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 المصارف اإلسالمية األردنية دور إجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة المخاطر في

The Role of Internal Audit Procedures in Controlling Risks in Jordan Islamic Banks 

  أ. خيري الشيباني

 لبنان  – واالعمال المال كمية  –جامعة الجنان 

ىدفت ىذه الدراسة الى بيان دور إجراءات وضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط :  ممخص الدراسة
ولتحقيق ىذا اليدف تم اتباع المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى  المخاطر بالمصارف اإلسالمية األردنية.

اخضعت لمتحميل من  استبانة، 41استبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة استرد منيا  48االستبانة، حيث تم توزيع 
 .(SPSSخالل البرنامج االحصائي )

من خالل اجراءاتو المتعددة بتقييم ومراقبة  ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة أن التدقيق الداخمي يسيم
وتقديم المشورة في ماىية السبل األفضل إلدارتيا، وكذلك قياس كفاءة استخدام الموارد  المخاطر والحماية منيا،

المتاحة وتقييم األداء والفاعمية وبالتالي المساعدة في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة المؤسسات المالية 
 ية . اإلسالم

أن خطة التدقيق الداخمي يجب أن تؤسس عمى تقييم كافة مخاطر ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة 
النشاط المتمثمة في المخاطر التشغيمية والمخاطر المالية والسوقية ،وتعزيز دور التدقيق الداخمي في مجال إدارة 

 صارف التركيز عمييا لضبط و مراقبة المخاطر.المخاطر الذي يعتبر من أىم األدوار التي يجب عمى الم

 االسالمية مخاطر مصارفمراقبة وضبط  إجراءات التدقيق الداخمي،:  الكممات المفتاحية

 أواًل : االطار العام لمدراسة 

 )خطة الدراسة(

 لتعكس المصرفية المؤسسات في الداخمي وضوابط التدقيق  مفاىيم إجراءات تطور جاء:  مقدمة 1 – 1
 المصرفية الخدمات وزيادة اإللكترونية لدييا، الوسائل استخدام في المصرفية والتطور الصناعة في التطورات
 المصارف العادية و اإلسالمية . قبل من المقدمة

ومراقبتيا،  المخاطر إدارة في يساعد وتوجييياً  استشارياً  الداخمي مصدراً  أصبحت إجراءات وضوابط التدقيق
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 وكذلك موارد المؤسسات المصرفية، استخدام في الكفاءة إلى النياية في والذي يؤدي مقبولة، دحدو  إلى وضبطيا
 اآلثار من تحد التي الرقابية الضوابط وتحديد األساس، ىذا وتقييميا عمى بالمخاطر، الداخمية الرقابة أنظمة ربط

 (1)حد ممكن. أدنى إلى وتقميميا المخاطر عن الناتجة السمبية

منظمومة ضبط يعتبر التدقيق الداخمي باجراءاتو و ضوابطو جزءًا ميمًا من : مشكمة وأسئمة الدراسة  2 – 1
، فمقد تغير دوره من التركيز عمى الجوانب المالية لتشمل أيضا الجوانب اإلدارية، فرأي المدقق ومراقبة المخاطر

ا أكدتو المعايير الدولية لمتدقيق الداخمي الداخمي حول كفاية وفاعمية نظام إدارة المخاطر أصبح ميمًا وىو م
 والتي نصت عمى أنو يجب أن يشمل رأي المدقق الداخمي وبوضوح عمى معايير التقييم وكيفية استخداميا ،

 (2)والمجاالت الخاصة بمراقبة وتقييم المخاطر.

 يمكن تمثيمها من خالل طرح األسئمة التالية: الدراسةفأن مشكمة  مما سبق

 في المصارف اإلسالمية األردنية ؟ دور إجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر ما ىو (1)

 في المصارف اإلسالمية األردنية ؟ دور ضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر ما ىو (2)

 :التاليتين الفرضيتين عرض يمكن سابقاً  طرحيا تم التي المشكمة عناصر من انطالقاً  : الدراسة فروض 3 – 1

HO1  :  األردنية اإلسالمية المصارف في المخاطر وضبط مراقبة في الداخمي التدقيق دور إلجراءات يوجد ال. 

HO2 : األردنية اإلسالمية المصارف المخا طرفي وضبط مراقبة في الداخمي التدقيق لضوابط دور يوجد ال. 

