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 :الملخص

هدف البحث الحالّي إلى تقييم إجراءات الّرقابة المالّية في المصارف العاملة في األردّن خالل فترة جائحة  كورونا من وجهة 
وكل من  يتم تطبيق إجراءات الرقابة المالية الكلية )أواًل(:نظر العاملين في البنوك في األردّن، وقد انتهى البحث إلى النتائج التالية: 

م للرقابة والرقابة الداخلية والرقابة الخارجية بشكل جيد في المصارف األردنية خالل فترة جائحة كورونا، وبنسب بلغت اإلطار العا
للرقابة الخارجية، إجراءات الرقابة الداخلية وقد  %65,13إلطار الرقابة العام داخل البنوك،  %62,17لرقابة المالية الكلية،  62,5%
هناك أثر داّل إحصائيًّا ومعنويًّا إلجراءات الّرقابة الخارجّية على جودة تطبيق إجراءات الّرقابة  )ثانيًا(:(. %60,52بلغت 

هناك دور فاعل إلجراءات الّرقابة المالّية بأبعادها في المصارف األردّنية خالل فترة جائحة كورونا، وهي لصالح  ،)ثالثًا(:الّداخلّية
هناك فروق ذات داللة إحصائيًّة بين درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية بأبعادها الثالثة  )رابعًا(:الّرقابة الخارجية 

كلما ارتفعت  هاإلطار العام للّرقابة في البنوك، الّرقابة الّداخلّية، الّرقابة الخارجّية تبًعا لمتغّير الرتبة الوظيفية للعاملين، حيث تبّين أن
توجد  )خامسًا(:.يفية للعاملين في البنوك األردّنية، أظهروا تقييًما أكثر إيجابّية لفعالّية الّرقابة المالّية الكّلّية وأبعادها الثالثةالرتبة الوظ

لصالح خبرة، وهي سنوات ال فروق ذات داللة إحصائيًّة بين درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية بأبعادها تبًعا لمتغّير
 األشخاص األكثر خبرة وظيفيًّا، أي أن العاملين ممن لديهم خبرة وظيفية وسنوات أكثر أظهروا تقييًما أكثر إيجابّية نحو كفاية إجراءات

ّرقابة لتوجد فروق ذات داللة إحصائيًّة بين درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات ا )سادسًا(:تقييم الّرقابة المالّية الكّلّية وأبعادها. 
قييم حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس هم األكثر إيجابّية بتالمالّية بأبعادها تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي، وقد تبّين أن 

م وجود فروق ذات عد إجراءات الّرقابة الّداخلّية والّرقابة المالّية الكّلّية في البنوك مقارنة بمن يحملون درجة الدبلوم، كما أظهرت النتائج
اءات وقد قدم البحث عدة مقترحات للتعامل مع إجر داللة إحصائيًّة في تقييم إجراءات الّرقابة الخارجّية تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي. 

 تقييم الّرقابة المالّية في المصارف العاملة في األردّن خالل فترة جائحة فيروس كورونا 

ابة المالّية، الّرقابة الخارجّية، الّرقابة الّداخلّية، المصارف في األردّن، جائحة فيروس كوروناالّرق: الكلمات المفتاحية  

:مةمقدّ ال  
يعّد القطاع المصرفّي أحد أهم القطاعات المالّية التي تلعب دوًرا مركزيًّا في اقتصاديات الدول، ذلك أن حجم المهاّم واألدوار 

التي يقوم بها، والتي ترتبط وبشكل مباشر بالّنقد تضعه أمام العديد من األخطار الّداخلّية و الخارجّية، والتي قد تزداد في الفترات 
المستجّد ، وخطر جائحة كورونا الصّحّية وما فرضته  19-من انتشار فيروس كورونا كوفيد 2020حدث مع بداية العام الحرجة كما 

 ىعلى الدول من قيود شملت جميع الميادين بما فيها المالّية، حيث شكلت الجائحة تحّدًيا معلًنا للمصارف العربّية، لما لها من تأثير عل
ّتمويل في البنوك، والذي يتوّقع أن يدفعها إلى المحافظة على األصول بداًل من العمل على منح تمويالت األرباح المتوّقعة ونمو ال

(، وكل ذلك بسبب توقع  2020جديدة، وإلى ازدياد احتمال الّتراجع في ربحية معظم المصارف العربّية وبتأثير الجائحة خالل العام)
ترّتب عليهم، مما سيؤّدي إلى تأجيل استحقاق القروض، وهو ما يضع  البنوك المركزّية ارتفاع معّدالت تعّثر العمالء في سداد ما ي

العربّية أمام تحّديات العمل من أجل تيسير األوضاع الّنقدّية ودعم الطلب المحّلّي وزيادة الثقة في األسواق، وتعزيز الّسيولة في 
ن إلى القطاعات االقتصادّية المختلفة من خالل اعتمادها على مجموعة األسواق المالّية، واإلسهام بضمان استمرار تدّفق االئتما

االدوات التي تمتلكها ومنها تفعيل عمليات السوق المفتوحة، ودعم عمليات اإلقراض طويل ألجل. مما يؤدي إلى الّتيسير الّنقدّي ودعم 
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وازن بين دعم الّنمّو من جهة ومعالجة الّضغوط الطلب والعمل على تخفيض تكاليف االقتراض. باإلضافة إلى ضرورة تحقيق التّ 
وبناء على ذلك، فقد أصدر النبك المركزّي األردّني مجموعة من (. 2020الخارجّية من جهة أخرى )اّتحاد المصارف العربّية،

يكلة القروض المتعّلقة المستجّد، ومن أهمها إعادة ه 19-الّتوجيهات واإلجراءات بهدف احتواء اآلثار السلبّية لجائحة كورونا كوفيد
بالشركات المتوسطة والصغيرة، باإلضافة للقروض المتعّلق باألفراد والعمل على تأجيل تسديد األقساط االئتمانّية، وخفض كلف الّتمويل 

نار أردني )بنك مليون دي 550ومّدة الّتسهيالت الحالّية والمستقبلّية للقطاعات الصناعية، وضخ سيولة إضافّية لالقتصاد الوطني بقيمة 
(.2020األردّن المركزّي،  

ومن هنا، تبرز أهمية مسألة الّرقابة المالّية ذلك أن الهدف األساسي للقطاع المصرفّي يتمثل في القدرة على استقطاب الودائع 
ر مصرفّي يوّفر الحماية من خالل تقديم إجراءات مناسبة للمودعين مثل وضوح ضمانات الودائع، ونسبة الفائدة المحّققة، وتوفير استقرا

للودائع المالّية متمّثلة في حماية أموال المودعين من جهة، والحفاظ على سالمة المركز المالّي للبنك من جهة ثانية، وهذا ما يتطّلب 
ت المصرفّية، وهو ما المزيد من االهتمام بضرورة متابعة إجراءات الّرقابة المالّية الّداخلّية منها والخارجّية؛ لضمان سالمة الّتعامال

 سعى البحث الحالّي إلى تقييم مدى توفره خالل فترة الجائحة من وجهة نظر العاملين في المصارف األردّنية.
 مشكلة البحث:

( عالميًّا في فرض العديد من القيود على جميع قطاعات الحياة، ومن ضمنها القطاع 19-ساهم انتشار جائحة كورونا )كوفيد
أدت وفي كثير من البلدان إلى عرقلة األداء أو وضع العالم كاماًل أمام أزمة عالمّية كبيرة صّحّية واجتماعّية واقتصادّيةالمصرفّي، وقد   

حيث انعكست آثارها على النشاط االقتصادّي بعاّمة. ويرى الباحثون أنه يمكن اعتبار جائحة  المالّي، األسواق بما فيها كاّفة تعطيل
، لدورها الواضح في ظهور 1929ف الصدمات التي تعّرض لها االقتصاد العالمّي منذ أزمة الكساد الكبير عام فيروس كورونا من أعن

أزمة مالّية مصرفّية واضحة، بسبب نقص الّسيولة وسحب اإليداعات وعدم تسديد المقترضين اللتزاماتهم، والذي أّدى بدوره وفي عدة 
وك وعمالئها في حالة من المفاوضات إلعادة تنظيم العمل خالل هذه الفترة، وقد تؤّدي هذه بلدان إلى ظهور أزمة مديونّية أدخلت البن

دد الّصدمة العالمّية المفاجئة إلى ضغوط مالّية في االقتصادات األكثر ضعًفا. ومن المتوقع أن يتراجع الّناتج العالمّي، وتهّدد أرزاق ع
(.2020م في زيادة معدل الفقر في جميع انحاء العالم )العباس،كبير من العاملين في القطاع الخاّص، وهو ما يسه  

وضع المصارف أمام شكل جديد من الّتحّديات التي قد تواجه عملها، ويزيد احتمال تعّرضها للمخاطر، وبعضها وهو ما 
ت وإدارة البنوك مع أصولها، المال، ومخاطر الّسيولة والتي تؤثر على طريقة تعامال يتعّلق بالجوانب االئتمانّية، وعدم كفاية رأس

وبالّتالي على أدائها ومستوى األرباح لديها، أو انخفاض سعر الفائدة، فإن حجم هذه األخطار سيزداد في الفترات الحرجة التي يسودها 
تقديم عدة  وهذا ما دفع اّتحاد المصارف العربّية إلى(. 2017عدم االستقرار كما هو الحال اليوم خالل جائحة كورونا )وهدان، 

مقترحات واّتخاذ مجموعة من اإلجراءات االحتياطّية في محاولة لضمان سالمة تعامالت البنوك المصرفّية، لتكون بمثابة حصن منيع 
في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث أّكدت الّتوصيات للمصارف والجهات الّرقابية العربّية إلى ضرورة المحافظة على الممارسات 
المصرفيّ ة السليمة، وعدم تغيير القواعد المّتَبعة في العمل، والعمل على االستمرارّية في العمليات المصرفّية الجارية، مع تأكيد ضرورة 
المحافظة على  اإلجراءات الوقائّية المّتَبعة في سنوات سابقة من خالل المحافظة على هوامش واضحة  لرؤوس األموال والّسيولة، في 

مواجهة ضغوط الّسيولة، وااللتزام بمراجعة وتقييم هيكل االستحقاقات وتعديله استحقاقات القروض، واّتباع المرونة التي تسمح بها 
القواعد الرقابية وإعادة هيكلة شروط منح القروض وتصنيفها ومخصصاتها والسيما للمتأثرين بالجائحة بشكل كبير، ورفع مستوى جودة 

محافظها الّتمويلية واالستثمارية بصورة مستمرة مما ُيمّكنها من اتخاذ اإلجراءات الوقائّية المطلوبة في الوقت المناسب، والتعامل بشفافّية 
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مع أوضاعها المالّية واإلفصاح عن حجم تأثرها لكي توفر أجواء من الثقة واالطمئنان تضمن سالمة النظام المصرفّي، ووضع توقعات 
الجهاز الّرقابي حول تطور األزمة وآليات التعامل معها باالعتبار، باإلضافة إلى االهتمام وبشكل جاّد باإلجراءات التشغيلية والّتنظيمّية 
المتعّلقة بسالمة أنظمة التشغيل وأمانها، والعمل على وضع الخطط المستقبلّية التي تضمن استمرار العمل، والتوسع في تقديم الخدمات 

المصرفّية الّرقمية من خالل الّتواصل مع المراقبين عن بعد، مما يحقق األمن واألمان في تقديم هذه الخدمات، والتأكيد على الدور 
الرقابي الجاّد في زيادة التركيز على متطلبات اإلفصاح بكل ما يتعلق بالجوانب األساسية كوضعية الّسيولة ومراكز الدائنين ومخاطر 
االئتمان)اّتحاد المصارف العربّية ،2020(. ومما يجدر ذكره،  أنه ومنذ بداية الجائحة لجْا العديد من العمالء باالعتماد المباشر على 
الودائع المصرفّية في تيسير شؤون الحياة ومتطّلباتها وال سّيما خالل فترة الحجر الّصّحّي، ما ترتب عليه أعباء إضافّية على البنوك، 

وحّمل لجان الّرقابة المالّية الّداخلّية منها والخارجّية مسؤوليات إضافّية من أجل حماية النظام المصرفّي خالل هذه الفترة ، وانطالًقا مما 
سبق ذكره، ونظرًا لكون القطاع المصرفّي األردّني يعّد أحد الجهات األساسية في اّتحاد المصارف العربّية، وينطبق عليه كل ما يتوّقع 

من أخطار على المصارف العربّية خالل فترة الجائحة، تم طر ح السؤال البحثي الرئيسي: أثر تطبيق إجراءات الّرقابة المالّية الخارجّية 
على تطبيق إجراءات الّرقابة الّداخلّية في المصارف العاملة في األردّن منذ بداية جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين ؟ وما دور 

ؤّهل العلمّي، وسنوات الخبرة؟. هذه اإلجراءات في ضوء عّدة متغّيرات، هي: الّرتبة الوظيفّية، والم  
:أهمية البحث  

تبرز أهمية البحث الحالّي، لجّدة الموضوع وحداثته ،من حيث تقييم اإلجراءات الّرقابة المالّية، والسّيما خالل فترة جائحة 
الدراسات السابقة حول الموضوع كورونا، وأهمية ما تطّرقت له األدبيات حول موضوع الّرقابة في مواجهة األخطار، وما توصلت إليه 

في من نتائج، باإلضافة إلى أهمية تقييم إجراءات الّرقابة المالّية من قبل العاملين في المصارف العاملة في األردّن منذ بداية الجائحة 
 ضوء عدة متغيرات تصنيفية هي: الرتبة الوظيفية، والمؤّهل العلمّي، وسنوات الخبرة.

