
 

 

 في دور الحاكميح المؤسسيح في إدارج المخاطز

 الثنىك التجاريح األردنيح

 

  خ من قثلعذأ  

 إتزاهيم طلة أتى نحلح

 

 

  أشزف عليها

 الذكتىر محمذ حسن مخلىف

 

 

 قذمد هذه الزسالح

 الحصىل على درجح الماجستيز  إلى كليح األعمال كجزء من متطلثاخ

 في المحاسثح

 

 

 9102/ أب 



ب  
 

 آٌات من الذكر الحكٌم 



بسمهللاالرحمنالرحيم



َه إَِله ُهَو َواْلَمََلئَِكُة " ُه ََل إِلََٰ ُ أَنه َه إَِله ُهَو َشِهَد َّللاه َوأُولُو اْلِعْلِم َقائًِما بِاْلقِْسِط ۚ ََل إِلََٰ

اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم"

 صدق هللا العظٌم 

 

 (88سورة إل عمران , اٌَة رقم )
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 اإلهداء

 

 نحلة أبو إبراهٌم محمد الشهٌد إبنً روح إلى

 الهٌبة أعضاء و بربٌسها ممثلة اإلسراء جامعة إلى و

  األعمال كلٌة فً التدرٌسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



خ  
 

 الشــكر والتقــدٌر

الحمد هلل رب العالمٌن و الصالة السالم على عبده و رسوله محمد خاتم األنبٌاء      

 و الرسل و على اّله و صحبة و من اهتدى بهدٌه إلى ٌوم الدٌن .

ًَّ َوَعلَى َوالَِديَّ       قال تعالى )قال َربِّ أَْوِزْعِنً أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتً أَْنَعْمَت َعلَ
َك َوإِنًِّ ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن(. ٌْ ِتً إِنًِّ ُتْبُت إِلَ ٌَّ  َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاهُ َوأَْصلِْح لًِ ِفً ُذرِّ

 (85)سورة األحقاؾ, أٌة  

 /اتذتً  الفضالء فً جامعة اإلسراءأقؾ احتراماً و تقدٌراً و إجالالً إلى جمٌع أس    

مدادي بما احتجت إلٌه من قسم المحاسبة الذٌن لم ٌؤلوا جهداً فً توجٌهً وإ

, وارى أن أقؾ شاكراً ألستاذي الدكتور محمد حسن مخلوؾ والذي كان معلومات

 البحث فجزاه هللا عنً خٌرا .نعم المعٌن والموجه والصاحب فً رحلة 

, ن فً لجنة المناقشة رباسة وأعضاءوأتقدم بشكري الجزٌل إلى أساتذتً الموقرٌ    

هذه , فم أهٌل لسد خللها وتقوٌم معوّجها, فههم علً بقبول مناقشة هذه الرسالةلتفضل

وجل أوالً , فإن وجدت قبوالً فبتوفٌق من هللا عز بضاعتً وإن كنت قلٌل البضاعة

 , وإن لم تجد فتسرٌح بإحسان .ومن ثم أساتذتً الكرام
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 الملخص

 )دور الحاكمٌة المإسسٌة فً إدارة المخاطر فً البنوك التجارٌة األردنٌة(

 أعدت من قبل 

 إبراهٌم طلب أبو نحلة 

 بإشراف الدكتور 

 محمد حسن مخلوف

 

ركزت هذه الدراسة على دور الحاكمٌة المإسسٌة فً أدارة مخاطر السٌولة فً البنوك      

التجارٌة األردنٌة , حٌث تمثلت الحاكمٌة المإسسٌة بمجلس اإلدارة )االستقاللٌة, حجم المجلس, 

ملكٌة أعضاء مجلس اإلدارة(, ولجنة التدقٌق ) استقاللٌة اللجنة, المإهالت العلمٌة ألعضاء 

لجنة( . حٌث تكونت عٌنة الدراسة من البنوك التجارٌة األردنٌة , والبالػ عددها ثالثة عشر ال

بنكاً , ولتحقٌق أهداؾ الدراسة أعتمد الباحث على بٌانات مستخلصة من التقارٌر المالٌة السنوٌة 

 . 2288ولؽاٌة  2284الصادرة من البنوك التجارٌة األردنٌة لخمس سنوات من عام 

توصلت نتابج الدراسة إلى أن استقاللٌة أعضاء مجلس اإلدارة والمإهالت العلمٌة لقد     

ألعضاء لجنة التدقٌق , تلعبان دوراً اٌجابٌاً فً ادارة مخاطر السٌولة, بٌنما استقاللٌة أعضاء 

 لجنة التدقٌق تإثر سلباً على ادارة مخاطر السٌولة . 

جم مجلس اإلدارة , وملكٌة أعضاء مجلس اإلدارة من ناحٌة أخرى أشارت النتابج إلى أن ح     

ال تإثر على إدارة مخاطر السٌولة.  وتوصً الدراسة إلى االلتزام بمبادئ الحاكمٌة المإسسٌة 

 .لما لها من دور هام فً إدارة مخاطر السٌولة فً البنوك التجارٌة األردنٌة


