 : الدراسة الى تحقيق األىداف التاليةتيدف ىذه : أهداف وأهمية الدراسة  4 – 1

 المصارف اإلسالمية األردنية. في رالمخاطبيان دور إجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط  (1)
 في المصارف اإلسالمية األردنية . معرفة دور ضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر( 2)

اإلسالمية والتي تنفرد صيغ   في المصارف   مراقبة وضبط لممخاطرتنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية تحقيق 
. وىذا األمر يستمزم تبني  التمويل اإلسالمي فييا بمخاطر تتعمق بشروطيا الشرعية وطبيعتيا وشروط تحقيقييا

يز وتطبيق إجراءات لمتدقيق الداخمي واالمتثال لضوابطو ومتطمباتو، التي يساىم وبشكل مباشر في تحقيق وتعز 
 مراقبة وضبط فاعمة لممخاطر في بيئة العمل المصرفي اإلسالمي.
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  : البحث  منهجية 5 – 1
 وعددىا باألردن العاممة اإلسالمية المصارف جميع من الدراسة مجتمع يتألف : البحث مجتمع 1 – 5 – 1
 .داخمياً  مدققاً ( 48) وعددىم المصارف ىذه في الداخمين المدققين في فتمثموا الدراسة مجتمع أفراد ،أما( أربعة)
 البيانات جمع في االعتماد تم حيث تحميمياً  وصفيا بحثا الدراسة ىذه تعتبر:  البيانات جمع أسموب 2 – 5 – 1

 :عمى
 النظري الجانب لتغطية وغيرىا العممية والرسائل والدوريات بالكتب االستعانة خالل من تمت:  أولية مصادر
 .لمبحث
 األول وقسمين البحث بموضوع العينة أفراد لتعريف مقدمة من تكونت استبانة إعداد في تمثمت:  ثانوية مصادر
 الثاني والقسم ، الخبرة سنوات وعدد والتخصص العممي المؤىل حيث من العينة أفراد عن عامة معمومات يحتوي
 المخاطر وضبط مراقبة عمى الداخمي التدقيق طبواوض إجراءات أثر تحديد أجل من سؤاالً  18 من يتكون الذي
 مكتممة ممئيا بعد استبانة 41 منيا استرد الدراسة مجتمع أفراد عمى استبانة 48 توزيع تم ،وقد المصارف في

 .البحث مجتمع وتغطي مقبولة نسبة ،وىي%85.42 بنسبة أي باإلجابات
 عمى القبول مقياس أوزان تحديد في االعتماد تم :البيانات تحميل في المستخدمة اإلحصائية المنهجية 3 – 5 – 1

 :يمي كما  ليكرت مقياس
 درجة كبٌرة جدا  

(4.05 ،5) 
 درجة كبٌرة

(3.05 ،4) 
 درجة متوسطة

(2.05 ،3) 
 درجة قلٌلة

 درجة قلٌلة جدا   (2، 1.05)

81%-100،% 61%-80% 41 %-60% 21 %-40% 0%- 20% 

 النتيجة فتكون أقل كان إذا أما فأكثر 3 الحسابي الوسط يكون عندما مقبولة الفرضية تكون القياس ليذا وتبعاً 
 .وضعيفة مقبولة غير

 لمدراسة النظري االطار:  ثانياً 
 (بضبط و مراقبة المخاطر عالقتها إجراءات و ضوابط التدقيق و)

 تظير مستويات مشراكة التدقيق الداخمي في ضبط ومراقبة المخاطر من خالل مراحل اجراءات التدقيق الداخمي
 التالية:

يراعي عند إجراء عممية التخطيط لمتدقيق تحديد اإلجراءات التي تتضمن  : مرحمة تخطيط عممية التدقيق (3)
معمومات عن العمميات التي تتعرض لممخاطر العالية، حيث يتم تحديدىا بناء عمى دليل المخاطر الذي يشكل 
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المرحمة تقييم مواضع التدقيق من منظور المخاطرة، ىيكل لكل المخاطر المتعارف عمييا، حيث يتم خالل ىذه 
 ومشاركة إدارة المخاطر في إجراء تقييم المخاطر.