يقدمها البحث للعاملين في مجال القطاع المصرفّي وما سيقّدمه من مقترحات لتطوير عملية الّرقابة والسيما أن وأهمية النتائج التي س
 جائحة كورونا ما زالت مستمرة.

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالّي إلى تحقيق ما يأتي:

 ل فترة جائحة كورونا.تحديد نسبة تطبيق إجراءات تقييم الّرقابة المالّية في المصارف في األردّن خال -1
 دراسة أثر تطبيق إجراءات الّرقابة المالّية الخارجّية على جودة تطبيق إجراءات الّرقابة الّداخلّية في المصارف األردّنية خالل فترة -2

 جائحة كورونا.
 تحديد دور إجراءات الّرقابة المالّية في المصارف األردّنية خالل فترة جائحة كورونا. -3
 ي تقييم إجراءات الّرقابة المالّية من قبل العاملين تبًعا لمتغّيرات الرتبة الوظيفية.دراسة الفروق ف -4
توضيح الفروق في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية من قبل العاملين تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي: بكالوريوس، أو ماجستير، أو  -5

 دكتوراة.
لّية من قبل العاملين تبًعا لمتغّير سنوات الخبرة ضمن فئات يتم تحديدها بعد جمع دراسة الفروق في تقييم إجراءات الّرقابة الما -6

 البيانات.
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 سؤال البحث:
 المستجّد؟  19-ما مدى تطبيق إجراءات الّرقابة المالّية في المصارف األردّنية خالل فترة جائحة كورونا كوفيد -1

 فرضّيات البحث:
إجراءات الّرقابة المالّية الخارجّية على جودة تطبيق إجراءات الّرقابة الّداخلّية في المصارف ال يوجد أثر لتطبيق : الفرضّية األولى

 األردّنية خالل فترة جائحة كورونا.
ة ابالمالّية بأبعادها الثالثة )إطار عام للّرقابة، إجراءات رقابة داخلّية، إجراءات رق دور فاعل إلجراءات الّرقابةال يوجد : الفرضّية الثانية

 خارجّية( في المصارف العاملة في األردّن خالل فترة جائحة كورونا.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائيًّة بين متوسطات درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية تبًعا لمتغّير : الفرضّية الثالثة
 الرتبة الوظيفّية.
إحصائيًّة بين متوسطات درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية تبًعا لمتغّير  ال توجد فروق ذات داللة: الفرضّية الرابعة

 المؤّهل العلمّي.  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائيًّة بين متوسطات درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية تبًعا لمتغّير : الفرضّية الخامسة

 سنوات الخبرة.
:صطلحات البحث والّتعريفات اإلجرائّيةم  

هي نشاط متشعب متكامل تندمج فيه وظائف اإلدارة والمحاسبة لتحقق من أن ما يجب عمله قد تم تنفيذه حقًا، وتهدف : الّرقابة المالّية
(.2010)الكايد،إلى كشف مواطن القصور وتحديد الخطوات المصححة لتفادي العيوب والمشكالت التي عولجت سابًقا   

وهو جهاز حكومي يتم تعيينه أو تشكيله أو تنظيمه ألداء مهاّم الّرقابة الخارجّية وفًقا للقوانين المطبقة )المنظمة : جهاز الّرقابة المالّية
(.2004الدولية لألجهزة الرقابية،   

التي تمارسها السلطات الّنقدّية في الدول بهدف التحقق من نوع من أنواع الّرقابة : الّرقابة الخارجّية وتعرف أيضًا بالّرقابة المصرفّية
 سالمة النظم المصرفّية والّنقدّية واالئتمانّية المطبقة، ومن صحة تطبيق القوانين، واألنظمة والتعليمات المصرفّية الصادرة واإلشراف

نون حق اإلشراف والّرقابة على البنوك.والمراقبة لها. وتتمثل بالبنك المركزّي أو مؤسسة النقد أو أي سلطة يخولها القا  
: تعّرفها المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا )الّرقابة الّداخلّية (INTOSAI بأنها: "عملّية تكاملّية تقوم بها إدارة الموظفين أثناء أداء  
تنفيذ تعليمات التشغيل بشكل منّظم وأخالقّي مهامها، ويتم تصميمها بحيث توفر ضماًنا معقواًل؛ لتحقيق عدة أهداف أهّمها االلتزام ب

ومؤّثر، والعمل على استيفاء التزامات محاسبة المسؤولّيات، باإلضافة إلى االلتزام بالقوانين المحددة، والعمل على تفادي خسارة 
ذ والمراقبة")المنظمة الدولية لألجهزة األصول، بحيث تصبح الّرقابة الّداخلّية جزء مكماًل لعمليات اإلدارة األساسية وهي: التخطيط والتنفي

(.6: 2004الرقابية العليا،   
وهي وباء انتشر إلى عدة بلدان وقارات وأصاب عدد كبير من السكان، وعّطل قطاعات  :19-جائحة فيروس كورونا المستجّد كوفيد

-كوف –يروس كورونا المستجّد )سارس صف بفيروس كورونا المستجّد لكونه لم يكن معروًفا من قبل، وهو فو الحياة المختلفة، و 
(.2020()ملكاوي ،2  

وهم األشخاص العاملون في المصارف األردّنية برتب وظيفية مختلفة من مديري إدارة عليا، إلى مديري : العاملون في المصارف
 مراكز، ورؤساء فريق، وموظفين.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد السابع والعشرون

 م 2021 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

506 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 اإلطار النظرّي:
الّنمّو االقتصادّي من خالل ما يوّفره من أطر قانونية وتنظيمية تطبق في  يشكل القطاع المالّي والصرفي حصًنا منيًعا لعملية

ظل سلطات رقابّية تمارس مهاّمها بشفافّية وقادرة على إدارة المخاطر؛ لحماية المؤسسات من التعثر والوقوع في أزمات مالية، واإلسهام 
ير الدولية لضبط األداء المصرفّي حيث أكدت ضرورة توحيد ( مجموعة من المعاي1988في تطورها ونمائها. وقد حددت لجنة بازل )

من مجموع األصول الخطرة.  %8الّرقابة على المصارف من قبل البنوك المركزّية، ورفع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك لتصل إلى 
ظمة رقابة داخلية فاعلة تساعد أجهزة الّرقابة وتعد البنوك المركزّية أحد أهم أجهزة الّرقابة المالّية حيث تعمل على تشجيع ودعم وضع أن

ظاتها المالّية الخارجّية بأعمالها من تنفيذ القوانين وأعمال التدقيق المالّي وتدقيق األداء، وتقوم أجهزة الّرقابة المالّية بإبالغ مالح
اصاتهم سواء أكانوا من مجلس إدارة أو إدارة مالية وتوصياتها إلى أولئك المنوط بهم مسؤوليات الّرقابة الّداخلّية من مديرين تبًعا الختص

ا، يأو لجنة تدقيق، والمدققين الداخليين وهم من يقومون بفحص فاعلّية الّرقابة الّداخلّية والتوصيات ضمن صالحّيات أقّل من اإلدارة العل
ة الّداخلّية ولهم دور بارز في إظهار مشكالت باإلضافة إلى تعزيز دور الموظفين؛ حيث يسهم كاّفة الموظفين في تفعيل أنظمة الّرقاب

التبليغ،وعمليات التشغيل ومخالفات قواعد السلوك، وتجاوز السياسات الموضوعة. كما تسهم األطراف الخارجّية وهم من يقوم بتزويد 
أو تشغيله، ويلعب مراقبو  المؤسسة بالمعلومات المفيدة لتفعيل دور الّرقابة الّداخلّية ولكنهم غير مسؤولين عن وضع هذا النظام

عون ر الحسابات الخارجيين دوًرا بارًزا ، وهم من يقومون بتقديم المشورة والتوصيات بخصوص الّرقابة الّداخلّية، استناًدا لما يقّدمه  المش
ابة الّداخلّية، وال يمكن إهمال دور وواضعو القوانين والّتوجيهات المتعّلقة بالّرقابة الّداخلّية. وعليهم المساهمة في تشر الوعي العام بالّرق

الجهات األخرى التي تتفاعل مع المؤسسة مثل المستفيدين التي تزود بمعلومات تسهم في تحقيق األهداف)المنظمة الدولية لألجهزة 
(.2004الرقابية العليا ،  
تخطيط استراتيجي -2تنظيمية واضحة، خطة -1بالنقاط اآلتية:  أسس وأساليب الّرقابة المالّية الفعالّيةويمكن تحديد 

توفير مؤشرات سليمة لقياس  -4تقديم مجموعة من التقارير يتم إعدادها بصورة منتظم وفق رؤى السلطات المسؤولة.-3وتنظيمي، 
الجوانب االعتدال في عملية الّرقابة، مراعاة -6اتخاذ الخطوات المناسبة لتصحيح األخطاء، -5وتقييم األداء وفق معايير واضحة، 

وعليه يمكن تحديد أنواع الّرقابة المالّية: (.2009السلوكية للّرقابة المالّية )الكايد،  
أوالً  -  الّرقابة الخارجّية: وتعد من أهم األساليب المّتَبعة في المجال الرقابي كونها تعمل وفق هيئات خارج الشركة محل الّرقابة مما 

 يوّفر لها استقاللية ويمنحها فعالّية وشفافية أكبر، وتتمثل هذه الهيئة ببنك األردّن المركزّي. 
م يقو وهي تعد الجهة المسؤولة عن متابعة جودة وكفاءة نظام الّرقابة الّداخلّية ومدى التزامه بالسياسات واإلجراءات المّتَبعة في البنك. و 

وتقوم هذه الجهة الرقابية بعدة مهاّم منها: تدقيق الحسابات، بهذه الّرقابة مدققو حسابات خارجيون غير مرتبطين باإلدارة العليا للبنك، 
وفحص األنظمة المالّية واإلدارية للنبك، والتحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها. واالّطالع على قرارات مجلس اإلدارة والتعليمات 

موجهة للهيئة العامة المسؤولة عن عملهم )مؤسسة النقد الصادرة ومتابعة مهاّم الجهات الرقابية الّداخلّية ومن ثم تقديم تقارير خطية 
(.2008العربي السعودي,   

هي مجموعة اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة لتحقيق أهداف الشركة ضمن السياسات واألنظمة المّتَبعة، فهي ال  الّرقابة الّداخلّية:-ثانياً 
يد من األنشطة التي تؤكد االلتزام بالقوانين واألنظمة والمعايير السلوكية تقتصر على أنشطة التقارير المالّية بل يشمل أيًضا العد

.والمهنية والبيئية  
من خمسة مكونات متداخله مًعا وهي: )البيئة الرقابية، وتقييم المخاطر، واألنشطة الرقابية، والمعلومات  تتكون الّرقابة الّداخلّية

(.2004زة الرقابية العليا، والتبليغ، والمراقبة( )المنظمة الدولية لألجه  
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المصرفّية:أهداف الّرقابة المالّية   
العمل على استقرار النظام المالّي  -1يمكن تحديد أهداف الّرقابة المالّية المصرفّية بعدة نقاط متفق عليها عالميًّا وهي:

باإلضافة إلى وضع التعليمات الناظمة للعمل.والمصرفّي: من خالل تجنب مخاطر اإلفالس، واإلشراف على أداء العمل بشكل كامل   
العمل على ضمان كفاءة الجهاز المصرفّي من خالل الفحص المستمر لحسابات ومستندات البنوك، والتأكد من سالمة األصول،  -2

ع المالّي وقدرته على وتجنب تعرضها لألخطار وتقييم العمليات الّداخلّية، والتحقق من األطر العامة للقوانين المطبقة، وتقييم الوض
 اإليفاء بااللتزامات، من أجل الحفاظ على استقرار تمويل بعض األنشطة االقتصادّية المهمة.

