر في تلك الوحدات  

  

  :فرضیات البحث :  1-4

ھناك أدراك كبیر لمفھوم إدارة المخاطر " یستند البحث على الفرضیة الرئیسیة اآلتیة  

  "  .وآلیات تطبیقھ والجھات المسؤولة عنھ في معظم الوحدات االقتصادیة 

  :ات الفرعیة اآلتیة والفرضی

  .لمجلس االدارة دور كبیر في ادارة المخاطر في معظم الوحدات االقتصادیة  -1

  .للجان التدقیق دور كبیر في ادارة المخاطر في معظم الوحدات االقتصادیة  -2

 .للمدقق الداخلي دوركبیر في ادارة المخاطر في معظم الوحدات االقتصادیة  -3

 .ارة المخاطر في معظم الوحدات االقتصادیة للمدقق الخارجي دور كبیر في اد -4

  

  :أسلوب جمع البیانات وادوات التحلیل :  1-5

أستخدم في البحث أسلوب التحلیل الوصفي م�ن خ�الل االعتم�اد ف�ي جانب�ھ النظ�ري عل�ى        

الكت�ب وال�دوریات وف��ي جانب�ھ العمل��ي عل�ى االس�تبانة ف��ي ت�وفیر البیان��ات الالزم�ة حی��ث        

مح��اور رئیس��یة تق��یس دور أرب��ع جھ��ات ف��ي ادارة المخ��اطر     تض��منت اآلس��تبانة اربع��ة 

ووزعت ھذه االستبانة على بعض فروع البنك العربي وأستخدم في تحلیل النتائج بع�ض  
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لعین�ة واح�دة     Tاالسالیب االحص�ائیة كالوس�ط الم�وزون واالنح�راف المعی�اري وأختب�ار       

  .لقیاس معنویة الوسط الموزون  

  

     الدراسات السابقة: ثانیا 

تقی��یم العوام��ل الم��ؤثرة ف��ي مخ��اطر ت��دقیق الحس��ابات ف��ي      "   )1( دراس��ة عص��فور  -1

 " األردن من وجھة نظر المدقق 

استھدفت الدراسة استقراء مدى ق�درة م�دققي الحس�ابات ف�ي األردن عل�ى إدراك مخ�اطر       

تدقیق الحس�ابات ع�ن طری�ق اختب�ار العوام�ل الم�ؤثرة ف�ي مخ�اطر ت�دقیق الحس�ابات م�ن            

المدقق حیث تم إجراء الدراسة المیدانیة لتشمل م�دققي الحس�ابات األردنی�ین     وجھة نظر

وألغ��راض الدراس��ة فق��د ت��م تص��میم اس��تبیان وت��م توزیع��ھ عل��ى المس��تجوبین باس��تطالع  

استبانة تم توزیعھا وقد تم وض�ع خم�س    60استبانة من اصل  42عینة عشوائیة بلغت 

ان ق�درة الم�دقق عل�ى تقی�یم     : ئج التالی�ة  فرضیات الختبارھا وتوصلت الدراسة إل�ى النت�ا  

المخاطر تتأثر بالمؤھل العلمي والتخصص والخبرة العملیة التي یتمتع بھا المدقق ك�ذلك  

تت��أثر ق��درة الم��دقق بحج��م الش��ركة والش��كل الق��انوني لھ��ا ون��وع الت��دقیق وأخی��را أتع��اب   

  .التدقیق التي یطلبھا المدقق تتأثر بتقییمھ لمخاطر التدقیق

  

  Williamة دراس -2
)2(

                                                                 
              “Auditing Risk Assessment and   Risk Management Processes”  

تطرقت ھذه الدراسة الى دور وظیفة التدقیق الداخلي في أضافة قیمة للمشروع من 

الذاتي للمخاطر ، واكدت الدراسة على ان توفیر فریق  خالل تأكیدھا على عملیة التقییم

من االشخاص یركزون على التقییم الذاتي للمخاطر وزیادة الوعي بتأثیرالموظفین في 

تحقیق االھداف المرسومة للمشروع ، وعند التخطیط للرقابة على المخاطر یجب ان 

خاطر وتحدید مستوى یتم تقییم مستوى كل خطر ویحدد الرقابات المناسبة لتخفیف الم

  .الخبرة المطلوبة لتنفیذ تلك االنشطة 

  

  )Page & Spire  )3دراسة  -3

“Risk management the reinvention of internal control and 

the changing role of internal audit”  
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تطرقت ھذه الدراسة الى طبیعة وظائف الرقابة الداخلیة في ظل التحكم المؤسسي في 

ا ، مركزة على اسلوب التنظیم الذاتي لالجراءات كجزء من مصادر الرقابة انكلتر

ان ھذه الدراسة استعرضت التطورات في متطلبات تقاریر . وسیاسات التحكم المؤسسي 

التحكم المؤسسي الذي یوفر الفرصة المناسبة لتحدید المخاطر المرتبطة بذلك والدور 

  .اطر الجدید للمدقق الداخلي لتقلیل ھذه المخ

  

  )4(دراسة الجوھر والعقدة  -4

أعادة ھندسة التدقیق الداخلي في ضوء المعاییرالدولیة واثرھا في تعزیز ادارة " 

  "المخاطر 

ان توفر انظمة رقابة داخلیة فعالة داخل المنظمات یجب ان یكون مدعمًا بجھاز تدقیق 

یز فاعلیة وكفاءة داخلي فعال حیث یعد ھذا الجھاز وسیلة تقویم مستقلة یساھم في تعز

العملیات والتأكد ان مدى االلتزام بالقوانین والسیاسات والتعلیمات الداخلیة ، والحكم 

على كفاءة نظام ادارة المخاطر وتحقیقًا لھذا الدور سعت العدید من المنظمات المھنیة 

 الدولیة الى اعادة بناء التفكیر االساسي لھذه الوظیفة واعادة تقییم جذري لعملیات

التدقیق لتحقیق التحسینات الكبیرة من خالل مقاییس معاصرة وحاسمة لالداء مثل 

التكلفة ، نوعیة الخدمة ، وھذا ما یطلق علیھ بمصطلح اعادة الھندسة ، لذا جات ھذه 

الدراسة لتسلط الضوء على مفھوم التدقیق الداخلي الحدیث في ظل المعاییر الدولیة 

ة الرقابة وتزوید االدارة بنتائج تقویمات المخاطر ودوره بمراجعتھا لمخاطر وانظم

وتأكید كون انظمة الرقابة كافیة لتقلیل المخاطر ، وسعى الباحثان ألختبار مدى تطبیق 

  .تلك المعاییر في البیئة االردنیة والوصول الى اسباب معوقات تطبیق البعض منھا 

  