 الذي التقرير في التدقيق عممية خالل إلييا التوصل تم التي النتائج وضع يتم : ب. مرحمة إعداد تقرير التدقيق
التقرير  رفع ويتم الالزمة، والتوصيات المخاطر تحديد التقرير يتضمن بحيث الداخمي، بإعداده المدقق يقوم

 ومتابعة تنفيذىا،بحيث المدقق بتوصيات باألخذ المخاطر إدارة إلى تعميماتيا تصدر بدورىا التي العميا لإلدارة
 تجنبيا. وكيفية لمخسارة احتمال التعرض عمى التركيز مع وتحميميا المخاطر وتوضيح بتقييم المخاطر إدارة تقوم

التقرير،  عمييا نص التي التوصيات لتنفيذ المتابعة مرحمة تأتي التقرير بإعداد القيام بعد : ة المتابعةج. مرحم
 ووحدة التدقيق الداخمي وحدة بين بالتنسيق المخاطر أساس عمى الداخمية الرقابة نظام وتقييم متابعة تتم حيث
 تعرض من يقمل الذي ٕوٕادارتيا بالشكل المخاطر كافة عمى السيطرة إلى العممية ىذه وتيدف المخاطر، إدارة

 لمخسارة. المصرف
وفيما يمي آلية  بيا لموصول الى تقييم فعال لممخاطر، االلتزامىنالك مجموعة من الضوابط التي عمى المدقق 

 (4)عمل ىذه الضوابط في المصارف اإلسالمية:

مرحمة الُمدخالت والعمميات، وكفاية ىذه األنظمة عادة يكون بناء الضوابط الوقائية في  : الضوابط الوقائية .1
يعطي المصرف اإلسالمي القوة الكافية لمواجية األخطار الداخمية والخارجية عمى حِد سواء، ومن ىذه 

 :الضوابط ما يمي
لعمو من أىم الضوابط الوقائية الذي تمارسو المصارف اإلسالمية، ومعظم ىذه  وجود عقود منضبطة شرعًا:)أ( 

ابط تكون مدرجة في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الغير الخاصة بالعمل، وىذا ما ُيمكن تسميتو "الضبط الضو 
 ."الشرعي لمعقود

 قبل من فييا الرأي إبداء خالل من واالتفاقيات، والنشاطات العقود لكافة القانوني الضبط  :القانوني الضبط)ب( 
 .اإلسالمي لممصرف القانوني المستشار

 كفايتيا. من والتأكد وتفعيميا الشرعية الرقابية الضوابط تقييم خالل من وذلك  :الداخمي الشرعي التدقيق)ج( 
 من وتصويبيا واألنشطة، العمل برامج في حدثت التي لالنحرافات تقييم عممية وىي  :التصحيحية .الضوابط2

 التي األرباح تطيير عممية ىي اإلسالمية المصارف في اليامة المسائل ومن تكرارىا مستقبال، عدم اجل
 .الشرعية الرقابة ىيئة قرارات وفق بو التقيد يتم لم نشاط من تحدث

 إلى باإلضافة المخالفين، بحق والمالية اإلدارية والعقوبات اإلجراءات وىي تتعمق باتخاذ  :الرادعة .الضوابط3
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 فقديماً  الداخمي، التدقيق مع كبير بشكل تتصل التي التخصصات إحدى المخاطر إدارة تعد .التحذيرية اإلشارات
 من البعض بعضيما عن الوظيفتين فصل تم اليوم ولكن التدقيق، من عممية جزء المخاطر إدارة وظيفة كانت
 أن من الرغم عمى الداخمي، التدقيق عن منفصمة وحدة ىي المخاطر فإدارة والتكامل التنظيمي، الميام حيث

 (5)ترابطًا وثيقًا. مترابطتانالوظيفتين 
يعد التدقيق الداخمي من أىم الوظائف التي ترتكز عمييا المؤسسات، لما لو من أثر في تصميم وتطوير نظام 

 (6)الرقابة الداخمية وقياس وتقييم كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وكذلك المساىمة في تقييم وٕادارة المخاطر.