حماية المودعين: ويتم ذلك من خالل تدخل السلطات الرقابية لتثبت وجودها وتتخذ اإلجراءات المناسبة لتجنب المخاطر الممكنة -3
ال عدم تنفيذ المؤسسات االئتمانّية التزاماتها تجاههم، والسيما تلك المعلقة بسالمة األصول.والتي قد تهدد أموال المودعين في ح  

 القطاع المصرفّي في األردّن:
تمّيز القطاع المصرفّي في األردّن خالل الفترات الماضية بمؤشرات مالية مستقرة، وكفاءة مرتفعة، تمّكنه من  تحمل المخاطر 

المال أحد أهم المؤشرات التي تظهر أن الجهاز المصرفّي األردّني الذي يتمتع بكفاية في رأس المال. والصدمات، وتعد كفاية رأس 
، وذلك من خالل التركيز على IA39ويتوّقع على المدى البعيد والمتوسط أن تزداد كفاءة البنوك بتطبيقها معيار المحاسبة الدولية 

ت المناسب، كما تعد نوعية األصول من المؤشرات المهمة في القطاع المالّي األردّني الّشفافّية واالعتراف بخسائر االئتمان في الوق
دولة عربية تتوفر عنها بيانات حول نسبة الديون، كما شغل المرتبة الخامسة  13حيث تميز األردّن بكونه في المرتبة المتوسطة بين 

العاملة. كما يتميز الجهاز المصرفّي األردّني بسيولة آمنة دولة عربية من حيث ارتفاع تغطية المخصصات للديون غير  13بين 
. ويقدم مؤشر الربحّية أدلة على ارتفاع معدل العائد 2018من إجمالي الموجودات ذات الّسيولة العالية عام  %44,9ومستقرة بلغت 

هو نتيجة ارتفاع أرباح البنوك في ، و 2018عام  %9,6على حقوق الملكية في القطاع المصرفّي في األردّن، حيث بلغت ما نسبته 
المملكة، ومن الجدير بالذكر أن معدالت العائد في األردّن تعّد منخفضة مقارنة مع عدة بلدان عربية، وذلك لما تّتسم به البنوك 

بة الدخل في األردّنية من تحفظ وعدم إقبال على المخاطر، باإلضافة إلى توفر مستويات عالية من رأس المال، وارتفاع مستوى ضري
 األردّن.

تحسنًا في مستوى التنافسية مما أسهم في  2018ويجدر الذكر أن القطاع المصرفّي في األردّن قد أظهر خالل العام 
انخفاض مستوى التركيز، والذي يعود إلى قيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية باإلضافة على زيادة عدد 

ا أظهرت نتائج اختبارات الّضغوط قدرة البنوك في األردّن على تحمل الصدمات ذلك أن  الجهاز المصرفّي األردّني قادر البنوك. كم
حيث تم وضع عدة سيناريوهات افتراضية تتعلق بالظروف اإلقليمية المحيطة بالمملكة، وما  على تحمل المخاطر والصدمات المرتفعة،

المساعدات المقّدمة، وانخفاض الدخل السياحي واالستثمار المباشر، وتراجع الصادرات الوطنية وارتفاع قد يترتب عليه من تراجع حجم 
مؤشر التضخم، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في معدالت الّنمّو االقتصادّي ، وارتفاع مستوى البطالة وتراجع السوق المالّي، 

فائدة على الدوالر األمريكي، وقيام البنك المركزّي في األردّن برفع أسعار الفائدة على باإلضافة  إلى افتراض استمرار ارتفاع أسعار ال
الدينار للمحافظة على جاذبية الدينار كعملة اّدخارية. وقد أظهرت النتائج أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفّي في األردّن 

 15.7و%  14.8ستبلغ ما نسبته وعلى التوالي %  2019، 2020، 2021بافتراض حدوث السيناريوهات المذكورة خالل األعوام 
، والحد األدنى % 12،  وبالرغم من ذلك فإن نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحّد األدنى المطبق في األردّن والبالغ 16.5،%

5.10المحّدد من لجنة بازل والبالغ  .% 
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استقرار ومتانه القطاع المصرفّي وبدرجة كبيرة، حيث شغل األردّن المرتبة السادسة  وقد أظهر مؤشر االستقرار المالّي في األردنّ 
دولة أخرى اتبعت المنهجية المّتَبعة في األردّن. وقد أظهر مؤشر الكفاءة التشغيلية للبنوك تحسًنا بسيًطا على مستوى  20مقارنة مع 

 5.55إجمالّي المصروفات إلى إجمالّي الدخل للبنوك العاملة في المملكة  الكفاءة التشغيلية للبنوك في األردّن، حيث بلغ متوسط نسبة
في نهاية عام % 2018 . ومع ذلك فان البد ان % 55، وبالتالي أصبح متوسط النسبة قريًبا من الحد األعلى المقبول عالميًّا والبالغ 

مصاريفها التشغيلية بشكل أكبر. كما أثبتت العديد من  تقوم البنوك التي ترتفع لديها النسبة عن هذا الحد العمل على ضبط وتخفيض
الدراسات أن اإلطار التنظيمي والرقابي المناسب والفعال يساعد في التخفيف من اآلثار السلبّية المحتملة للمنافسة الخطرة على 

د إطار تنظيمي ورقابي مناسب يعزز االستقرار المالّي. وبالتالي، فإن انخفاض التركز وزيادة مستوى التنافسية بين البنوك مع وجو 
(.2018)دائرة االستقرار المالّي ، االستقرار الماليّ   

: الّدراسات السابقة  
قامت الباحثة بالتركيز على عدد من الدراسات التي تناولت الّرقابة المالّية في المصارف في عدة بلدان عربية وأجنبية ومن 

م وبتسلسل تنازلّي بغض النظر عن كونها عربية أم أجنبية، ومن الملحوظ قلة الدراسات التي ضمنها األردّن وقد تم ترتيبها وفًقا للعا
المستجّد. 19-تناولت الموضوع ضمن فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد  

وبتريك دراسة ريتشارد  (Richerad & Beatrice,2020) ".  وقدد أوضحت الدراسة إلى 19-بعنوان: "االقتصاد في زمن كوفيد  
يصعب التنبؤ به بسهولة، ومن الممكن أن تسبب الصدمة االقتصادّية آثاًرا على  19-أن التأثير االقتصادّي الناتج عن مرض كوفيد 

ق عبر الحدود والتشاركية من أشخاص وخدمات المدى البعيد، فقد تؤثر على االقتصاد العالمي الذي يعتمد وبشكل أساسي على التدفّ 
ورؤوس أموال واستثمارات أجنبية وشبكات مصرفّية وتحويالت. وإن البنوك تعد أحد أهم القطاعات االقتصادّية تأثًرا بفعل تأخير سداد 

تصل إلى مرحلة اإلفالس، وقد العمالء بسبب الضائقة المالّية والذي قد يؤدي إلى توقف مفاجئ في اإليرادات والتي قد تستمر وتشتد ل
بأن يتم تركيز االنفاق الحكومي إلى قطاع  19-قدمت الدراسة توصيات لخفض اآلثار المترتبة على تفشي فايروس كورونا كوفيد 

على  الصحة من أجل الوقاية واحتواء انتشار الجائحة بما في ذلك أجور العمال وتوفير بيئة أمنة ودعم األسر األكثر هشاشة والتركيز
 البشر أواًل 

 19وقد أوضحت دراسة أعدها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( إلى أن الصدمة التي تسبب بها فيروس كورونا كوفيد
وقد تتطور لتشهد عجزًا في الدخل  %2,5المستجّد ستترك آثارها على الّنمّو االقتصادّي العالمي وقد تؤدي إلى انخفاضه بمعدل 

ترليون دوالر. كما أشارت إلى النتائج المباشرة تتمثل بفقدان ثقة المستهلك والمستثمر، باإلضافة إلى انخفاض أسعار  2العالمي بقيمة 
األصول وضعف الطلب الكلي، وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل والذي قد يتسبب في إفالس عام وأكدت ضرورة وضع سياسات 

(.2020،168لم لتجنب االنهيار االقتصاد العالمي )التلباني، بين مختلف دول العا  
بعنوان األزمات االقتصادّية العالمّية واآلثار المتوّقعة ألزمة فيروس كورونا المستجّد، وقد أوضحت الدراسة ( 2020دراسة التلباني )

، والتي تسببت في معاناة البشرية على  2020توّقعة عام إلى أن األزمة الصّحّية العالمّية تعد أحد أهم األسباب لألزمة االقتصادّية الم
عدة أصعدة ، وفي واقع األمر أدى انتشار فيروس كورونا المستجّد وتحوله جائحة عالمّية إلى زيادة حدة األزمة االقتصادّية العالمّية 

دول الكبرى، وأثر وبشكل ملحوظ على والمخاطر المترتبة عنها، وقد بدأت إرهاصات األزمة تظهر على شكل تباطؤ اقتصادي في ال
 التجارة الدولية واالستثمار وأنظمة االئتمان وأسهم في انخفاض معدالت الّنمّو واتجاه االقتصاد العالمي نحو الركود. وقد كدت الدراسة

س وتسهل عملية تبادل السلع على ضرورة ربط القطاع المالّي بالقطاع الحقيقي في االقتصاد ذلك أن النشاط المالّي هو المرآة التي تعك
 والخدمات الحقيقة.
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دراسة العزابي وآخرون   (Alazzabiat et al,2020) بعنوان :" إدارة المخاطر ودعم اإلدارة العليا وأنشطة التدقيق الداخلي للحد من
وتخفيف االحتيال في القطاع االحتيال". هدفت إلى دراسة تأثير دعم اإلدارة العليا وإدارة المخاطر على أنشطة التدقيق الداخلي 

مصرف تجاري وتحليل البيانات وقد توّصلت إلى وجود عالقات إيجابّية ومهّمة بين كل  16المصرفّي في ليبيا، من خالل إجراء مسح 
قابة الّداخلّية.بينها وهو الرّ  من إدارة المخاطر والموظفين، وبين اإلدارة العليا والموظفين. كما تبّين وجود تأثير عامل وسيًطا للعالقة  

بعنوان:" تقييم فعالّية الّرقابة الّداخلّية للبنك حالة من البنوك الغانية". (Aksoy& Mohammed,2020)   دراسة أكسوي ومحمد 
ة: تعد اآلتيهدفت الدراسة إلى معرفة فعالّية الّرقابة الّداخلّية في الصناعة المصرفّية في غانا وأفريقيا بعامة. وقد توصلت الى النتائج 

الّرقابة الداخلية أحد أهم صمامات األمان والضمان لجميع األطراف المرتبطة باألعمال والمعلومات والمستثمرين، ولها دور كبير في 
تعزيز تحقيق أهداف العمل من خالل تقديم التقارير المالّية الموثوقة واالمتثال للوائح القانونية والدقة واألمانة والمسؤولية واألخالق و 