  :ما یمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لدراسات السابقة ان القاسم المشترك بینھا ھو المخاطر ، ولكن كل دراسة یالحظ من ا

اخذت مجال معین وعالقتھ بالمخاطر ، فدراسة عصفور اظھرت قدرة المدقق الخارجي 

على ادراك ھذه المخاطر والعوامل المؤثرة في قدرتھ ألكتشاف مخاطر التدقیق ، اما 

ى وظیفة المدقق الداخلي في ادارة دراسة ولیم ، والجوھر والعقدة فقد ركزت عل

فتناولت اجراءات الرقابة الداخلیة   Page &Spireالمخاطر ، واما دراسة 

الموضوعة من قبل االدارة ودورھا في االدارة الذاتیة للمخاطر ، وعلیھ فأن ما یمیز 
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ھذه الدراسة انھا جمعت بین ھذه الجھات لتحدید دورھا في ادارة المخاطر في ظل 

  .التحكم المؤسسي اركان 

  

   الجانب النظري: ثالثا 

  مفھوم إدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي:  3-1

  

إن إدارة المخاطر ھي جزء من دورة المخاطر المسموح بھا في المنظمة استنادًا الى 

إجراءات الرقابة الداخلیة الموضوعة من قبل اإلدارة ، ووفقا لمعھد المدققین الداخلیین 

احتمالیة تنفیذ أو عدم تنفیذ امر ما أو عمل " فأن إدارة المخاطر ھي ) IIA( األمریكي 

، واستنادا إلى  )5(ما قد یؤثر بشكل سلبي على المشروع أو النشاط الخاضع للتدقیق 

)Pickett( )6(  فأن المخاطر كلمة مشتقة من كلمة إیطالیة بمعنى التجرؤ)to dare 

ویرى بعض المحاسبین ان عملیة . مقیاس المطابق ونعني بھا االختیار بدًال من ال) 

تحسین األداء االقتصادي للمنظمات تتم من خالل تحسین إدارة المخاطر وان ھذا 

وانما النظر إلیھ باتجاه ) خطر(المفھوم یجب ان ال ینظر إلیھ على انھ مفھوم سلبي 

ؤسسي یعتبر ایجابي أي ان الخطر یعد مفتاح قیادة أنشطة المنظمة وان التحكم الم

استجابة استراتیجیة من قبل المنظمة للخطر ، وعلیھ فان كل منظمة لكي یكون لھا 

نظام رقابة داخلیة یتمتع بالكفاءة یجب ان یتكون من العناصر المترابطة والمتداخلة مع 

بعضھا والمتمثلة بالمحیط الرقابي وتحدید المخاطر ونظم المعلومات واالتصاالت 

، ومما الشك فیھ إن ھذا االطار المتكامل للرقابة ) 7(الرقابة  والسیطرة واجراءات

 COSO( Committee of Sponsoring(الداخلیة التي وضعتھ لجنة 

Organization  یھدف الى وضع ضوابط لمنع واكتشاف أي مخالفات او تجاوزات

ویمكن  في العملیات عند ممارسة النشاط لزیادة الثقة في البیانات المالیة المنشورة ،

  :  )8(استخدام المعاییر التالیة لتحقیق الفائدة األكبر من إدارة المخاطر 

  

 .مرونة أكثر في العمل مع برامج مخططة  -

 .تنفیذ األنشطة في الوقت المحدد لھا بفاعلیة  -

 .تأكید اكبر في الوصول الى األھداف الرئیسیة للمشاریع  -

 .جحة التقدیر واالستعداد الستغالل جمیع الفرص النا -
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 .تحسین رقابة الخسائر  -

 .تحسین الرقابة على البرامج وتكالیف األعمال  -

 .زیادة المرونة الناتجة من فھم جمیع العملیات والمخاطر المرتبطة بھا  -

تقلیل التكالیف المفاجئة من خالل فاعلیة وشفافیة تخطیط العملیات الطارئة او  -

 .المحتملة 

  

انھ قد تم تطویر عشرة مقاییس كعناوین أساسیة ویمكن اإلشارة في ھذا المجال الى 

  للمخاطر

 , Terminate , Controls , Transfer , Contingenciesتتمثل بـ    

Take more , Communicate , Tolerate ,  Commission 

research , Tell some one , Check compliance  )9   (.  

والتي ) التحكم المؤسسي (ة المؤسسیة وتعتبر إدارة المخاطر جزء اساسي من الحاكمی

النظام الذي یتم من خاللھ توجیھ أنشطة المنظمة ومراقبتھا من " یمكن تعریفھا بأنھا 

أعلى مستوى من اجل تحقیق أھدافھا والوفاء بالمعاییر الالزمة للمسؤولیة والنزاھة 

المشروع  بعبارة اخرى ھي اإلجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب" والشفافیة 

او أصحاب المصالح فیھ لتوفیر رقابة على المخاطر التي یتعرض لھا المشروع بعملھ 
)10( .  

وبنفس االتجاه أشار تعریف معھد المدققین الداخلیین بأن التحكم المؤسسي عملیات تتم 

من خالل إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفیر أشراف على 

اسطة اإلدارة ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكید على كفایة المخاطر وأدارتھا بو

الضوابط الرقابیة لتجنب ھذه المخاطر مما یؤدي الى المساھمة المباشرة في أنجاز 

أھداف وحفظ قیم المنظمة مع األخذ في االعتبار ان أداء أنشطة التحكم المؤسسي یكون 

، وتولت لجنة  )11(الوكالة  من مسؤولیة أصحاب المصالح في المنظمة لتحقیق فعالیة

م والتي تھدف الى تحسین مفھوم ونوعیة الرقابة 1974بازل التي إنشأت عام 

المصرفیة عالمیًا من خالل إصداراتھا وإرشادتھا دراسة أسباب االزمات المصرفیة 

المتتالیة في كثیر من الدول وتوصلت الى إن اھم االسباب التي ادت الى تلك االزمات 

ارة البنوك للمخاطر المصرفیة التي تتعرض لھا وضعف الرقابة الداخلیة ھي عدم اد

والخارجیة من قبل البنوك المركزیة ، ولعلھ یرد في ھذا المجال تساؤل من ھي الجھات 
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التي تساھم في إدارة المخاطر استنادًا الى التحكم المؤسسي ؟ والفقرة التالیة توضح 

  .الجھات المسؤولة عن إدارة المخاطر 

  

الجھات المسؤولة عن إدارة المخاطر استنادًا الى أركان التحكم :  3-2

    المؤسسي

  

  :مجلس االدارة : 1- 3-2

بسبب المتاعب الكبیرة التي مرت بھا العدید من الوحدات االقتصادیة فقد نادى 

المساھمون واالطراف االخرى ذات العالقة على ضرورة تحمل مجالس االدارة 

االستراتیجیات والخطط وادوات المتابعة والرقابة ،وقد وصف لمسؤولیاتھم بوضع 

مجلس اإلدارة على انھ الرابط بین  )  Monks & Minnow  ()12( الكاتبان  

االشخاص الذین یوفرون رأس المال واالشخاص الذي یستخدمونھ لخلق قیمة للمنظمة 

  : وأشار الكاتبان الى دور مجلس االدارة باآلتي . 