الداخمي التحقق من تعريف اإلدارة وتحميميا لألخطار الخاصة بإعداد القوائم المالية بما أن من ميام نشاط المدقق 
يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عمييا، وال يقتصر األمر عمى القوائم المالية فقط وما يرتبط بيا من مخاطر 

ومخاطر االئتمان، ومخاطر ، السوق بل يتعدى ذلك إلى جميع األنشطة، حيث يفترض تحديد العمميات، ومخاطر
 (7)التكنولوجيا، ومخاطر مخالفة القوانين، ومخاطر الكوارث.

 بتحديد يقوم التحميمي والتدقيق المسبق بالتدقيق الوقائي قيامو خالل ومنبضوابطو واجراءاتو  الداخمي التدقيق أن
 ىذه تالفي عمى والعمل المستقبل أو الحاضر في حدوث المخاطر إلى تؤدي أن يمكن التي والعوامل األسباب
 إلى أدت التي األسباب تدارك أجل من شروطيا وتحسين منيا لمحد وٕادارة المخاطر الرقابة نظم وتحسين العوامل
عن  والمعمومات بالبيانات بتزويدىا وذلك اإلدارة بمساعدة القيام الداخمي التدقيق عمى أنو يجب كما نشوئيا
 لإلدارة بصورة والمشورة النصح تقديم مع فييا مخاطر حدوث المتوقع من والتي الماليةالمؤسسة  أنشطة مختمف
 (8)فييا. ورد وما التقارير ىذه ومتابعة دورية تقارير

 (9)يمي :  ما بعض أو كل الداخمي المدقق دور يتضمن قد وعممياً 

 إدارة عمميات ة،ومراجعة اإلدار بواسطة تحديدىا تم التي اليامة، األخطار عمي الداخمي المدقق عمل تركيز 
 .المؤسسة داخل المخاطر

 المخاطر. إدارة عمميات في والمشاركة الفعال الدعم تقديم  

 الداخمي والتدقيق المخاطر بإدارة العاممين وتعميم األخطار وفحص تحديد أنشطة تسييل . 

 الداخمية. المتابعة ولجنة اإلدارة لمجمس المقدم المخاطر تقرير إعداد عممية تنسيق  

تشتمل وظيفة التدقيق الداخمي في المؤسسات المالية عمى المحافظة عمى موجودات المؤسسة وسالمتيا ، 



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 8102يونيو                                                                                    العدد االول                                
  

114 

والتقييم الدوري لشتى نشاطات المؤسسة والتأكد من مطابقتيا لمسياسات الموضوعة والخطط المعتمدة، وضبط 
روالتحاليل واإلحصائيات والمعمومات والتوصيات حاالت الغش والتزويروالسرقة وتفادي وقوعيا ،وتقديم التقاري

 (10)والمشورة إلى القائمين عمى المؤسسة.

 يتمحور الداخمي دور المدقق بأن الداخميين المدققين معيد عن الصادر الداخمي التدقيق كفاءة إطار لخص وقد
 مع والتعامل االستجابة كيفية في المخاطرومساعدتيم تقييم في المدراء مساعدة مناطق رئيسية وىي ثالث في
 المخاطر. مع التعامل في المنظمة نجاح مدى عن بتأمين موضوعي التدقيق لجنة تزويد ثم ومن المخاطر ىذه

(11) 

مستقاًل وموضوعي صمم إلضافة قيمة وتحسين أداء المصارف ومساعدتو في  يعتبر التدقيق الداخمي نشاطاً 
تحقيق األىداف من خالل توفير أساليب رقابية تقيم وتحسن فعالية عمميات إدارة المخاطر، فقد أصدرت لجنة 

اور بازل لمرقابة المصرفية الدولية العديد من الوثائق معظميا يتعمق بإدارة المخاطر المصرفية، وأسس ومح
 (12)الرقابة الداخمية المتعمقة بكيفية إدارة المخاطر المصرفية بطريقة سميمة.

يمعب التدقيق الداخمي باجراءاتو و ضوابطو دور ميم في ضبط المخاطر المصرفية، فالتدقيق الداخمي يوفر 
عمى  فبناء ،المصارفبحكم تعريفو ضمانات مستقمة وموضوعية تيدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمميات 

متطمبات لجنة بازل والتي تقضي بضرورة بناء قاعدة بيانات بكافة األخطاء والخسائر التشغيمية التي تحدث في 
وذلك بتقييم ورفع كفاءة اإلجراءات الرقابية المطبقة  المصرف بيدف تحميميا والحد من تكرار حدوثيا مستقبال،

صرف ضرورة إبالغ إدارة المخاطر باألخطاء بالمصرف، األمر الذي يتوجب عمى كافة الجيات داخل الم
 (13)والخسائر التي تحدث والمعالجات التي تم تبنييا.