ان ضم ثقافة الّرقابة الّداخلّية واالستدامة باإلضافة لدور الّرقابة الفاعل في تحقيق إدارة فاعلة لكل من الشركات والعمالء. لذلك البد من
ّداخلّية فاعلية نظام الّرقابة الّداخلّية وفق هيكل وإطار عمل واضح يحقق النجاح ، وقد توصلت الدراسة إلى أن أعلى مستويات الّرقابة ال
تظهر في التحكم بالبيئة، ومن ثم تقييم المخاطر ومن ثم أنشطة المراقبة وقد كان تقييم المخاطر هو أضعف المكونات في نظام 

.الّرقابة  
دراسة باكورا وآخرون    (Pakurár et al,2019)  تأثير تكامل سلسلة التوريد والّرقابة الّداخلّية على األداء المالّي في :" بعنوان

وتهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير مجموعة العالقات بين الّرقابة الّداخلّية والخارجّية على األداء ". في األردنّ  القطاع المصرفيّ 
موظف من العاملين في القطاع  249المالّي في القطاع المصرفّي األردّني من خالل تكامل العمالء والموردين  وقد استخدمت مسح لـ 

تأثير سلسلة التوريد الّداخلّية والخارجّية في تكامل الّرقابة الّداخلّية والخارجّية على األداء : وصلت إلى النتائج اآلتيةالمصرفّي وقد ت
المالّي ، تأثير العوامل التي تم فحصها على األداء المالّي بشكل إيجابي، وهي حسب الترتيب أواًل تكامل الموردين ومن ثم تكامل 

لداخلي والّرقابة الّداخلّية. وقد اقترحت الدراسة إطاًرا عملًيا الستخدامه من قبل المديرين، حيث يسهم في تحديد آثار العمالء والتكامل ا
وقد حددت الدراسة أهم العوامل المهمة في عملية التكامل الداخلي . التكامل الداخلي والخارجي ودور الّرقابة الّداخلّية على األداء الماليّ 

ت بين اإلدارات واتخاذ القرارات مًعا، والتعاون والعمل على حل النزاعات، وتخصيص تكاليف مناسبة للعمالء، وهي االجتماعا
والمساعدة في المهاّم والعمل بشكل مشترك، وتأكيد صيغة التفاعلية ووجود ضوابط داخلية منظمة، واستخدام المعرفة، والتخطيط، 

العمل على توفير العوامل التي تحسن الّرقابة الّداخلّية من التحكم بالتدّفق الّنقدّي والّشفافّية والتنبؤ بالتوقعات، وتقييم مستوى الرضا، و 
وخلصت الدراسة إلى أن التكامل هو حجر الزاوية لتحقيق . والمسؤولية والتدقيق الداخلي واعتماد نظام محوسب يضمن سالمة البيانات

ق بالتفاعالت بين األفراد والجماعات، ولما للتكامل الداخلي من ارتباط وثيق بتحسين األداء ميزة التنافسية المستدامة، والسيما فيما يتعل
.من تكامل موردين وتكامل عمالء  

بعنوان:" متطلبات الّرقابة المصرفّية الّداخلّية وأثرها في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية  (2017دراسة الطائي ومحمد )
بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة "، وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف الوضع الحالّي ألنظمة الّرقابة الّداخلّية في 

جة متانة وفاعلية اإلجراءات والضوابط الرقابية المصممة في أنظمة المعلومات المحاسبية المصارف الخاصة في العراق، وتقييم در 
اإللكترونية وتحديد مدى توافق خصائص النظام الرقابي لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة مع المتطلبات واإلجراءات 

المصارف العراقية والمدققين الخارجيين في هذه المصارفالرقابية العامة المتعارف عليها، من وجهة نظر العاملين في  وقد انتهت . 
إلى النتائج اآلتية: أكدت وجود تأثير معنوي ذي داللة إحصائيًّة لمؤشرات متطلبات الّرقابة الّداخلّية على تطوير نظم المعلومات 

مات في النظام المحاسبي اإللكتروني، و لها تأثير المحاسبية، وعلى مؤشر مدى التزام المصرف بالضوابط الرقابية على وصول للمعلو 
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معنوي على مؤشر مدى التزام المصرف بالضوابط الرقابية على امن وحماية الملفات لنظم المعلومات المحاسبية المستخدمة إلكترونيًّا. 
من المخاطر المختلقة بنظم  كما أظهرت التزام العاملين  بشكل مرتفع بالتعليمات والقوانين الصدرة بخصوص العمل بغرض الحد

(.2017المعلومات والسيما التي حددتها مقررات بازل للحد من المخاطر المصرفّية )الطائي ومحمد،  
دراسة واكيدا (          Wakida,2015) بعنوان الضوابط الّداخلّية في اإلدارة المالّية موازنة الضوابط والمخاطر، توصلت إلى جميع

الّداخلّية موجودة ولكن الضوابط ال يتم العمل بها دائًما بسبب عدم كفاية المعرفة بشكل كاٍف بالسياسات واللوائح مكونات الّرقابة 
التنظيمية. وقد حددت عدد من التجاوزات التي تعيق العمل مثل: الفصل بين الواجبات، والوصول غير المناسب إلى األصول، 

اتخاذ القرارات السيئة، والسلوكيات غير األخالقية . وقد حددت الدراسة مجموعة من ومشاركة كلمات السر، وعدم تأمين النقد، و 
اإلجراءات التي البد من اّتباعها لضمان نظام رقابة فاعل من خالل التواصل مستمر بين اإلدارات العليا والمراقبين وتحديد حدود 

ميع األوقات، من خالل المتابعة الدائمة لجداول البيانات. وأن التفويض والعمل على ضمان سالمة األصول والسيما الّنقدّية وفي ج
تكون الوثائق والبيانات يمكن الوصول لها من قبل الموظفين المصرح لهم ، والتأكيد على ضرورة فهم الموظفين للمخاطر المتعّلقة 

بمعلهم وااللتزام بالسياسات والقوانين ووضع تدابير تتيح متابعة وتقييم األداء باهتمام ما يحقق الّتوازن بين الضوابط والمخاطر 
 المحتملة. 

ة فرايمبورغدراس (   Frimpong,2015)  عمليات المؤسسات المالّية: دراسة حالة للسند بعنوان:" تقييم آثار الّرقابة الّداخلّية في
تحديات نظام الّرقابة الّداخلّية،  الفعالّية تحليلالمدخرات والقروض" وهدفت الدراسة إلى فحص مكونات نظام الّرقابة الّداخلّية، وتقييم 

موظفي أحد البنوك في كوماسي في غانا وقد توصلت الدراسة إلى عدم قدرة  12وتقويم التأثيرات الّداخلّية من خالل إجابات عينة من 
ى أصول الشركة؛ لحماية تلك نظام التحكم على الكشف األشخاص الذين ال يمتثلون لسياسات الّرقابة وعدم كفاية اإلجراءات عل

األصول من السرقة والتجاوزات التي تشكل بعض التحديات التي تواجه الّرقابة الّداخلّية. كما تم اكتشاف أن نظام التحكم المالّي أدى 
ات منتظمة إلى نتائج مالية إيجابّية. وقد قدمت عدد من التوصيات أن يشترك الموظفون في صياغة سياسات الّرقابة وإجراء مراجع

لنظام التحكم المالّي بما يسهم في تحقيق األهداف المرجوة، وانتهت الدراسة إلى أن النظام الرقابي المعتمد أّدى إلى أداء مالي وغير 
 مالي إيجابي في بنك بوند.

لّية وسالمة البنوك: بعنوان:" استقاللية البنك المركزّي وهيكل الّرقابة الما(  (Doumpos et., al,2015دراسة دومبوز وآخرون 
تحليل تجريبي حول األزمة"، أوضحت أنه وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ، أدخلت العديد من البلدان إصالحات في 

الهيكل اإلشرافي لقطاعها المالّي. ومع ذلك، ال يوجد دليل على ما إذا كانت إجراءات اإلشراف المحددة كانت أكثر نجاًحا من غيرها 
ألزمة. أما األدلة التجريبية حول هذا الموضوع فهي نادرة بشكل عام، وهناك حجج نظرية معقولة مع المناهج البديلة وضدها. خالل ا

وبالمثل، في حين أن تأثير استقاللية البنك المركزّي على استقرار األسعار قد اجتذب الكثير من االهتمام، فإن معرفتنا فيما يتعلق 
-2000نوك ما تزال محدودة. باستخدام عينة كبيرة من البنوك التجارية العاملة في بلدان مختلفة خالل الفترة بتأثيره على سالمة الب

، تبحث هذه الورقة فيما إذا كانت سالمة البنوك تتأثر باستقالل البنك المركزّي، ومشاركة البنك المركزّي في التنظيم االحترازي، 2011
جد أن استقاللية البنوك المركزّية تمارس تأثيًرا إيجابًيا على سالمة البنوك، وهو األمر الذي يتعزز في والتوحيد اإلشرافي وكيف تتأثر. ن

 حالة البنوك الصغيرة أثناء األزمة. يبدو أن توحيد اإلشراف ومشاركة البنك المركزّي يخففان من اآلثار السلبّية لألزمة.
دور البنك المركزّي األردّني في الحد من تداعيات األزمة المالّية العالمّية على البنوك " بعنوان:( 2013دراسة نور والبستنجي )

إلى معرفة أسباب حدوث األزمة العالمّية ودور البنك المركزّي األردّني في الحد من تداعيات العاملة في األردّن". هدفت الدراسة إلى 
(، وتوصلت إلى أن 2011-2001المنهج القياسي وتحليل االنحدار لألعوام ) هذه األزمة على البنوك العاملة في األردّن من حالل
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االزمة المالّية العالمّية رفعت نسبة الديون غير العاملة حيث زادت نسبة الّسيولة القانونية ونسبة كفاية رأس المال ، وخفضت نسبة 
لّرقابة المصرفّية على البنوك التجارية وخاصة في مجاالت العائد على األصول نتيجة خفض سعر الفائدة وقد وصت الدراسة باستمرار ا

 التعامل مع االستثمارات األجنبية لتقليل اآلثار السلبّية التي قد تنتقل إلى الداخل وتؤثر في االقتصاد األردّني بشكل عام.
بعنوان: "الضوابط والمخاطر الّداخلّية إلدارة البنوك: الوظائف ذات القيمة المضافة في البنوك (Cerrone,2013(  دراسة كيروني 

ه، وفاعليتاإليطالية االئتمانّية التعاونية"، وقد أكدت الدراسة دور نظام الّرقابة الّداخلّية في تحقيق اإلدارة األمنة والسليمة ورفع كفاءته 
ودوره في امتثال البنك باللوائح التنظيمية والقوانين والخطط من خالل االلتزام بإجراءات تقلل من وتحقيق أهداف ربحية طويلة األمد، 

المخاطر الخسائر واالضرار غير المتوّقعة في البنك. وتؤكد أهمية التقييم النوعي وال سيما لكفاية رأس المال الداخلي التي تمكن من 
قد يتعرض لها البنك، وقد أوضحت الدور المهم لنظام الّرقابة الّداخلّية كاستراتيجية البد مت تحديد المخاطر الحالّية والمستقبلّية التي 

 العمل بها في البنوك اإليطالية. وانتهت الدراسة إلى أن هناك ضعًفا في تطبيق الضوابط الّداخلّية لديها. 
(2012)دراسة عبد اللطيف و قويق  Abdullatif & Kawuq, ق الداخلي في إدارة المخاطر: شواهد من بعنوان:" دور التدقي

 البنوك في األردّن". وقد هدفت الدراسة إلى استكشاف الممارسات الحالّية للمدققين الداخليين في البنوك في األردّن فيما يتعلق بإدارة
لمخاطر ، ومدى مالءمتها المخاطر ، وبخاصة المخاطر األكثر انخراًطا في التعامل معها ، وطبيعة استجاباتهم في ظل وجود هذه ا

(ًقا لـ معهد المدققين الداخليين)وف IIA تبّين أن دور المدققين الداخليين في إدارة المخاطر في البنوك في األردّن محدود.  وقد،2009
وكانت المخاطر التي شارك المدققون الداخليون في إدارتها هي تلك المتعّلقة باالمتثال، في حين أن أقل المخاطر التي تعامل معها 

ردّنية. كما أفاد معظم المستجيبين بأنهم قاموا ببعض األدوار غير المالئمة المدققون الداخليون هي تلك المتعّلقة باالقتصاد والثقافة األ
في التعامل مع المخاطر. وتشير النتائج إلى احتمال أن المدققين الداخليين ليسوا على دراية كافية بأهمية أنواع متعددة من المخاطر 

ن زيادة الوعي بهذه القضايا أمر مهم للغاية.واألدوار المناسبة للمدققين الداخليين في إدارة المخاطر. لذلك فإ  
Kocher,2011( دراسة أمري و كوشير  &  Amri  ) بعنوان:" االقتصاد السياسي للّرقابة على  القطاع المالّي واألزمات المصرفّية

:تحليل عبر الدول"، هدفت الى دراسة العالقة بين األزمات المصرفّية والّرقابة المالّية والالعبين في النقض المؤسسي في دراسة 
في أن األدبيات المتعّلقة باألزمات المصرفّية واإلشراف واسع النطاق ،  2005-1976دولة متقدمة ونامية من  65تجريبية تتكون من 
كيفية تأثير المؤسسات السياسية المحّلّية على تصميم اإلشراف المصرفّي لم تكن شائعة . نحن نختبر ما إذا  فإن المناقشات حول

كانت هذه المؤسسات السياسية الت يتعكس الضوابط والّتوازنات التي تؤثر على احتمالية حدوث األزمات المصرفّية، عن طريق تشكيل 
جد عالقة معنوية وسلبية بين احتماالت األزمات المصرفّية وقوة رقابة القطاع المالّي، كما تسلط جودة سياسات الّرقابة المالّية للبلد، ن

الضوء على الدور المهم للتنظيم واإلشراف المالّيين في التوفيق بين فوائد النظام المالّي المحرر ويقصد به االقتصاد المعزز وتكاليف 
 زيادة الهشاشة المالّية.