  .راتیجیات الرئیسیة للمنظمة والمصادقة علیھا مراجعة االست -

 .مراقبة أعمال المدیر التنفیذي  -

 .االشراف على تنفیذ وتطویراستراتیجیة المنظمة  -

 .مراقبة المخاطر واجراءات الرقابة الداخلیة  -

مراقبة االنشطة وكافة العملیات لضمان عدالة المعاملة بین كافة االطراف ذات  -

 .الصلة بنشاط المنظمة 

 

بأن على مجلس االدارة مراقبة المخاطر التي تحیط بنظام  ) COSO ()13(  واوضحت 

المراقبة في الشركة  ، ویلتزم اعضاء مجلس االدارة بمقیاسین قانونیین اال وھما 

مقیاس واجب الرعایة الذي یتطلب العمل بإخالص ووفاء عالي واالطالع على كافة 

جتماعات بشكل منتظم واالیمان المطلق القضایا التي تخص المنظمة وحضور اال

بجدوى عملھم في المنظمة ، ومقیاس واجب الوالء الذي یتطلب عدم استغاللھم 

موقعھم لتحقیق مكاسب شخصیة والعمل ألفضل منفعة لصالح المنظمة وان یكونوا 
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موضع ثقة ونزاھة في ادائھم ألعمالھم ویمكن لمجلس االدارة إنشاء ادارة أو لجنة 

  :    )NACD ()14(ادارة المخاطر وتتضمن مسؤولیاتھا اآلتي  تتولى 

  

تحلیل جمیع المخاطر المرتبطة بأنشطة المشروع على سبیل المثال مخاطراالئتمان  -1

  .والسوق والسیولة والعملیات بالنسبة للبنوك 

 .تطویر منھجیات القیاس والضبط لكل نوع من انواع المخاطر  -2

  .الت االستثناء عن سیاسة ادارة المخاطر تحدید سقوف المخاطر وتسجیل حا -3

تزوید مجلس االدارة واالدارة التنفیذیة العلیا بمعلومات عن منظومة المخاطر في  -4

 المنظمة 

یتم التعاون بین ھذه اللجنة او الدائرة وبین الدوائر االخرى الموجودة في المنظمة  -5

 .إلنجاز مھامھا 

 

  :التدقیق الداخلي :  2- 3-2

دققین الداخلیین تعریفًا للتدقیق الداخلي أشار فیھ الى أنھ نشاط مستقل وضع معھد الم

وتأكید موضوعي ذو طبیعة استشاریة یھدف الى اضافة قیمة للمنظمة وتحسین 

عملیاتھا ویساعد التدقیق الداخلي المنظمة على تحقیق اھدافھا من خالل انتھاج مدخل 

عالیة الرقابة وفعالیة ادارة التحكم موضوعي لتقویم وتحسین فعالیة ادارة المخاطروف

، ویعتبر التدقیق الداخلي مفتاح اساسي من مفاتیح التحكم المؤسسي لذا  )15(المؤسسي

بادر معھد المدققین الداخلیین بتطویر معاییر ومیثاق أخالقیات مھنة التدقیق الداخلي 

مالیة في مختلف لمواجھة المتغیرات البیئیة الجدیدة التي حصلت نتیجة االنھیارات ال

أن اإلدارة تطلب من المدقق الداخلي   )Felix & Maletta()16(دول العالم ، ویرى  

  :المساعدة في تزویدھم بالتأكیدات المتعلقة باألتي 

  

  .تحدید ومراقبة المخاطر بكفاءة وفاعلیة  -1

 .السیطرة على العملیات التنظیمیة بشكل كفوء ومؤثر وفعال  -2

 .یمیة في الشركة المعنیة فاعلیة العملیات التنظ -3

وفي دلیل الحاكمیة المؤسسیة للبنوك في األردن تم التأكید على إن المسؤولیة األساسیة 

ألدارة التدقیق الداخلي یجب ان تقوم على أساس المخاطر من خالل مراجعة وبحد ادنى 
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ات الدولیة عملیات االبالغ المالي واألمتثال لسیاسات البنك الداخلیة والمعاییر واالجراء

البنك المركزي االردني ، دلیل الحاكمیة المؤسسیة ، ( والقوانین والتعلیمات ذات العالقة 

2007  ()17( .  

  

  لجنة التدقیق: 3- 3-2

استنادًا  1997لسنة ) 1(أصدرت ھیئة االوراق المالیة في األردن التعلیمات رقم 

مھام لجنة  1997لسنة  23من قانون االوراق المالیة رقم  53و 9ألحكام المادتین 

  :     التدقیق والتي تتضمن

على مجلس ادارة الشركة في بدایة كل سنة تشكیل لجنة من ثالثة من أعضاءه  -1

  .غیر التنفیذین واعالم الھیئة بذلك وبأي تغیرات تحصل علیھا وأسباب ذلك 

لى تجتمع لجنة التدقیق بصفة دوریة وتقدم تقاریرھا أوًال بأول لمجلس االدارة ع -2

  . ان ال یقل عدد أجتماعاتھا عن اربعة مرات في السنة 

  :)   18(وقد أوضح معھد المدققین الداخلیین إطار عمل ھذه اللجان باآلتي 

المصادقة على وثیقة التدقیق الداخلي التي تبین صالحیات ومسؤولیات واھداف  -1

  .دائرة التدقیق الداخلي 

نیة على أساس المخاطر وأیة تعدیالت اعتماد خطة التدقیق الداخلي السنویة المب -2

 .ھامة تطرأ علیھا 

 .مراجعة الموازنات التقدیریة للتدقیق الداخلي والمصادقة علیھا  -3

 .األجتماع مع مدیر التدقیق الداخلي دوریًا  -4

 .األطالع على تقاریر مدیر التدقیق الداخلي  -5

 ھنیة للتدقیق الداخلي التحقق من ألتزام دائرة التدقیق الداخلي بمعاییر الممارسة الم -6