وعمى ىذا األساس ىناك عدة عوامل رئيسية ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد دور التدقيق الداخمي في 
 (14)ضبط ومراقبة المخاطر منيا:

 لمدقق الداخمي.تجنب أي نشاط ييدد استقاللية وموضوعية ا 
 .القيام باألنشطة التي تساىم في تحسين نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخمية 
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يالحظ الباحث مما سبق أن إلجراءات وضوابط التدقيق دورمركزي وحيوي في تقييم ومراقبة المخاطر في 
والتي ليا األثر الكبيرفي السيطرة المؤسسة المالية من خالل األدوات والوسائل التي يستخدميا المدقق و يمتزم بيا،

 عمى المخاطر المصرفية بكل اشكاليا.

 لمدراسة العممي االطار:  ثالثاً 

تم التحقق إحصائيًا من الصدق و الثبات ألسئمة ىذا القسم من االستبانة  : اختبار المصداقية والثبات 1 – 3
و الثبات لكل متغير  ( معامل الصدق1رقم )باستخدام معامل ألفا كرونباخ وفي كل أجزائيا، ويوضح الجدول 

 من متغيرات الدراسة و القبول اإلحصائي.

 ( نتائج معامالت كرونباخ ألفا لالتساق الداخمي1جدول رقم )
 

%/ و ىي نسبة ممتازة و تعني 90فا كرونباخ لجميع األسئمة ىي /لالجدول السابق السابق يتضح أن قيمة أمن 
أنو لو تم إعادة توزيع االستبانة مرة أخرى عمى نفس مجتمع الدراسة فسوف نحصل عمى نفس النتائج و بنسبة 

 %/. 90احتمالية مقدارىا /

الجدول أدناه قيم المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و معامل يوضح  : اختبار الفرضية األولى 2 – 3
دور ( التالي يوضح توزع إجابات أفراد المتعمقة ب2) الختالف إلجابات أسئمة الفرضية األولى. والجدول رقم

 . في المصارف اإلسالمية األردنية إجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر

 

 

 

 

 ( / النسبة المئويةقيمة ) فقرات البحث

 0.844 الفرضٌة األولى

 0.854 الفرضٌة الثانٌة

 0.900 متغيرات الدراسة مجتمعة
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الوسطططططط  السؤال الرقم

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

معامططططططططل 

 االختالف

ٌقوم به المدقق للحصول على  عملٌة التدقٌق اجراء أن تخطٌط 1

 0.199 0.775 3.889 .األدلة ومالءمة كفاٌة بشأن معقول تأكٌد

تتضطططمن عملٌطططة التخططططٌط وضطططوت األدطططوداف، وتحدٌطططد نططططاق  2

خلفٌططة عططن العمططل، والحصططول علططى معلومططال كايٌططة لتكططوٌن 

 .األنوشطة التً سٌتم تدقٌقها
4.044 0.767 0.190 

 و المهمطة أدطداف ٌتضطمن للتطدقٌق برنطام  إعطداد ٌجط  3
 عملٌطة خطالل المعلومطال وتقٌطٌم المتعلقطة بتحلٌطل اإلجطراءال

 المهمة. إنجاز

3.933 0.580 0.147 

تهططدف عملٌططة التحقططق والتقٌططٌم إلططى التأكططد مططن يعالٌططة وكفططاءة  4

 األنشطة والعملٌال الخاصة بالمؤسسة المصريٌة. 
3.933 0.580 0.147 

تهططدف أنشطططة التحقططق والتقٌططٌم الططى استكشططاف مططد  التططزام   5

الفصططل المال ططم بططٌن المهططام والو ططا ف، المؤسسططة المصططريٌة ب

  المالٌة واألنشطة.والتصرٌح المال م للعملٌال 

4.067 0.618 0.152 

ٌعتبرالتقرٌططر واالتصططال عططن أنشطططة التططدقٌق أداة مهمططة دططديها  6

النهطططا ً تططططويٌر المعلومطططال لمتخطططط ي القطططرارال يططططً الوقططططل 

 . المناس 

4.289 0.506 0.118 

 تؤثر عكسٌة تغ ٌة داةتعد المتابعة والتطوٌر والتقوٌم للنتا   أ 7
بالمؤسسطة   ال العالقة واألنشطة العملٌال على إٌجابً بشكل

 المالٌة.