بعنوان:" دور القطاع المصرفّي األردّني في تخفيف آثار األزمة االقتصادّية العالمّية على االقتصاد األردّني  (2010دراسة دودين )
( موظف من أقسام االئتمان، وقد توصلت إلى عدد من 112من وجهة نظر العاملين بالمصارف األردّنية". طبقت على عينة من )

في مجال منح القروض الشخصية جراء األزمة المالّية، تفعيل إدارة المخاطر االئتمانّية من النتائج وهي: تراجع نشط البنود في األردّن 
خالل طلب ضمان كاف، وتخفيف سقف االئتمان بما يتناسب مع الضمان المقدم والسيما نتيجة عجز المقترضين عن السداد، كما 

وتعليمات  2مالّية وتطوراتها من خالل تطبيق مقررات لجنة بازل عمدت البنوك األردّنية إلى تفعيل دور الّرقابة لمواجهة األزمة ال
الحوكمة الصادرة عن البنك المركزّي حيث عملت على تخفيض المصايف التشغيلية واالستغناء عن بعض القوى العاملة لديها لتخفيف 
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شهم ما أثر على الّسيولة الّنقدّية للبنوك. المصاريف ، كما تبّين ارتفاع نسب الوين غير العاملة نتيجة توقف العمالء عن تسديد قرو 
ألردّني إلدارة األزمة المالّية.وبالرغم من جميع التحديات فقد استطاعت تجاوز األزمة من خالل تطبيق تعليمات البنك المركزّي ا  

الّداخلّيةة بعنوان:" تطبيق المصارف لمقررات لجنة بازل الثانية المتعّلقة بالّرقاب (2008دراسة القدومي ونظمي ) دراسة تطبيقية على  
( المتعّلقة 2البنوك العاملة في األردّن". هدفت الدراسة إلى قياس درجة تطبيق المصارف العاملة في األردّن لمقررات لجنة بازل)

تضمنت عينة من  بالّرقابة الّداخلّية في المصارف، وتحديد أي فروقات ناتجة عن تطبيق بين المصارف األردّنية العربّية واألجنبية.
 2مصارف، وقد توصلت إلى النتائج اآلتية:  تقوم المصارف العاملة في األردّن بتطبيق اتفاقية بازل  10( موظف موزعين على 62)

 هاّم ،في الّرقابة الّداخلّية وبكاّفة األبعاد )اإلشراف اإلداري ، وثقافة الّرقابة ، وتعريف المخاطر وتقييمها، وأنشطة الّرقابة وفصل الم
والمعلومات واالتصال، ومتابعة العمليات وتصويب الخلل (.كما توصلت إلى أنه ال يوجد فرق في تطبيق االتفاقية تبًعا لمتغّير هوية 
المصرف: أردني أو عربي أو أجنبي. وجميع هذه البنوك تطبق االتفاقية بشكل متقارب، قد يكون لدرجة المنافسة العالية بين البنوك 

ائق عملها فيما يخص االئتمان المصرفّي . ثم استخدام األجهزة وعمليات اإلشراف للبنك المركزّي سبب عدم وجود مثل هذه وتشابه طر 
الفروق. وقد أوصت الدراسة بضرورة إخضاع محافظ القروض المصرفّية لعلميات الفحص من قبل وكاالت االئتمان الخارجّية وعدم 

اخلّية. ط بعمليات الّرقابة الدّ االكتفاء فق  
دراسة والش و سيواريد    (Walsh &Sewared,1990) بعنوان:" كفاءة آليات الّرقابة الّداخلّية والخارجّية للشركات". وقد هدفت  

مة ءي مواالدراسة إلى استخدام األليات الّداخلّية والقائمة على التنظيم للّرقابة على الشركات وآليات الّرقابة الخارجّية القائمة للمساعدة ف
وة قالمصالح المتنوعة للمديرين والمساهمين. بعد إجراء األعمال المتعّلقة بالنظرية المنظمة واالقتصاد المالّي وتوضح هذه الفقرة نقاط ال
والقصور في كال النوعين من آليات الّرقابة، وتحدد مجموعة من الممارسات التي ترسخ الممارسات اإلدارية للمديرين وتوفير أطار 

.يشرح العالقات المتبادلة بين آليات مراقبة الشركات فيما بينهانظري   
 اإلجراءات الميدانّية:

قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات الميدانّية بدأت بإعداد أداة البحث وتطبيقها على عينة من العاملين في المصارف األردّنية بهف      
التحقق من الصدق والثبات، ومن ثم تطبيق األداة الموثوقة على العينة األساسية الستخالص النتائج وتفسيرها في ضوء الدراسات 

 واألدبيات.
البحث:  منهج  

اعتمد المنهج الوصفي التحليلي، ويعتمد هذا المنهج على تفسير ما هو كائن في الوقت الحاضر، وتحديد الظروف والعالقات 
الموجودة بين المتغّيرات. ويرمي إلى جمع البيانات الوصفية حول الظاهرة ليقوم بتحليلها وتفسيرها انطالًقا من إجراءات القياس 

 الستخالص النتائج.
 متغّيرات البحث:

إجراءات الّرقابة الّداخلّية في النبوك األردّنية. المتغّيرات التابعة:  
إجراءات الّرقابة الخارجّية متمّثلة بالبنك المركزّي األردّني. المتغّيرات المستقلة:  

 المتغيرات الوسيطة: الرتبة الوظيفية، المؤّهل العلمّي، الخبرة الوظيفية.
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 أدوات البحث:
بناء استبانة؛ لقياس وجهة نظر العاملين في المصارف التجارية في األردّن لتطبيق إجراءات الّرقابة المالّية الخارجّية منها تم 

.19-والّداخلّية خالل فترة جائحة كورونا كوفيد   
ستبانة مكونة من وقد أعدت الباحثة األداة بعد االطالع على عدد من األدوات في عدة دراسات سابقة، وانتهت إلى بناء ا

ءات الّرقابة ثالثين عبارة موّزعة على ثالثة محاور وهي: )أواًل( إجراءات الّرقابة العامة، )ثانًيا( إجراءات الّرقابة الّداخلّية، )ثالًثا( إجرا
ح بصياغة الخارجّية. وقد عرضت االستبانة على محكمين للتحقق من الصدق المنطقي، وقد تم تعديل صياغة بعض العبارات لتصب

( وذلك بهدف تقليل تحريف اإلجابات المحتملة، ومن ثم طبقت االستبانة على عينة من 19 -17 -16عكسية وهي العبارات أرقام )
( موظفًا وذلك بهدف التحقق من الخصائص القياسية لألداة من الصدق 78العاملين في المصارف التجارية في األردّن بلغ عددهم )

عدة طرائق منها الصدق البنيوي االرتباطات الّداخلّية بين األبعاد ودرجتها الكّلّية، ثبات االتساق الداخلي  والثبات، وتم اّتباع
النصفية وفيما يأتي عرض للنتائج.ألفاكرونباخ، وثبات التجزئة   

صدق االستبانة: -أوالً   
الصدق البنيوي صدق االرتباطات الّداخلّية بين أبعاد االستبانة  -1-أوالً   

( الصدق البنيوي معامالت االرتباط الداخلي بين األبعاد ودرجتها الكّلّية 1جدول )   
 الّرقابة الخارجّية الّرقابة الّداخلّية إجراءات الّرقابة المتعبة 
 **915. **656. **555. مجموع الّرقابة المالّية الكلي 

 .0,05الداللة ، *داّل عند مستوى        0,01داّل عند مستوى الداللة  **
 

يتضح أن قيم معامالت االرتباط بين األبعاد ودرجتها الكّلّية جميعها داّلة إحصائيًّا أي أنها تقيس الموضوع ذاته وهو  ،من الجدول
صدق البنيوي العلى  البنك والّرقابة الّداخلّية والّرقابة الخارجّية، وهذا يقدم دلياًل  لالّرقابة المالّية ممثلة بكل من اإلجراءات العامة داخ

.ةلالستبان  
: ثبات االستبانة -ثانياً    
وقد أظهرت النتائج أن . تم التحقق من ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ ثبات االتساق الداخلي )ألفاكرونباخ(: -1-ثانياً  

 اتمتع بالثبات الكافي العتماد نتائجهانة تاالستب( وهي قيمة عالية ويمكن الوثوق بها أي أن 0,70قيم معامل ألفا كرنباخ قد بلغت )
 الالحقة.

( ومعادلة 0,665)قيمة معامل االرتباط جوثمان بلغت  حيثمعادلة جوثمان تطبيق من خالل : ثبات التجزئة النصفية -2 -ثانياً 
ى أن المقياس يتمتع بموثوقية كافية عل ( وهي قيم مرتفعة وتقدم دلياًل 0,898ثر التجزئة وقد بلغت قيمتها )أسبيرمان براون لتصحيح 

 العتماده وتطبيقه على العينة األساسية واستخالص النتائج.
 مجتمع البحث وعينته:

فرع، تشكل ما نسبته  639( بنك تجاري موّزعة على 13من ) 2019يتكون المجتمع الكلي حسب إحصائيات العام 
( عاماًل، وتشكل ما 15553من البنوك في األردّن، وقد بلغ عدد العاملين في المصارف التجارية في األردّن بفروعها ) 74,12%
(.  وقد قامت الباحثة بسحب عينة 2019البنوك )جمعية البنوك في األردّن،  النسبة اإلجمالية لعدد العاملين في %73,39نسبته 
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( وقد بلغت نسبة تمثيل وقدرها 8595( بنوك، بلغ عدد العاملين بها )6عشوائية من البنوك لتشكل المجتمع االحصائي وقد تم سحب )
  .(.وفيما يلي عرض مفصل للمجتمع اإلحصائي والعينة55,26%)

 
( المجتمع االحصائي والعينة ونسب التمثيل المئوية 2الجدول )   

عدد األفرع في  البنك
 األردنّ 

 مجموع العاملين
 

النسبة االجمالية 
 لعدد العاملين %

نسبة العينة إلى  عدد العينة
 المجموع

%15,27 3236 81 البنك العربي   62 20,39%  
%7,30 1547 77 بنك األردّن   58 19,08%  
%5,60 1186 52 البنك األهلي األردّني   45 14,80%  
%5,39 1142 48 بنك االّتحاد  57 18,75%  
%3,44 729 34 البنك التجاري األردّني   48 15,78%  
%3,56 755 19 بنك االستثمار األردّني   34 11,18%  
%55,26 8595 311 المجموع  304 3,54%  