یتضح من ذلك ان وجود لجنة تدقیق تتمتع بصالحیات تكفل لھا حق ممارسة دورھا 

الرقابي على أعمال التدقیق الداخلي والخارجي ومتابعة تقاریرھم للتأكد من قیام ادارة 

 المنظمة بتنفیذ ما تحویھ تلك التقاریر من نتائج وتوصیات ، ویتمثل دور لجنة التدقیق في

ظل التحكم المؤسسي من خالل مساعدة مجلس االدارة على إتمام مسؤولیاتھم االشرافیة 

لغرض التأكد من تكامل التقاریر المالیة وإذعان المنظمة للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة 

وضمان أستقاللیة المدققین الخارجیین والداخلیین عند ادائھم لواجباتھم الوظیفیة وھذا ما 
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البنك المركزي االردني ، مصدر سبق ( الحاكمیة المؤسسیة للبنوك في األردن أكده دلیل 

  .)19()  2007ذكره ، 

  

  :المدقق الخارجي : 4- 3-2

أن متطلبات التحكم المؤسسي تستدعي التعاون البناء بین ادارة الوحدة االقتصادیة 

المعلومات  وبین المدقق الخارجي وان تتصف العالقة بینھم بالشفافیة من حیث تبادل

واستقاللیة المدقق واألخذ بأرائھ على محمل الجد عند تشخیص األخطاء ومن اجراءات 

ضمان استقاللیة المدقق ألجل حمایة مصالح االطراف المختلفة التي تتأثر بأداء 

أن یكون موظفوا مكتب التدقیق ممن تنطبق علیھم معاییر الرقابة على : ( المنظمة 

خبرة والكفاءة ،ویجب ان تخضع كافة أعمال مكتب التدقیق جودة االداء من حیث ال

لألشراف الجید على كافة مستویاتھ ، ووضع سیاسة محددة للتوظیف في مكتب التدقیق 

ویسعى . )20(،وتنمیة القدرات المھنیة من خالل اجراءات وبرامج التعلیم المستمر

من الوصول الى تقییم اولي المدقق الخارجي الى فھم اجراءات الرقابة الداخلیة لیتمكن 

حول نوعیة ھذه االجراءات ومدى مالئمتھا مع نوعیة المخاطر التي تواجھھا لذا فأن 

فحص الرقابة الداخلیة من قبل المدقق الخارجي یحدد مدى قناعتھ بمخاطر الرقابة 

ویرى العدید من الباحثین ان ادارة الخطر یمكن ان یتم من خالل ثالثة . ومستواھا   

ھج ، المنھج االول یؤكد على دور الوحدات الفرعیة في الوحدة االقتصادیة بادارة منا

الخطر، والمنھج الثاني یؤكد على انشاء ادارة مركزیة الدارة الخطر ، والمنھج الثالث 

یجمع ما بین االثنین ، ویعتبر ھو االفضل ألن وجود جھة مركزیة یساعد على تنظیم 

العمل بینھم وبالتالي تحقیق مزایا تقلیل التكالیف في جھود مختلف االطراف وتنسیق 

تكرار نفس االجراءات من قبل اكثر من جھة ، كما ان اشراك االدارات الفرعیة في 

  .عملیة ادارة الخطر سیؤدي الى اخضاعھم الى المساءلة عن المخاطرالخاصة بھم 

  

  :الجانب العملي: رابعا 

  تحدید مجتمع الدراسة وعینتھ:  4-1

د المصارف كیان اقتصادي یختلف عن باقي الكیانات االقتصادیة االخرى لما تع

لھا من أھمیة كبیرة واثر على اقتصاد المجتمع وذلك الن المخاطر التي یتعرض 

لھا المصرف تطال عدد كبیر من افراد المجتمع لضخامة عدد العمالء اصحاب 
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المصرفیة بأنھا فن  الودائع أو الحسابات االستثماریة ، حیث تعرف الصناعة

التعامل مع المخاطر ولیس تجنبھا لذا إرتاى الباحثون ان یكون مجتمع البحث 

احدى اھم البنوك االردنیة وھو البنك العربي وتم اختیار بعض فروعھ لتكون 

  .عینة للدراسة 

  

  ...توصیف العینة :  4-2 
ت إستمارات تتكون عینة الدراسة من بعض فروع البنك العربي  ، ووزع       

إستمارة على أربع فئات متمثلة باعضاء مجلس  75االستبانة بواقع أجمالي 

االدارة ، وأعضاء لجان التدقیق ، والمدققین الداخلیین ، والمدققین الخارجیین 

أستمارة شكلت عینة البحث  60الذین قاموا بتدقیق تلك المصارف وتم أستعادة 

  .ومات العامة واآلتي توصیف لھذه العینة حسب المعل

  

  ..المركز الوظیفي   - أ

وزعت االستبانة على أربع فئات وكانت الفئة األكبر ھم من المدققین الداخلیین حیث 

 15أستبانة ، ثم أعضاء مجلس االدارة بواقع  23بلغت االستبانات المستعادة بواقع 

ین أستبانات للمدقق 10أستبانة ، و 12أستبانة ، ثم أعضاء لجنة التدقیق بواقع 

  : الخارجیین والجدول اآلتي یبین تلك المعلومات 

  

  )1(جدول رقم 

  توزیع أفراد العینة حسب الموقع الوظیفي

  الوزن المئوي    عدد المبحوثین    الموقع الوظیفي   

  %25            15           عضومجلس االدارة 

  %38            23           مدقق داخلي 

  %20            12           عضو لجنة تدقیق 

  %17            10           مدقق خارجي  

  %100            60           المجموع  
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  ..المؤھل العلمي   - ب

تركزت الشھادات بالنسبة ألفراد العینة بشكل كبیر لحملة شھادات البكالوریوس بنسبة 

  %) .7(ثم الدكتوراه بنسبة % ) 20( ثم الماجستیر بنسبة %) 73( 

  

  )2(جدول رقم 

  توزیع أفراد العینة حسب الشھادة الحاصل علیھا

  الوزن المئوي    التكرار            المؤھل العلمي   

  % 73         44            بكالوریوس

  % 20         12            ماجستیر

  % 7          4            دكتوراه

  %100        60            المجموع

  

  التخصص -ج

تراوحت األختصاصات األكثر تكرارًا بثالثة أختصاصات رئیسیة متمثلة بتخصص 

المحاسبة ، والعلوم المالیة والمصرفیة ، وأدارة األعمال وھناك أختصاصات أخرى 

تم جمعھا بفئة واحدة تحت تسمیة ..... مختلفة كنظم المعلومات واالقتصاد 

اآلتي یبین األختصاصات األكثر االختصاصات االخرى وذلك لقلة أعدادھا والجدول 

  :تكرارًا 

  )3(جدول رقم 

  توزیع أفراد العینة حسب األختصاص

  الوزن المئوي       التكرار           األختصاص    

  % 37        22             العلوم المالیة والمصرفیة 

  % 33        20             المحاسبة 

  % 20        12             ادارة االعمال 

  % 10        6             آختصاصات اخرى  

  % 100        60             المجموع 
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  ..سنوات الخبرة   -  د