4.022 0.621 0.154 

التنسططٌق والتعططاون مططت المططدقق الخططارجً علططى تطبٌططق  ٌسططاعد 8

طططن مطططن تدنٌطططة التكلفطططة الكلٌطططة للتطططدقٌق  مبطططادل الحوكمطططة، ٌَُمكِّ و

 الخارجً.

4.156 0.638 0.154 

 الرقابة اإلدارٌة، أدوال من ياعلة أداة التشغٌلً التدقٌق ٌعتبر 9
،و للعملٌطال األداء الفعطال وجطودة التأكطد مطن ٌطتم مطن خاللطه

 اإلجراءال.

4.222 0.560 0.133 

 0.155 0.627 4.062 متغيرات الفرضية مجتمعة 
يظير من خالل الجدول السابق دور إجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر في المصارف 

(، حيث 4.289 –3.889اإلسالمية األردنية، و تراوح الوسط الحسابي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة بين )
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عمى ىذه المتغيرات وفقًا لمقياس / أي بنسبة موافقة 7،2،5،8،9،6بمغت درجة الموافقة تمامًا في أغمبية األسئمة/
 -%61/ قد بمغت درجة الموافق، و بنسبة /1،3،4%/. في حين أن بقية األسئمة و ىي /100-%81ليكرت /

%/ وفقًا لممقياس المذكور، و بشكل عام نالحظ أن اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة كانت إيجابية جدًا نحو 80
فاع المتوسط الحسابي لتمك اإلجابات حيث تجاوزت أداة القياس و البالغة جميع الفقرات أعاله، وىذا ما يؤكده ارت

/، 3/ وىو أعمى بكثير من متوسط أداة القياس /4.062/،كما نالحظ أن المتوسط العام لمفرضية األولى بمغ /3/
مية في المصارف اإلسال وىذا ما يشير إلى وجود دور إجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر

 األردنية.

كما نالحظ من خالل الجدول أن إجابات عينة الدراسة ذات تشتت منخفض في اإلجابات وىي قريبة من الوسط 
%/، وىذا يدل عمى وجود انسجام 15.5/ ومعامل االختالف /0.627الحسابي حيث بمغ االنحراف المعياري /

 واضح بين إجابات عينة الدراسة.

ئج المبينة في الجدول السابق و دقة نتائج التحميل السابقة و المتعمقة بدور و بيدف التحقق من صحة النتا
في المصارف اإلسالمية األردنية، قام الباحث بإخضاع  إجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر

 لي:( حيث يمكن عرض نتائج اختبار متغيرات الفرضية األولى في الجدول التاzىذه الفرضية لالختبار )

 ( لمفرضية األولىZ( نتائج اختبار )3جدول رقم )

الوسط 

الحسابً 

 العام

االنحراف 

المعٌاري 

 العام

حجم 

 العٌنة

مستو  

الداللة 

 اإلحصا ٌة

قٌمة مؤشر 

االختبار 

 المحسوبة

قٌمة مؤشر 

االختبار 

 الجدولٌة

SIG 
نتٌجة 

الفرضٌة 

 العدمٌة

 رفض 0.000 1.96 16.872 0.05 41 0.627 4.062

 
نالحظ من الجدول أعاله أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة ىي أكبر من قيمتو الجدولية وذلك عند مستوى 

( إذا كانت قيمة مؤشر االختبار المحسوبة أقل H0%،وبما أن قاعدة القرار ىي تقبل الفرضية العدمية )5داللة 
لبديمة إذا كانت قيمة مؤشر االختبار ( وتقبل الفرضية اH0من قيمتو الجدولية، و ترفض الفرضية العدمية )

( وىذا يعني H1المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، و بالتالي نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديمة )
 .في المصارف اإلسالمية األردنية يوجد دور إلجراءات التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطرأنو: 
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يوضح الجدول أدناه قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل  : انيةاختبار الفرضية الث 3 – 3
( التالي يوضح توزع إجابات عينة الدراسة المتعمقة 4الختالف إلجابات أسئمة الفرضية الثانية، والجدول رقم )

 ضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطرفي المصارف اإلسالمية األردنية. بدور
 

 السؤال الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

10 
تساعد الكفاءة المهنٌة المدقق للتوصل إلى رأي بخلو البٌانطال مطن 

مدعوما  بأدلة إثبال مناسطبة ٌمكطن االعتمطاد ، التحرٌفال الجودرٌة

 علٌها.