(، وهي %3,54( وهي تمثل ما نسبته )304( وعدد أفراد العينة )8595اإلحصائي قد بلغ )من الجدول، يتضح أن عدد أفراد المجتمع 
 .نسبة يمكن الوثوق بها لتعميم نتائج البحث

 خصائص العينة:
عرض لها:يأتي وفيما  المؤّهل العلمّي، وسنوات الخبرة.و تم تحديد خصائص العينة من تبًعا لثالثة متغيرات وهي: الرتبة الوظيفية،   

( خصائص العينة وفقًا لمتغّيرات البحث3ول ) جد  
 سنوات الخبرة المؤّهل العلميّ  الرتبة الوظيفية

 النسب% العدد الوصف النسب% العدد الوصف النسب% العدد الوصف
( سنة5-1) 3. 1 دكتوراه  0 0 إدارة عليا   107 35.2 

(سنة10-6) 5.6 17 ماجستير 3.9 12 مدير إدارة   60 19.7 

مركزمدير  (سنة15-11) 32.2 98 دبلوم 16.8 51   92 30.3 

فما فوق  16 61.8 188 بكالوريوس 20.4 62 رئيس فريق  45 14.8 

 100.0 304 المجموع 100.0 304 المجموع 58.9 179 موظف

       100.0 304 المجموع
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 والتمثيل البياني يوضح ذلك:
 

 
( خصائص العينة من حيث الرتبة الوظيفية 1الشكل )   

 
( خصائص العينة من حيث المؤّهل العلميّ 2)الشكل   

 

 
( خصائص العينة تبًعا لمتغّير سنوات الخبرة3الشكل )  

  
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد السابع والعشرون

 م 2021 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

516 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 النتائج وتفسيرها:
اإلجابة عن سؤال البحث: -أواًل   

؟19-األردّن خالل فترة جائحة فيروس كورونا المستجّد كوفيدما مدى تطبيق إجراءات الّرقابة المالّية في المصارف العاملة في   
مؤشًرا للتقييم اإليجابي ( 75الميئين )واعتبر وحددت الدرجات المقابلة لها ، رباعياتتم تحديد اإلتم  ،لإلجابة عن السؤال

 .اإليجابي إلجراءات الّرقابة خالل جائحة كوروناحساب النسبة المئوية للتقييم تم ثم إلجراءات الّرقابة المالّية في المصارف الردّنية، 
عرض للنتائج: يأتي وفيما  

( النسب المئوية لتطبيق إجراءات الّرقابة المالّية في المصارف العاملة في األردّن خالل الجائحة4جدول )  
 التفسير النسب% التكرار   الدرجة المقابلة اإلرباعيات 
اإلطار العام للّرقابة 
 داخل البنك

25 (37 - 43)  32 17,10% اطار رقابة عامة داخل   
جيدالبنك    50 (44-46)  63 20,72%  

فما فوق  47 75  218 62,17%  
(40-33) 25 الّرقابة الّداخلّية  15 14,80% جيدإجراءات رقابة داخلية    

50 (41-43)  75 24,67%  
فما فوف 44 75  214 60,52%  

(27-21) 25 الّرقابة الخارجّية   20 13,48% جيدإجراءات رقابة خارجية    
50 (28-33)  53 21,38%  
فما فوق 34) 75  231 65,13 %  

(112-96) 25 الّرقابة المالّية الكّلّية  22 17,10% جيدرقابة مالية كلية    
50 (113-121)  64 25,23%  
فما فوق  122) 75  221 62,5 %  

، فقد جّيدةمن الجدول يتضح أن نسبة تطبيق إجراءات الّرقابة المالّية في المصارف العاملة في األردّن خالل جائحة كورونا كانت  
( لإلطار العام للّرقابة داخل البنك، %62,17( للّرقابة الخارجّية و)%65,13)إلجراءات الّرقابة الكّلّية، وتراوحت بين  %62,5بلغت 

الّرقابة الّداخلّية (60,52%)  هي نسب جيدة وتشير إلى جودة التطبيق من وجهة نظر العاملين.
:والشكل يوضح ذلك   

 
(4الشكل )   

انسبة تطبيق إجراءات الّرقابة المالّية الكّلّية وأبعادها الثالثة في المصارف العاملة في األردّن خالل فترة جائحة كورون  
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:ق من فرضّيات البحثحقّ التّ   

قامت الباحثة باستخدام الحزمة اإلحصائيًّة  ،والتحقق من فرضّياته ،استخالص النتائجبهدف  SPSS-21 وكان البد في البداية من ،
عرض للنتائج:أتي تحديد اعتداّلية التوزيع لتطبيق القوانين اإلحصائيًّة المناسبة وفيما ي  

( اإلحصاء الوصفي لوسط الحسابي واالنحراف معياري وااللتواء والتفرطح 5جدول )   
 التفرطح االلتواء االنحراف المعياري  الوسط الحسابي 
 615. 203. 3.26629 44.9112 اإلطار العام للّرقابة
 1.080 -295.- 2.88989 42.1217 الّرقابة الّداخلّية
 -912.- 104. 4.66289 45.2566 الّرقابة الخارجّية

الّرقابة المالّية الكّلّية    132.2895 8.44992 .077 .020 
، بذلك يمكن القول أن الدرجات تتوزع بشكل 3±، وقيم التفرطح تتراوح بين 1±يتضح من الجدول أن قيم االلتواء تتراوح بين 

وعليه سيتم تطبيق قانون تحليل التباين األحادي وتعميم النتيجة. عتداّلية ويمكن اعتماد القوانين اال .طبيعي ANOVA لمناسبته  
 لطبيعة المتغّيرات التابعة والمستقلة.

 الفرضّية األولى: ال يوجد أثر لتطبيق إجراءات الّرقابة المالّية الخارجّية على جودة تطبيق إجراءات الّرقابة الّداخلّية في المصارف
 األردّنية خالل فترة جائحة كورونا.

 للتحقق من الفرضّية كان البد من تحليل االنحدار الخطي البسيط، وفيما يأتي عرض للنتائج:           
 

قيم معامل التحديد واختبار دورين واتسن  الرتباط الذاتي بين البواقي (6)  الجدول  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

 

1 .862a .743 .742 4.29352 .237 

 
( وهذا يشير إلى أن المتغّير المستقل متمثاًل بإجراءات الّرقابة الخارجّية 74,3من الجدول، يتضح أن معامل التحديد يساوي )

من التباين في األداء الّرقابة داخل المصارف خالل فترة جائحة كورونا وهي تشير  %74.3خالل فترة جائحة كورونا تفسر ما قدره 
تطبيق إجراءات الّرقابة المالّية من وجهة نظر العاملين في البنوك.  إلى مستوى جودة مرتفع في  

 
( تحليل التباين األحادي لالنحدار قيم الّرقابة الخارجّية على إجراءات الّرقابة الّداخلّية 7الجدول )   

Model متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات F Sig. 

1 

Regression000. 871.602 16067.368 1 16067.368 االنحدارb 

Residual 18.434 302 5567.159 البواقي   

    303 21634.526 المجموع
a. Dependent Variable: إجراءات الّرقابة الّداخليّة 

b. Predictors: (Constant), الّرقابة الخارجيّة 
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Fبالنظر إلى الجدول، يتضح من قيم  واالحتمال   Sig ، ما يشير إلى وجود تأثير داّل إحصائيًّا لكل من 0,05أصغر من  
رة قيم االنحدار والبواقي إلجراءات الّرقابة الخارجّية على تطبيق إجراءات الّرقابة الّداخلّية في المصارف العاملة في األردّن خالل فت

 جائحة كورونا.
 

الخارجّية على إجراءات القابة الّداخلّية ( نتائج تحليل االنحدار البسيط لقيم الّرقابة 8الجدول)   
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 70.038 1.619  43.251 .000 

 000. 29.523 862. 053. 1.562 الّرقابة الخارجيّة

 a. Dependent Variable:  إجراءات الّرقابة الّداخليّة 

 
Betaمن الجدول، يتضح وبالنظر لقيم بيتا  والقيم البائية   B و  t-test ، أن قيم الثابت والمتغّير  0,05واالحتمال أصغر من  
غة المستقل داّلة إحصائيًّا، كما أن تأثير الّرقابة الخارجّية على إجراءات الّرقابة الّداخلّية موجب وداّل إحصائيًّا. وبذلك يمكن صيا

ف من خالل إجراءات الّرقابة الخارجّية في فترة جائحة معادلة االنحدار التي تبّين أنه يمكن التنبؤ بإجراءات الّرقابة الّداخلّية للمصار 
وبذلك نرفض الفرضّية الصفرية، . 70,038)إجراءات الّرقابة الّداخلّية( +1,562وفق ما يلي: إجراءات الّرقابة الخارجّية = كورونا، 

لّرقابة الّداخلّية في المصارف العاملة في األردّن ونقبل البديلة أي أن هناك أثًرا إلجراءات الّرقابة الخارجّية على جودة تطبيق إجراءات ا
 خالل فترة جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين. 

( متمّثاًل بالجهد الكبير الذي بذله البنك المركزّي في األردّن منذ بداية 2020ويمكن تفسير ذلك وفًقا لما أشار إليه )فريز،
دّية المتضررة، وعمل المصارف على تطبيق توجيهات البنك المركزّي األردّني األزمة؛ للتخفيف عن العمالء والقطاعات االقتصا

ألف من العمالء  300نقطة أساس دون األخذ بالحسبان تعديالت سعر الفائدة وهو ما استفاد منه  150بخفض أسعار الفائدة وبواقع 
على المودعين، وتمديد فترة اقتضائها حتى نهاية العام  في المصارف في األردّن، وغيرها من اإلجراءات كتأجيل دفع األقساط المترتبة

، وإعطاء األولوية لقطاعات  الغذائية والطبية، ذلك أنه وبالرغم من أزمة كورونا تشير التوقعات األولية إلى أن االقتصاد  2020
(.2020من األجل المتوسط )البنوك،  %3،3و %2,5األردّني سيحقق نمَوا إيجابيًّا بين   

ال يوجد دور فاعل إلجراءات الّرقابة المالّية في المصارف العاملة في األردّن خالل فترة جائحة كورونا : ثانيةالفرضّية ال  
تم تطبيق قانون( للتحقق من الفرضّية t-test األحادي االتجاه وفيما يأتي عرض للنتائج:)  

 
تقييم دور إجراءات الّرقابة المالّية في مصارف األردنّ ( الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في  6الجدول )   

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

t-test   درجة الحرية Sig-2  التفسير 

 داّل إحصائيًّا 000. 303 254.133 2.88989 44.9112 إطار الّرقابة العام
إحصائيًّاداّل  000. 303 239.738 3.26629 42.1217 الّرقابة الّداخلّية   
 داّل إحصائيًّا 000. 303 113.136 4.66289 45.2566 الّرقابة الخارجّية 
الّرقابة المالّية 
 الكّلّية 

 داّل إحصائيًّا 000. 303 242.016 8.44992 132.2895
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t- testيتضح من الجدول، وبالنظر لقيم  قيم االحتمال   sig ، رفض الفرضّية الصفرية، وقبول الفرضّية 0,05أصغر من  
. ثةالبديلة أي هناك دوًرا فاعاًل إلجراءات الّرقابة المالّية في المصارف العاملة في األردّن خالل فترة جائحة كورونا في األبعاد الثال

قابة الّداخلّية، وهذه النتائج تعكس وبشكل واضح الجهود التي قام وأعالها إلجراءات الّرقابة الخارجّية من ثم اإلطار العام للّرقابة ويليها الرّ 
 حالّي.البها البنك المركزّي في ضبط إجراءات الّرقابة الخارجّية، وتعزيز الّرقابة الّداخلّية خالل فترة الجائحة الممتدة منذ سنة حتى الوقت 

الّداخلّيةصارف لمقررات لجنة بازل الثانية المتعّلقة بالّرقابة تطبيق الم :"( بعنوان2008دراسة القدومي ونظمي )وتتفق مع نتائج  دراسة  
فيما يتعلق  2التي أكدت أن جميع المصارف العاملة في األردّن تقوم بتطبيق اتفاقية بازل  تطبيقية على البنوك العاملة في األردنّ 

 بإجراءات الّرقابة الّداخلّية ومتطلباتها.
ة إحصائيًّة بين درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية بأبعادها تبًعا لمتغّير لفروق ذات دال ال توجد الفرضّية الثالثة: 
 الرتبة الوظيفية.