تكونت سنوات الخبرة من إربعة فئات وكانت الفئة األخیرة مفتوحة ، وأكثر سنوات 

اما أقل الفئات تكرارًا %  33.3حیث بلغت نسبتھا  5 - 1الخبرة تكراراًً ھي الفئة من 

والجدول اآلتي یوضح توزیع افراد %  16.7سنوات حیث بلغت  10-6الفئة من ھي 

  :العینة حسب سنوات الخبرة 

  

  )4(جدول رقم 

  

  :تحلیل النتائج :  4-3

لغرض الحصول على تحلیل اولي للنتائج أستخدم الوسط الموزون واالنحراف المعیاري 

لمعرفة دور كل من أعضاء مجلس االدارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ، ولجنة 

اطر وكذلك لمعرفة اي االنشطة اكثر التزامًا بھا من قبل ھذه التدقیق في ادارة المخ

الجھات في ادارة المخاطر واالنشطة األقل التزامًا بھا ، كذلك تم تشخیص أي جھة من 

ھذه الجھات تتولى بشكل أكبر عملیة ادارة المخاطر ، وفیما یلي عرض لھذه النتائج 

  :وفقًا للمحاور اآلتیة 

  

 االدارة في ادارة المخاطر  دور أعضاء مجلس: 4-3-1

أظھرت النتائج ان أعضاء مجلس االدارة ھم الفئة التي تتحمل بالدرجة االولى ادارة 

وأن أكثر االنشطة  % 81  اي بنسبة  2.436وسط الموزون المخاطر  ، حیث بلغ ال

التي یقومون بممارستھا ھو تحملھم لكافة المسؤولیات المتعلقة بسالمة العملیات 

                                                 
  خالل نسبة ذلك المتوسط الى مقیاس االجابة البالغ ثالثة تم تم احتساب متوسط المتوسطات لكل فئة ومن

 استخراج النسبة لكل فئة

  الوزن المئوي  التكرار        عدد سنوات الخبرة

  % 33.3       20          5ــ  1

  % 16.7       10          10ــ  6

  % 23.3       14          15ــ  11

  % 26.7       16          ا فوقــ فم 15

  % 100       60          المجموع
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، ثم قیامھم بالمصادقة على أنظمة %  89أي بنسبة  2.670یة بوسط موزون المال

وبنسبة  2.580الضبط الداخلي والرقابة الداخلیة وتقییم مدى فاعلیتھا بوسط موزون 

، ثم تأكیدھم على التزامھم أمام جمیع المساھمین وقیامھم برسم االھداف %  86

 2.516الجھات التنفیذیة بوسط موزون  االستراتیجیة واتخاذ األجراءات الرقابیة على

أما اقل األنشطة التزامًا بھا فھي تتعلق بتوجیھ االدارة . تقریبًا %  84أي بنسبة 

أي  2.225التنفیذیة بوضع خطط تتماشى مع استراتیجیات المشروع بوسط موزون 

  :یظھر نتائج ھذا المحور ) 5(والجدول %  74بنسبة 

   

  )5(جدول رقم 

  

الوسط ألسئلـــــــــــــــــــــــــــة                     ا          

  الموزون

االنحراف 

  المعیاري

الوزن 

  المئوي

الترتیب    

حسب 

  االھمیة

  

یتحمل مجلس االدارة كافة  -1

المسؤولیات المتعلقة بسالمة العملیات 

  المالیة

2.670  0.390  89 %         1  

م یقوم المجلس بترسیخ مبدأ التزا -2

  أعضاءه أتجاه جمیع المساھمین

2.516  0.429  84 %         4  

یقوم المجلس برسم االھداف  -3

االستراتیجیة للمنظمة والرقابة على 

  .االدارة التنفیذیة 

2.516  0.427  84 %         3  

یقوم المجلس بالمصادقة على  -4

انظمة الضبط والرقابة الداخلیة ومدى 

  فاعلیتھا

2.580  0.403  86 %         2  

یقوم المجلس بالتحقق من مدى  -5

تقید المنظمة بالخطط االستراتیجیة 

والسیاسات واالجراءات المعتمدة او 

  .المطلوبة بموجب القوانین والتعلیمات 

2.483  0.501  83 %         5  
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یتحقق المجلس بأن جمیع المخاطر  -6

  قد تم ادارتھا بشكل سلیم

  

2.419  0.427  81 %         6  

یتم الحصول على موافقة المجلس  -7

عند تعیین مدیر عام ، وبعض المدراء 

التنفیذین كالمدیر المالي ومدیر التدقیق 

  .الداخلي 

2.258  0.448  75 %         8  

یقوم المجلس بتوجیھ االدارة   -8

التنفیذیة بوضع خطط عمل تتماشى مع 

  .استرتیجیات المشروع 

2.225  0.616  74 %         9  

تشكیل لجنة تتولى مراجعة  -9

سیاسات واسترتیجیات ادارة 

  .المخاطر بالمنظمة 

2.258  0.446  75 %         7    

  

 دور لجان التدقیق في ادارة المخاطر :  4-3-2

 2.340جاء دور لجان التدقیق بالمرتبة الثانیة في ادارة المخاطر بوسط موزون 

مارسھا لجان التدقیق والتي یمكن أن تؤثر وأكثر األنشطة التي ت%  78ونسبة مئویة 

في ادارة المخاطر ھو التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى أستقاللیتھ بوسط 

ثم التأكد من نطاق ونتائج المدقق الداخلي ومدى %  86أي بنسبة    2.580موزون 

االنشطة  تقریبًا ، أما أقل%  84أي بنسبة  2.516كفاءتھا وفاعلیتھا بوسط موزون 

التزامًا بھا ھي عدم توفر الصالحیات لدیھا للحصول على أي معلومات من االدارات 

كذلك عدم قیامھ بتنظیم %  73أي بنسبة  2.193التنفیذیة حیث بلغ الوسط الموزون 

أجتماعات مشتركة مع كل من المدقق الداخلي والخارجي حیث بلغ الوسط الموزون 

  : اآلتي یعطي تفاصیل ھذه النتائج والجدول%  74أي بنسبة  2.225
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  )6(جدول رقم 

  دور لجان التدقیق في ادارة المخاطر

  