4.400 0.539 0.123 

11 
الفحططع عنططدما  البططرام  واجططراء  إعططداد يططً تحقططق االسططتقاللٌة

 عطدم مطت العمطل وخططوال برنام  التطدقٌق ٌستطٌت المدقق تحدٌد
 اإلدارة. تدخل

4.311 0.557 0.129 

12 
تحقق االستقاللٌة يً كتابة تقرٌر المطدقق عنطدما ٌقطوم با هطار كطل 

الحقا ق التً تم اكتشايها أثنطاء عملٌطة الفحطع وبٌطان نتطا   عملٌطة 

 التدقٌق .

4.089 0.668 0.163 

13 
تسططاعد تططواير مقومططال تن ٌمٌططة داخططل دا ططرة التططدقٌق الططداخلً الططى 

 بطٌن المهنطً التمطاٌز وخلق المهام يً للفصل مهنً أساس ضتو
 .المدققٌن

3.667 0.640 0.174 

14 
ٌتٌح وجود دعم من اإلدارة العلٌا إلدارة التدقٌق الطداخلً للمطدققٌن 

المجطال والصططالحٌال الكايٌططة للقٌططام بططدوردم يططً عملٌططة الضططبط و 

 الرقابة 

3.978 0.723 0.182 

15 
تططؤدي نزادططة وكفططاءة القططا مٌن علططى عملٌططة التططدقٌق الططداخلً الططى 

 واالعتماد علٌها.تأسٌس للثقة يً أعمال المدققٌن الداخلٌن 
4.044 0.638 0.158 

16 
تتطل  وجود  كفاءة للمطدقق الطداخلً أن ٌكطون علطى درجطة كبٌطرة 

 من الخبرة العملٌة مما ٌمكنه من أداء و ٌفته بكل يعالٌة ممكنة.
4.133 0.625 0.151 

17 
تواير الخبرة والمؤدل العلمً للمدقق الداخلً أحد ضوابط التدقٌق 

لتمكطططٌن المطططدقق مطططن النهطططو  بواجباتطططه ودططط ا أمطططر ضطططروري 

 ومسؤولٌاته.

4.111 0.647 0.157 

18 
ٌساعد التخصع المهنً للمطدقق الطداخلً علطى زٌطادة قدرتطه علطى 

 اكتشاف العملٌال غٌر القانونٌة،واالرتقاء بدرجة األداء المهنً 
3.711 0.815 0.220 

 0.166 0.672 4.068 متغيرات الفرضية مجتمعة 
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خالل الجدول السابق الدور اليام لضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطرفي المصارف يتضح من 
(، حيث 4.400 – 3.667اإلسالمية األردنية، و تراوح الوسط الحسابي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة بين )

عمى ىذه المتغيرات وفقًا  / أي بنسبة موافقة10، 17،11، 12بمغت درجة الموافقة تمامًا في أغمبية األسئمة/
/ قد بمغت درجة الموافق، 15، 14، 18، 13%/. في حين أن بقية األسئمة وىي/100-%81لمقياس ليكرت /

%/ وفقًا لممقياس المذكور، و بشكل عام نالحظ أن اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة كانت 80 -%61و بنسبة /
يؤكده ارتفاع المتوسط الحسابي لتمك اإلجابات حيث تجاوزت إيجابية جدًا نحو جميع الفقرات أعاله، و ىذا ما 

/ وىو أعمى بكثير من 4.068/، كما نالحظ أن المتوسط العام لمفرضية الثانية بمغ /3أداة القياس والبالغة/
 / وىذا ما يشير لمدور اليام الذي تمعبو ضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطر3متوسط أداة القياس/

 المصارف اإلسالمية األردنية. في

كما يبين الجدول السابق أن إجابات عينة الدراسة ذات تشتت منخفض في اإلجابات و ىي قريبة من الوسط 
%/، وىذا يدل عمى وجود انسجام 16.6/ و معامل االختالف /0.672الحسابي حيث بمغ االنحراف المعياري/

 واضح بين إجابات عينة الدراسة.