 -5رئيس فريق، -4مدير مركز، -3مدير إدارة، -2إدارة عليا ،-1قد تم تحديد الرتب الوظيفية بضمن خمس فئات وهي: )
تحليل التباين األحادي أنوفاتم تطبيق قانون من ثم  موظف(.  ANOVA واستخدم اختبار   LSD تحقق من اتجاه الفروق بين الفئات لل 

عرض للنتائج: أتيالخمس وفيما ي  
 

( 10الجدول )   
 اإلحصاء الوصفي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدجات أفراد العينة تبًعا لمتغّير الرتبة الوظيفية 

االنحراف  الخطأ المعياري
 المعياري

  الرتبة الوظيفية العدد الوسط الحسابي

اإلطار  العام  مدير إدارة 12 46.6667 2.96444 85576.
 مدير مركز 51 44.3725 4.81232 67386. للّرقابة في ابنك

 رئيس فريق 62 44.1774 3.34137 42435.

 موظف 179 45.2011 2.59295 19381.

 المجموع 304 44.9112 3.26629 18733.

 الّرقابة الّداخليّة مدير إدارة 12 42.6667 2.01509 58171.

 مدير مركز 51 43.3725 2.69786 37778.

 رئيس فريق 62 40.9355 3.75421 47679.

 موظف 179 42.1397 2.47630 18509.

 المجموع 304 42.1217 2.88989 16575.
الّرقابة  مدير إدارة 12 32.9167 5.51788 1.59287

 مدير مركز 51 30.8431 4.25381 59565. الخارجيّة
 رئيس فريق 62 30.0806 5.26759 66898.
 موظف 179 29.9721 4.45758 33318.
 المجموع 304 45.2566 4.66289 26744.

الّرقابة الماليّة  مدير إدارة 12 122.2500 9.53582 2.75275
 مدير مركز 51 118.5882 9.01150 1.26186 الكلّيّة

 رئيس فريق 62 115.1935 10.39836 1.32059
 موظف 179 117.3128 7.23773 54097.
 المجموع 304 132.2895 8.44992 48464.
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(11الجدول )  
ANOVAتحليل التباين األحادي أنوفا  تبًعا لمتغّير الرتبة الوظيفيةدرجات افراد العينة ل   

الحريةدرجة  مجموع الربعات   قيمة االحتمال    قيمة F متوسط المربعات  Sig. 

اإلطار العام 
 للّرقابة في البنك

 024. 3.199 33.402 3 100.206 بين المجموعات
   10.441 300 3132.396 داخل المجموعات 

    303 3232.602 المجموع

 الّرقابة الّداخلّية

 000. 7.232 56.886 3 170.658 بين المجموعات
   7.866 300 2359.839 داخل المجموعات

    303 2530.497 المجموع

 الّرقابة الخارجّية

 140. 1.837 39.623 3 118.868 بين المجموعات
   21.564 300 6469.119 داخل المجموعات

    303 6587.987 المجموع

الّرقابة المالّية 
 الكّلّية

 026. 3.116 217.922 3 653.766 بين المجموعات
   69.936 300 20980.761 داخل المجموعات

    303 21634.526 المجموع
 

ظر لقيم نيتضح بال ،من الجدول f   قيم االحتمال sig ونقبل الفرضّية  ،وبذلك نرفض الفرضّية الصفرية 0,05أصغر من  
خالل فترة الجائحة في المصارف العاملة في ، أي توجد فروق ذات داللة إحصائيًّة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية وأبعادها .البديلة

بة الوظيفية ، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم تطبيق اختبار تاألردّن تبًعا لمتغّير الر  LSD وقد أظهرت  النتائج أن الفروق تظهر  
أكثر إيجابّية إلجراءات الّرقابة المالّية  اواضحة بين مدراء اإلدارة ورؤساء الفرق والموظفين وهي لصالح مدير اإلدارة الذي يظهر تقييمً 

ن تقيمًا أكثر إيجابّية مقارنة برؤساء الكّلّية، كما تظهر الفروق بين مدراء المراكز ومدراء الفرق وهي لصالح مدراء المراكز الذين يظهرو 
مع مدراء  البنك الفرق، كما يظهر الفرق بين تقييم الموظفين إلجراءات الّرقابة المالّية الكّلّية ، والّرقابة الّداخلّية واإلطار العام للّرقابة في

بة الخارجّية بين مدراء اإلدارة والموظفين وهي في تقييم إجراءات الّرقا ااإلدارة وهي لصالح مدراء اإلدارة، كما اتضح الفرق واضحً 
، وعليه يتضح أنه كلما زادت الرتبة الوظيفية للعاملين في المصارف األردّنية زاد تقيمهم اإليجابي إلجراءات  الصالح مدراء اإلدارة أيًض 

سؤولية تنفيذ توصيات وقرارات البنك المركزّي ، وقد يعود ذلك إلى كونهم هم من يتحمل مالّرقابة المالّية فيها خالل فترة جائحة كورونا
 وتوجيهاته.

إحصائيًّة بين درجات أفراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية بأبعادها تبًعا لمتغّير  لة: ال توجد فروق ذات دال لثةالفرضّية الثا
 المؤّهل العلمّي.

وسيبكالور و دبلوم ، و ماجستير، و ، ة وقد حدد المؤّهل العلمّي ضمن أربع فئات وهي: دكتورا   
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( 12جدول )   
 اإلحصاء الوصفي لدرجات افراد العينة في تقييم إجراءات الّرقابة بأبعادها تبًعا لمتغّير المؤّهل العلميّ 

  المؤّهل العلمّي  العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري الخطأ المعياري

 دكتوراه 1 54.0000 . .

للّرقابة اإلطار العام 
 في البنك

 ماجستير 17 43.0000 5.72276 1.38797
 دبلوم 98 44.4796 3.40173 34363.
 بكالوريوس 188 45.2606 2.73639 19957.
 المجموع 304 44.9112 3.26629 18733.

 دكتوراه 1 43.0000 . .

 الّرقابة الّداخليّة

 ماجستير 17 42.6471 2.34364 56842.

 دبلوم 98 41.4286 3.97674 40171.

 بكالوريوس 188 42.4309 2.11703 15440.

 المجموع 304 42.1217 2.88989 16575.

 دكتوراه 1 37.0000 . .

 الّرقابة الخارجيّة

 ماجستير 17 30.1176 4.80732 1.16595
 دبلوم 98 29.7857 5.37702 54316.
 بكالوريوس 188 30.4787 4.22427 30809.
 المجموع 304 45.2566 4.66289 26744.

 دكتوراه 1 134.0000 . .

 الّرقابة الماليّة الكلّيّة

 ماجستير 17 115.7647 9.32423 2.26146
 دبلوم 98 115.6939 10.72468 1.08336
 بكالوريوس 188 118.1702 6.69126 48801.
 المجموع 304 132.2895 8.44992 48464.

 
 

(13الجدول )  
ANOVAتحليل التباين األحادي أنوفا  درجات افراد العينة تبًعا لمتغّير المؤّهل العلميّ ل   

قيمة االحتمال    قيمة F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع الربعات   Sig. 

اإلطار العام للّرقابة 
 في البنك

 000. 6.102 61.971 3 185.914 بين المجموعات

  10.156 300 3046.688 داخل المجموعات
   303 3232.602 المجموع

 الّرقابة الّداخليّة

 037. 2.866 23.504 3 70.513 بين المجموعات

  8.200 300 2459.983 داخل المجموعات
   303 2530.497 المجموع

 الّرقابة الخارجيّة

 318. 1.180 25.602 3 76.807 بين المجموعات

  21.704 300 6511.180 داخل المجموعات
   303 6587.987 المجموع

 الّرقابة الماليّة الكلّيّة 

 018. 3.413 238.033 3 714.098 بين المجموعات

  69.735 300 20920.428 داخل المجموعات
   303 21634.526 المجموع
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يتضح بالنظر لقيم ، من الجدول f   وقيم االحتمال sig طار وبعدي اإل في كل من الّرقابة المالّية الكّلّية 0,05أصغر من  
يًّة في ذات داللة إحصائ اهناك فروقً أن ونقبل الفرضّية البديلة أي  ،العام للّرقابة في البنك والّرقابة الّداخلّية، نرفض الفرضّية الصفرية

حديد اتجاه ولت. ق في البنوك والّرقابة الّداخلّية بين العاملين تبًعا لمؤهلهم العلميّ تقييم إجراءات الّرقابة المالّية الكّلّية واإلطار العام المطب
LSDهذه الفروق تم تطبيق اختبار  ومن يحمل شهادة دبلوم  ة دكتورا شهادة وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين تقييم من يحمل  

وهي لصالح البكالوريوس أي  ة وس وحملة الدبلوم والدكتورا ريبكالو ملة الحبين  ، وهناك فرق ة ماجستير وهي لصالح حملة شهادة الدكتورا 
وبالنسبة لتقيم  نه إيجابي ومرتفع.أطار الّرقابة العام في البنك على إل يًماالبكالوريوس هم األكثر تقيو أن حملة شهادتي الدكتوراه 

لتطبيق إجراءات الّرقابة الّداخلّية والّرقابة المالّية الكّلّية  امً ير تقيإجراءات الّرقابة الّداخلّية فإن حملة شهادة الدكتوراه والماجستير هم األكث
. ويكن تفسير ذلك بكون من يحملون مؤهل الدبلوم هم من يشغلون مناصب إدارية بغيرهم من المؤّهالت العلمّية ةمقارن ،في البنك

ها، وقد يكونون أكثر موضوعية في رؤيتهم لمدى تطبيق متنوعة ويكون لديم اطالع على جوان بمختلفة في إجراءات الّرقابة وآليات
في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائيًّة في تقييم إجراءات الّرقابة الخارجّية تبًعا إلجراءات الّرقابة المالّية وال سيما الّداخلّية. 

واضحة لجميع العاملين في المصارف األردّنية باختالف لمتغّير المؤّهل العلمّي، ذلك أن إجراءات الّرقابة الخارجّية خالل فترة الجائحة 
، وقد يعود ذلك إلى كون إجراءات الّرقابة الخارجّية واضحة لجميع العاملين ويقوم على تنفيذها جهات خارج نطاق مؤهالتهم العلمّية

 البنك.
 تقييم إجراءات الّرقابة المالّية بأبعادها تبًعا لمتغّيرة إحصائيًّة بين درجات أفراد العينة في لال توجد فروق ذات دال : رابعةالفرضّية ال

 سنوات الخبرة.
فما فوق(. 16( )15-11()10-6(، )5-1)وقد حددت سنوات الخبرة ضمن أربع فئات وهي   

أنوفا   وقد تم تطبيق قانون تحليل التباين األحادي ANOVA واستخدم اختبار   LSD لتحقق من اتجاه الفروق بين الفئات الخمس  
:عرض للنتائج يأتيوفيما   

 
(14الجدول )   

سنوات الخبرة اإلحصاء الوصفي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدجات أفراد العينة تبًعا لمتغّير  
   العدد متوسط حسابي انحراف معياري  خطأ معياري 

اإلطار العام  سنة(1-5) 107 44.2897 1.98109 19152.
 سنة(10-6) 60 43.6667 3.50141 45203. للّرقابة في البنوك

 سنة(11-15) 92 45.3152 3.33786 34800.

فوق  فما 16 45 47.2222 3.95939 59023.  

.18733 3.26629 44.9112 304 Total 

 الّرقابة الّداخلّية سنة(1-5) 107 41.1963 2.94746 28494.

 سنة(6-10) 60 42.3667 3.06963 39629.

 سنة(11-15) 92 42.8587 1.93624 20187.

فوق  فما 16 45 42.4889 3.57149 53241.  

.16575 2.88989 42.1217 304 Total 

 الّرقابة الخارجّية سنة(1-5) 107 29.2804 4.24663 41054.

 سنة(6-10) 60 31.5500 3.24390 41879.
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 سنة(11-15) 92 29.9565 5.17796 53984.

فوق  فما 16 45 31.4667 5.51692 82241.  