الوسط األسئلـــــــــــــــــــــــــــة                               

  الموزون

االنحراف 

  المعیاري

الوزن 

  المئوي

 الترتیب

  حسب

  االھمیة

التأكد من نطاق ونتائج ومدى كفایة  -1

  تدقیق الداخليال

2.516  0.274  84 %         2  

التأكد من نطاق ونتائج المدقق  -2

  الخارجي ومدى استقاللیتھ

2.580  0.141  86 %         1  

التحقق من القضایا المحاسبیة التي  -3

یكون لھا اثر جوھري على البیانات 

  المالیة

2.258  0.418  75 %         5  

قابة التحقق من انظمة الضبط والر -4

  الداخلیة

2.322  0.380  77 %         3  

تقدیم توصیات لمجلس االدارة  -5

بخصوص تعیین ، انھاء عمل ، مكافأت 

  .المدقق الخارجي 

2.290  0.389  76 %         4  

لدیھا صالحیة الحصول على اي  -6

  .معلومات من االدارة التنفیذیة 

2.193  0.490  73 %         7  

المدقق الداخلي  األجتماع مع كل من -7

  .والخارجي 

  

2.225  0.443  74 %         6  

  

  :دور المدقق الداخلي في أدارة المخاطر : 3- 4-3

  2.310جاء دور المدقق الداخلي في ادارة المخاطر بالمرتبة الثالثة بوسط موزون 

وأن أكثر االنشطة التي یمارسھا المدقق الداخلي ولھا أثر في الحد %  77وبنسبة   

خاطر الخطأ أو التالعب ھو التحقق من االلتزام بتنفیذ االنشطة وفقًا للمعاییر من م

، ثم %  86وبنسبة  2.580الدولیة والقوانین والتعلیمات ذات العالقة بوسط موزون 

تقریبًا ، %  83وبنسبة  2.483التأكد من صحة عملیات االبالغ المالي بوسط موزون 
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التعاون مع االدارات االخرى في وضع سقف لكل نوع اما أقل األنشطة التزامًا بھا ھو 

وكما ھو موضح في الجدول %  61وبنسبة  1.838من أنواع المخاطر بوسط موزون 

  :التالي 

  )7(جدول رقم 

  دور المدقق الداخلي في أدارة المخاطر

الوسط األسئلـــــــــــــــــــــــــــة                               

  الموزون

نحراف اال

  المعیاري

الوزن 

  المئوي

  الترتیب

حسب 

  االھمیة

  الحق في الحصول على المعلومات  -1

  واالتصال باي موظف داخل المنظمة

2.451  0.699  82 %         3  

تقوم ادارة التدقیق الداخلي برفع  -2

  تقاریرھا الى رئیس لجنة التدقیق

2.387  0.804  79 %         5  

  6         % 73  0.930  2.193  ات تنفیذیةعدم القیام بمسؤولی -3

  4         % 81  0.837  2.419  اقتراح ھیكل ونطاق التدقیق الداخلي -4

  2         % 83  0.669  2.483  التأكد من صحة عملیات االبالغ المالي -5

التحقق من االلتزام في تنفیذ االعمال  -6

داخل المنظمة بالمعاییر واالجراءات الدولیة 

  .ین والتعلیمات ذات العالقة والقوان

2.580  0.645  86 %         1  

    

تحلیل جمیع المخاطر المرتبطة بانشطة  -7

  .المنظمة 

2.129  0.980  71 %         7  

التعاون مع االدارات االخرى في وضع  -8

  سقف للمخاطر

1.838  0.995  61 %         8  

  :دور المدقق الخارجي في أدارة المخاطر : 4-3-4

 2.141ء دور المدقق الخارجي في ادارة المخاطر بالمرتبة الرابعة بوسط موزون جا

وان أكثر االنشطة التي یمارسھا المدقق الخارجي ولھا اثر في ادارة %  71أي بنسبة  

المخاطر والحد منھا ھي قیامھ بفحص اجراءات الرقابة الداخلیة بوسط موزون 

منھجیاتھ لقیاس انواع المخاطر وكیفیة  ، ثم قیامھ بتطویر%  77.4وبنسبة  2.322

تقریبًا ، %  71اي بنسبة  2.129وضع االجراءات الرقابیة لضبطھا بوسط موزون 

اما اقل االنشطة التزامًا بھا فھي تتعلق بتزوید لجنة التدقیق بنسخة من تقریره حیث 
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ھذه  تقریبًا وفیما یلي توضیح لتفاصیل%  69اي بنسبة  2.064بلغ الوسط الموزون 

  :النتائج 

  )8(جدول رقم 

  دور المدقق الخارجي في أدارة المخاطر

الوسط األسئلـــــــــــــــــــــــــــة                               

  الموزون

االنحراف 

  المعیاري

الوزن 

  المئوي

الترتیب         

سب ح

  االھمیة

  

فحص اجراءات الرقابة  -1

  .الداخلیة 

2.322  0.808  77 %      1  

فحص المخاطر المرتبطة بكل  -2

  .نشاط 

2.096  0.922  69.8 

%  

    3  

االستفادة من عمل المدقق  -3

  .الداخلي في تحدید المخاطر 

2.096  0.934  69.8 

%  

    4  

تزوید لجنة التدقیق بنسخة من  -4

  تقریره 

2.064  0.915  69 %      5  

تطویر منھجیات القیاس  -5

انواع  والضبط لكل نوع من

  .المخاطر 

2.129  0.837  71 %      2  

  

  :أختبار الفرضیات :  4-4

 One sample T(لعینة واحدة  Tلغرض التحقق من فرضیات البحث أستخدم أختبار

– test (  

  :الفرضیة الرئیسیة  

ھناك أدراك كبیر لمفھوم أدارة المخاطر وآلیات تطبیقھ والجھات المسؤولة عنھ في " 

للتحقق من مدى صحة ھذه الفرضیة أظھرت لنا نتائج " . القتصادیة معظم الوحدات ا

وھي أعلى من القیمة الجدولیة البالغة  20.596المحسوبة ھي  Tإن  Tأختبار 

وھذا یعني أن ھناك فروق ذات داللة احصائیة حول األدراك لمفھوم ادارة  2.045

ل فرضیة البحث ، المخاطر وآلیات تطبیقھ والجھات المسؤولة عنھ وبالتالي تقب

  :والجدول التالي یوضح ھذه النتائج 
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     SIG  T  المحسوبة  T   النتیجة  الجدولیة  

  قبول الفرضیة  2.045         20.596        0.00     

  

  :الفرضیة الفرعیة االولى 

أظھرت " لمجلس االدارة دور كبیر في ادارة المخاطرفي معظم الوحدات االقتصادیة " 