ق من صحة النتائج المبينة في الجدول السابق و دقة نتائج التحميل السابقة و المتعمقة بدور و بيدف التحق
المصارف اإلسالمية األردنية، قام الباحث بإخضاع  يالمخاطر فلضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط 

 ي الجدول التالي:( حيث يمكن عرض نتائج اختبار متغيرات الفرضية األولى فzىذه الفرضية لالختبار )

 ( لمفرضية الثانية:Z( نتائج اختبار )5جدول رقم )

الوسط 

الحسابً 

 العام

االنحراف 

المعٌاري 

 العام

حجم 

 العٌنة

مستو  

الداللة 

 اإلحصا ٌة

قٌمة مؤشر 

االختبار 

 المحسوبة

قٌمة 

مؤشر 

االختبار 

 الجدولٌة

SIG 
نتٌجة 

الفرضٌة 

 العدمٌة

 رفض 0.000 1.96 18.489 0.05 41 0.672 4.068

نالحظ من الجدول أعاله أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة ىي أكبر من قيمتو الجدولية و ذلك عند مستوى  
( إذا كانت قيمة مؤشر االختبار المحسوبة أقل H0%، وبما أن قاعدة القرار ىي تقبل الفرضية العدمية )5داللة 

( وتقبل الفرضية البديمة إذا كانت قيمة مؤشر االختبار H0من قيمتو الجدولية، و ترفض الفرضية العدمية )
( وىذا يعني H1المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديمة )
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 في المصارف اإلسالمية األردنية. يوجد دور لضوابط التدقيق الداخمي في مراقبة وضبط المخاطرأنو: 

 لتوصياتالنتائج وا

 : أواًل : النتائج

 المشورة وتقديم، منيا والحماية المخاطر ومراقبة بتقييم يسيم التدقيق الداخمي من خالل اجراءاتو المتعددة (1)
 وبالتالي والفاعمية األداء وتقييم المتاحة الموارد استخدام كفاءة قياس وكذلك إلدارتيا، األفضل السبل ماىية في

 االستغالل المؤسسات في ىذه فرص يعزز مما المؤسسات إدارة في الكفاءة درجات أقصى تحقيق في المساعدة
 المنافسة. وجو في الصمود وبالتالي الشاممة الجودة إلى والوصول لمموارد األمثل

أن لمتدقيق الداخمي بأنشطتو وٕاجراءاتو ونطاقو لو كل األىمية في رفع كفاءة العمميات المنجزة والتحقق من  (2)
االلتزام بالسياسات واإلجراءات المعمول داخل المنشأة، لموصول إلى األىداف المرسومة بكفاءة وفعالية 

 .واقتصادية

 : التوصياتثانيًا : 

أن خطة التدقيق الداخمي يجب أن تؤسس عمى تقييم كافة مخاطر النشاط المتمثمة في المخاطر التشغيمية  (1)
دور التدقيق الداخمي في مجال إدارة المخاطر الذي يعتبر من أىم األدوار  والمخاطر المالية والسوقية ،وتعزيز

 التي يجب عمى المصارف التركيز عمييا لضبط و مراقبة المخاطر.

أن االلتزام بالضوابط المينية الواجب توافرىا في عممية التدقيق الداخمي تمكن المدقق الداخمي من القيام  (2)
فاالستقالل التنظيمي لممدقق و إلدارة التدقيق الداخمي، ودعم إدارة المؤسسة إلدارة بميامو، وتحقيق أىدافو، 

وتوافر كفاءة ونزاىة من قبل القائمين والمنفذين لعممية التدقيق الداخمي ، سيقود كل ذلك إلى  ، التدقيق الداخمي
 إقامة نظام سميم لمتدقيق الداخمي لضبط و مراقبة المخاطر.
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 الهوامش : 

 في التشغيمية المخاطر من الحد في الداخمي التدقيق مساىمة مدى درويش، ومراد، حسين، دحدوح،(1) 
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