.26744 4.66289 45.2566 304 Total 

الّرقابة المالّية  سنة(1-5) 107 114.7664 7.36716 71221.
 سنة(10-6) 60 117.5833 7.33298 94668. الكّلّية 

 سنة(11-15) 92 118.1304 7.72923 80583.
فوق  فما 16 45 121.1778 11.52130 1.71749  
.48464 8.44992 132.2895 304 Total 

( 15الجدول )   
تبًعا لمتغّير سنوات الخبرةلدرجات أفراد العينة تحليل التباين األحادي   

مجموع  
 الربعات 

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

F قيمة االحتمال    قيمة Sig. 

اإلطار العام 
للّرقابة في 

 البنك

المجموعاتبين   389.613 3 129.871 13.704 .000 

   9.477 300 2842.988 داخل المجموعات

    303 3232.602 المجموع

 الّرقابة الّداخليّة

 000. 6.358 50.426 3 151.277 بين المجموعات

   7.931 300 2379.219 داخل المجموعات

    303 2530.497 المجموع

الّرقابة 
 الخارجيّة

المجموعاتبين   276.522 3 92.174 4.381 .005 

   21.038 300 6311.465 داخل المجموعات

    303 6587.987 المجموع

الّرقابة الماليّة 
 الكلّيّة

 000. 7.087 477.257 3 1431.772 بين المجموعات

   67.343 300 20202.755 داخل المجموعات

    303 21634.526 المجموع

 
وبالنظر إلى قيم  ،الجدولمن يتضح  F وقيم االحتمال   sig ونقبل الفرضّية ، نرفض الفرضّية الصفرية 0,05أصغر من  

ق ولتحديد اتجاه الفروق تم تطبي .رق في تقييم إجراءات الّرقابة المالّية وأبعادها الثالثة تبًعا لمتغّير سنوات الخبرةاالبديلة أي توجد فو 
LSDاختبار  وهي لصالح األشخاص  ،عام وباقي الفئات 16وجود فروق بين من لديهم سنوات خبرة تزيد عن  وقد أظهرت النتائج .
ذوي الخبرة الوظيفية األكثر والذين يظهرون مستويات أعلى من التقييم اإليجابي للّرقابة المالّية مقارنة بمن هم أقل خبرة ، في حين 

( سنة مقارنة بباقي الفئات ، وفي تقييم الّرقابة الّداخلّية 11-5( سنة و)5-1) اقتربت التقييمات لرقابة الخارجّية للفئات الخبرة من
 10-6( و)5-1ظهرت الفروق بين الفئات األكثر خبرة مقارنه باألقل خبرة ، وفي تقييم اإلطار العام للّرقابة اتضح أن من لديهم خبرة )

وك.سنوات( هم األقل تقيمًا لفاعلية أطار الّرقابة العام في البن  
يبدو أن للخبرة الوظيفية وسنوات العمل ضمن قطاع المصارف دوًرا في الرؤية الموضوعية للعاملين في البنوك آلليات تطبيق الّرقابة 

المالّية الّداخلّية منها والخارجّية، ومن المنطقي أن زيادة سنوات الخبرة يترافق مع ترفق وظيفي وشغل مناصب إدارية أعلى وبالتالي 
سؤوليات أكبر مما يجعلهم أقدر على تقييم ما يجري في فترات األزمات الحرجة بشكل أوضح.تحمل لم  
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 خالصة:
 ومنه ترى الباحثة أن النتائج المستخلصة من الفرضيات تعكس الواقع الفعلي وفقًا لما يلي:

العاملين بها بالخبر الجيدة تبعًا لطبيعة عملهم إن الرقابة المالية التي تكون عادة محصورة في الدوائر المالية في البنوك، ويتسم  -1
واطالعهم على المعلومات على مستوى البنك كوحدة واحدة، وعلى مستوى الدوائر المختلفة تتيح لهم اإلطالع على معلومات إضافية 

 اغالبًا ما تكون على مستوى البنك، وبالتالي تكون نظرتهم أكثر شولية.
لذي غالبًا يكون من الشركات األكبر في قطاع التدقيق على المستوى المحلي أو الدولي يعتمد على ويعتبر التدقيق الخارجي وا -2

متطلبات قانون البنوك وهيئة األوراق المالية ومن أهمها أن تلبي شركة التدقيق المتطلبات الخاصة باألردن، ومن أهمها توظيف شباب 
ومن ضمنها الشهادات المهنية، وهم من يتاح لهم اإلطالع على المعلومات  ذوي خبرة من األشخاص الحاصلين على شهادات عالية،

 المتوفرة في البنوك من منظور البيانات المالية ككل وبشكل شمولي والتركيز على األمور األكثر أهمية.
ءات العمل وقياس مستوى الخدمة إن الرقابة الداخلية التي غالبًا ما يتم بها التركيز على العمل اليومي المتعلق بااللتزام بإجرا -3

 المقدمة للمتعاملين.
  :المقترحات

تأكيد دور إجراءات الّرقابة الخارجّية باعتبارها عوامل منبئه بتطبيق إجراءات الّرقابة الّداخلّية في المصارف من خالل اللجان  -1
 وباشراك الموظفين باختالل فئاتهم الوظيفية والعلمّية.

ات الحرجة كما بالنبوك والسيما في الفتر وسائل الّرقابة الحديثة التي تواكب التغيرات والمخاطر التي تحيط الجاّد باالهتمام  ضرورة -2
 في فترة جائحة كورونا، وتفعيل دور الّرقابة وأطرها لتكون على استعداد دائم وفي جميع المراحل.

ارات المصارف إد نوك والسيما الّرقابة الّداخلّية ودعمها من قبلتأكيد المزيد من التفعيل لدور الّرقابة المالّية في إطار إجراءات الب -3
والعمل على تقليل الصراعات التي قد تنتج والسيما في فترات ذروة المخاطر ، المتخصصة في ذلكمن وجود هذه اللجان  واإلفادة

 كما في جائحة كورونا.
الموضوعية والتركيز على مسالة الّشفافّية و ، اخلّية منها والخارجّيةلجان المراقبة الدّ داء أمعايير تقييم العمل على تحديد وتوضيح   -4

 هذه اللجان.الخبرة والمعرفة لدى أعضاء واالستقاللية، باإلضافة إلى أهمية توفر الكفاءة و 
راك االستشاريين شإ استثمار مؤهالت العاملين وخبراتهم في تحديد اللجان التي تشرف على الّرقابة المالّية بمستوياتها والعمل على  -5

ليكونوا أعضاء فاعلين في عملية الّرقابة المالّية على المصارف بهدف التقليل من التحيزات والمصالح لمصرف ذوي الخبرة في ا
 الشخصية والصراعات المهنية أثناء القيام بذلك.
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 المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربّية

اّتحاد المصارف العربّية )2020(. إضاءة على اإلجراءات الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوصيات للمصارف العربّية 
 ومقترحات للجهات الرقابية، األمانة العامة –إدارة األبحاث والدراسات، 6-1.

أثر فيروس كورونا  البنك المركزّي األردّني يعلن عن حزمة من اإلجراءات الهادفة الحتواء تداعيات (.2020بنك األردّن المركزّي )
 .27/11/2020. استرجع في تاريخ 1المستجّد على االقتصاد الوطني، بيان صحفي،

https://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=27 

األزمات االقتصادّية العالمّية واآلثار المتوّقعة ألزمة فيروس كورونا المستجد، مجلة جامعة  (. 2020التلباني، أحمد محي الدين )
.206-185، العدد الخامس:57اإلسكندرية، المجلد   

.33 :0192- 2018األداء المقارن للبنوك العاملة في األردّن خالل عامي (. 2019جمعية البنوك في األردّن )  
األردّن،  ،(. تقرير االستقرار المالّي الفصل األول التطورات االقتصادّية والمالّية العالمّية والمحّلّية وآفاقها2018دائرة االستقرار المالّي )

ه.–ج   
االقتصاد األردّني من وجهة (. دور القطاع المصرفّي األردّني في تخفيف اثار االزمة االقتصادّية العالمّية على 2010دودين، أحمد )

-10نظر العاملين بالمصارف األردّنية، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي السابع تداعيت االزمة االقتصادّية على منظمات األعمال:
25.  

المعلومات  (. متطلبات الّرقابة المصرفّية الّداخلّية وأثرها في تطوير نظم2017الطائي بشرى مهدي الصالح، محمد إيمان شاكر )
المحاسبية اإللكترونية بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة، مجلة دراسات محاسبية ومالية مجلد الثاني عشر، العدد 

.155-150الفصل الثالث: 40  
تفاعلي عن بعد،  على الدين العام في الدول العربّية، برنامج تدريبي 19-(. انعكاسات جائحة كورونا كوفيد2020العباس بلقاسم )

. 106مجلة المعهد العربي للتخطيط، الكويت،   
(. محافظ البنك المركزّي يتوّقع تحقيق االقتصاد الوطني نموًا إيجابيًا العام المقبل، مجلة البنوك في األردّن، العدد 2020فريز، زياد )

 .12-8، 40، المجلد 15

دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في  بازل الثانية المتعّلقة بالّرقابة الّداخلّية(. تطبيق المصارف لمقررات لجنة 2008القدومي ونظمي )
  .1األردن، مجلة العلوم االقتصادّية والّتيسير والعلوم التجارية العدد 

 ار كنوز المعرفة: عمان(. اإلدارة المالّية الدولية والعالمّية التحليل المالّي واالقتصادّي، الطبعة األولى، د2009الكايد، خليل أحمد )
 .24- 23األردّن،

األلكسو العلمّية العدد الثاني ، تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجّد على األمن الصحي العربي (.2020) ملكاوي، حنان عيسى
:7-8.  
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(. ارشادات 2004المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا ) -13 INTOSAI -31في القطاع الحكومي،ة حول معايير الّرقابة الّداخليّ  
49.  

(. قواعد مكافحة غسيل األموال 2008مؤسسة النقد العربي السعودي )-41 : 22.  
(. دور البنك المركزّي األردّني في الحد من تداعيات األزمة المالّية العالمّية 2013نور، عبد الناصر، البستنجي، جمال عبد المنعم )

.371-356:  2، العدد9لة األردّنية في إدارة األعمال، المجلد المج ،على البنوك العاملة في األردنّ   
أثر المخاطر المالّية على األداء المالّي للبنوك التجارية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية  (.2017وهدان، ثائر محمد فتحي )

في المحاسبة، كلية الدراسات العليا ن المدرجة في سوق عمان المالّي، بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول على الماجستير 
.2جامعة الزرقاء، األردّن،  
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Abstract: 

 The aim of the current research is to evaluate the financial control procedures in operating banks in Jordan during the 

CFD-19 pandemic, period from employee’s point of view in a number of Jordanian banks. The research has ended with the 

following results:  (First): The overall financial control and external control and internal control measures are applied are 

well and high In Jordanian banks at a rate of (62.5%) overall financial control, and (62.17%) for the general control within 

banks, (65.13%) for external control, (60.52%) for the internal control.  (Second): There is a statistically and practically 

significant effect of external control procedures on the quality of application of internal control procedures. (Third): There 

are existence of an effective role for financial control evaluating in all its dimensions in the Bank of Jordan during the 

period of the Corona pandemic. (Fourth): There are statistically differences between the levels of the sample members in 

evaluating the procedures with its all aspects according to the employees' grades. and it's divided into 5 categories: senior 

management, 2 - department manager, 3 - center manager, 4 - Team head, 5- employee, as it was clear that higher job 

grade showed more positive evaluation for the financial control. (Fifth): There are also differences according to years of 

experience which was divided into 5 levels, as more expensed ones showed more positive evaluation to the issue than the 

others. (Sixth): There are also statistic differences according to the academic qualification which was divided into 4 levels: 

PhD, Master, Diploma, and Bachelor’s degree, it showed that PhD, Master, and Bachelor’s 1 degree holders are more 

aware about the procedures of internal, and overall aspect only, and there are no differences in the external control. The 

research offered some suggestions to deal with the financial control during the pandemic in Jordan. 

Keywords: Financial Control, External Control, Internal Control, Banks in Jordan, Coronavirus Pandemic. 

 

http://www.ajsp.net/