الجدولیة لذا    Tوبالتالي ھي اكبر من  31.22المحسوبة ھي  Tأن   Tبار نتائج أخت

تقبل الفرضیة  اي لمجلس االدارة دور كبیر في ادارة المخاطر وفیما یلي توضیح لھذه 

  .النتائج 

  

الوسط 

  الحسابي

  الداللة   المحسوبة  T    االنحراف المعیاري

      2.436         0.623    31.22    0.00  

  

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة 

وقدتم قبول الفرضیة . ارتبطت الفرضیة الثانیة بدور لجان التدقیق في ادارة المخاطر 

اي ھناك فروق ذات داللة احصائیة حول دور لجان التد  22.9المحسوبة بلغت   T  الن

  .الجدولیة   Tوھي اكبر من ، قیق في ادارة المخاطر 

  

  T   معیارياالنحراف ال  الوسط الحسابي

  المحسوبة 

  الداللة 

2.340  0.80  22.9  0.00   

  

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة 

قبول الفرضیة الثالثة المتعلقة بدور المدقق الداخلي في ادارة  Tأظھرت نتائج اختبار 

الجدولیة مما یدلل على   Tاكبر من  20.596المحسوبة   Tحیث كانت . المخاطر 

  .لمخاطرافي ادارة وجود دور للمدقق الداخلي 
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  الداللة    المحسوبة   T  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي 

2.310  0.880  20.596  0.00  

  

   :الفرضیة الفرعیة الرابعة 

تعلقت الفرضیة االخیرة بدور المدقق الخارجي في ادارة المخاطر حیث أظھرت نتائج 

ذات داللة احصائیة وھي تدلل على وجود فروق  18.285المحسوبة  Tان  Tاختبار

  حول ھذا الدور مما یؤدي الى قبول الفرضیة 

  

  الداللة    المحسوبة T  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي

2.141  0.987  18.285  0.00  

  

  االستنتاجات والتوصیات : خامسا 

  : االستنتاجات 

  توصل البحث الى االستنتاجات االتیة

الیجاد نظاما رقابیا محكما یمكن ان یعد وجود التحكم المؤسسي أمرا ضروریا  -1

یساھم في تحسین اداء المنظمات من خالل عملیة تحسین ادارة المخاطر بتحدیده 

للجھات وتوزیعھ المسؤولیات والصالحیات بین مختلف االطراف المشاركة في 

  .الحد من ھذه المخاطر

كفوء من الدعائم االساسیة للتحكم المؤسسي ضرورة وجود جھاز تدقیق داخلي  -2

ولجنة للتدقیق یساھمان في حمایة حقوق المساھمین والحفاظ على االموال 

وتوفیر المعلومات الموثوقة ، مما یتطلب ضرورة التعاون البناء بینھما من جھة ، 

وبینھما وبین المدقق الخارجي من جھة اخرى ، حیث أظھرت النتائج ان لجان 

وكذلك من نطاق % 84ءتھ بنسبة التدقیق تتأكد من نتائج المدقق الداخلي وكفا

 % 86ونتائج عمل المدقق الخارجي بنسبة 

ھناك ادراك كبیر العضاء مجلس االدارة لمسؤولیاتھم الخاصة بادارة المخاطر  -3

لیس فقط اتجاه المساھمین بل المودعین الذین یوفرون رافعة مالیة لراسمال البنك 

ئوي لتحمل مجلس االدارة كافة واتجاه غیرھم من المتعاملین ، حیث بلغ الوزن الم

 % .89المسؤولیات المتعلقة بسالمة العملیات المالیة 
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تختلف ادوات الرقابة داخل المنظمات ولكنھا تشترك مع بعضھا باھمیة وظیفة  -4

التدقیق الداخلي ودورھا باعتبارھا وظیفة ساندة لالدارة وللجنة التدقیق والمدققین 

ھندسة ھذه الوظیفة وفقا للمعاییر الدولیة  الخارجیین لذا من الضروري اعادة

الحدیثة ورفدھا بالكوادر الكفوءة وتعزیز استقاللیتھا لكي تتولى دورھا في ادارة 

المخاطر ، اذ اظھرت النتائج دور المدقق الداخلي في تحلیل المخاطر المرتبطة 

وتعاونھ مع االدارات االخرى في وضع سقف % 71بانشطة المنظمة وبنسبة

  % .61اطر بنسبة للمخ

أظھرت النتائج ان المدقق الخارجي كان اقل الجھات التي تساھم في ادارة المخاطر  -5

، ویقتصر دوره بالدرجة االولى في فحص اجراءات الرقابة الداخلیة ولیس ھناك 

تعاون كبیر بینھ وبین الجھات االخرى ، حیث بلغت نسبة دوره في فحص المخاطر 

   %69.8المرتبطة بكل نشاط 

عدم وجود برامج تدریبیة مستمرة ومتنوعة لكل من المدققین ، واعضاء مجلس  -6

االدارة االمر الذي یؤدي الى عدم فھم البعض منھم لدورھم في ادارة المخاطر، 

وقدرتھم على انجاز االعمال الموكلة الیھم بكفاءة بالشكل الذي یعزز دعائم التحكم 

  .المؤسسي 

  

  :التوصیات  

ید الخطوط الواضحة للمسؤولیة والقدرة على المساءلة من الضروري تحد -1

واالستفادة القصوى من عمل المدققین الداخلیین والخارجیین ، ولجنة التدقیق 

نظرا ألھمیة العمل الرقابي الذي یقومون بھ ویمكن االستفادة في ھذا المجال من 

  .توصیات بعض الجھات المختصة على سبیل المثال توصیات لجنة بازل 

دعیم استقاللیة كل من مدققي الحسابات الخارجیین والداخلیین من بعض ت -2

  .التاثیرات عن طریق اجراءات التعین وتحدید االجور

عقد دورات تدریبیة باستمرار لكافة المستویات االداریة لتعریفھم بالمنظمة  -3

وصالحیة الوحدات واالدارات المختلفة ، وانظمتھا وقوانینھا التي تحكمھا 

 .وزیادة توعیتھم بمبادئ التحكم المؤسسي الفعال ، یاتھم ومسؤول
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االلتزام بالمعاییر الدولیة في اعادة ھندسة وظیفة التدقیق الداخلي بالشكل الذي  -4

یعززمساھمتھا في متابعة وتقییم وتحلیل المخاطر التنظیمیة وادوات الرقابة 

 المرتبطة بھا 

بل الجھات المنظمة للمھنة لتطویر عقد دورات تاھیلیة للمدققین الخارجیین من ق -5

مھاراتھم في تحدیث الطرق واالسالیب التي یستخدموھا في سبیل تعزیز فاعلیة 

  .تدقیقھم في الحد من المخاطر المرتبطة بالبیانات المالیة

یحظى موضوع لجان التدقیق باھتماما كبیرا في االردن تعزیزا لدوره في  -6

واضح للمسؤولیة والسلطة ، وتعدیل المسائلة لذا من الضروري التحدید ال

 .  التشریعات المرتبطة بتحدید واجبات ھذه اللجان 

من اجل تلبیة التزامات االدارة في ظل التحكم المؤسسي ینبغي علیھا التركیز  -7

على مجاالت عدیدة منھا تحقیق االنسجام بین تقنیات المعلومات مع استراتیجیة 

  .نفیذ االستراتیجیات وتحقیق االھداف المصارف ووضع ھیاكل تنظیمیة یسھل ت

زیادة اھتمام االدارة بالرقابة الداخلیة من خالل قیامھا باستمرار متابعة انشطة  -8

الرقابة الداخلیة للتاكد من انھا تعمل حسب ما مخطط لھا وان تعدل ھذه االنشطة 

 .في ضوء ما یستجد من ظروف ومخاطر مصاحبة لھا 

المصرف اخذھا في الحسبان التغیرات في بیئة من المخاطر التي یتعین على  -9

التشغیل ودخول عمالة جدیدة واستعمال نظم معلومات جدیدة والنمو السریع في 

 .عملیات التشغیل وتطبیق التقنیات الجدیدة 

من اجل السطرة على الخطر وتقلیل اثاره یمكن التعامل معھ من خالل ادارتھ  - 10

ف التشغیلیة ومصداقیة االبالغ وااللتزام لتحقیق االھداف االستراتیجیة واالھدا

 .بتطبیق القوانین والتعلیمات واالمتثال لھا 
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  :ملحق اسئلة االستبانة 
  

أتفق   األسئلـــــــــــــــــــــــــــة                               
بشكل 

  كبیر

أتفق 
الى حد 

  ما

ال 
  أتفق

  

یتحمل مجلس االدارة كافة المسؤولیات المتعلقة  -1
  بسالمة العملیات المالیة

      

لتزام أعضاءه أتجاه یقوم المجلس بترسیخ مبدأ ا -2
  جمیع المساھمین

      

یقوم المجلس برسم االھداف االستراتیجیة للمنظمة  -3
  .والرقابة على االدارة التنفیذیة 

      

یقوم المجلس بالمصادقة على انظمة الضبط والرقابة  -4
  الداخلیة ومدى فاعلیتھا

      

یقوم المجلس بالتحقق من مدى تقید المنظمة بالخطط  -5
ستراتیجیة والسیاسات واالجراءات المعتمدة او اال

  .المطلوبة بموجب القوانین والتعلیمات 

      

یتحقق المجلس بأن جمیع المخاطر قد تم ادارتھا  -6
  بشكل سلیم

      

یتم الحصول على موافقة المجلس عند تعیین مدیر  -7
عام ، وبعض المدراء التنفیذین كالمدیر المالي ومدیر 

  .اخلي التدقیق الد

      

یقوم المجلس بتوجیھ االدارة التنفیذیة بوضع خطط   -8
  .عمل تتماشى مع استرتیجیات المشروع 

      

تشكیل لجنة تتولى مراجعة سیاسات واسترتیجیات  -9
  .ادارة المخاطر بالمنظمة 

      

        
        التأكد من نطاق ونتائج ومدى كفایة التدقیق الداخلي - 10
نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى التأكد من  - 11

  استقاللیتھ
      

التحقق من القضایا المحاسبیة التي یكون لھا اثر  - 12
  جوھري على البیانات المالیة

      

        التحقق من انظمة الضبط والرقابة الداخلیة - 13
تقدیم توصیات لمجلس االدارة بخصوص تعیین ،  - 14

  .ي انھاء عمل ، مكافأت المدقق الخارج
      

      لدیھا صالحیة الحصول على اي معلومات من  - 15
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  .االدارة التنفیذیة 
  .األجتماع مع كل من المدقق الداخلي والخارجي  - 16
  

      

        
الحق في الحصول على المعلومات واالتصال باي  - 17

  موظف داخل المنظمة
      

تقوم ادارة التدقیق الداخلي برفع تقاریرھا الى  - 18
  یس لجنة التدقیقرئ

      

        عدم القیام بمسؤولیات تنفیذیة - 19
        اقتراح ھیكل ونطاق التدقیق الداخلي - 20
        التأكد من صحة عملیات االبالغ المالي - 21
التحقق من االلتزام في تنفیذ االعمال داخل المنظمة  - 22

بالمعاییر واالجراءات الدولیة والقوانین والتعلیمات ذات 
  .عالقة ال

      

        .تحلیل جمیع المخاطر المرتبطة بانشطة المنظمة  - 23
التعاون مع االدارات االخرى في وضع سقف  - 24

  للمخاطر
        

          
        .فحص اجراءات الرقابة الداخلیة  - 25
        .فحص المخاطر المرتبطة بكل نشاط  - 26
االستفادة من عمل المدقق الداخلي في تحدید  - 27

  .مخاطر ال
      

        .تزوید لجنة التدقیق بنسخة من تقریره  - 28
تطویر منھجیات القیاس والضبط لكل نوع من انواع  - 29

  .المخاطر 
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Risk management under the pillars of corporate 

Governance               

A field study in Jordan's Arab Bank                                 

 

Dr. Mahmood Jala     Dr. Khalil Al R      Dr. Shake  AlBaldaw                                                                       
              

 
Abstract 

 
Control of institutional operations are carried out by representatives of 
stakeholders to provide supervision of risk management and control 
risks of the organization and the emphasis on the adequacy of 
controls to avoid these risks, which leads to the direct contribution in 
the achievement of goals and increase the value of the organization, 
and perhaps is the question "of these actors that contribute to risk 
management based on rules of institutional control? "The answer to 
this question was the subject of this research to shed light on the 
concept of risk management and its relationship to the institutional 
control and identification of which can contribute to identifying, 
measuring and testing and evaluation of risk management. And to 
identify the extent of the commitment of both boards of directors and 
the internal auditor and external auditor and audit committees the 
requirements of corporate governance in risk management in the 
Arab Bank and Chkhies the negative and positive aspects of practical 
applications for risk management and submission of proposals that 
would increase the effectiveness of risk management in Aalpennek 
The results showed that there is a recognition great importance to 
these agencies for their role in risk management but differentiated 
one from the other and to promote this awareness is necessary to 
adhere to the principles and standards of the International Auditing 
and amending legislation related to the duties of these entities and 
the holding of training courses, continuing all management levels to 
familiarize them with the elements of corporate governance and 
effective role in risk management. 
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