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اثر التدقيق ادلاخيل يف تفعيل ادارة اخملاطر يف ظل حومكة
املصارف
دراسة اس تطالعية يف عينة من املصارف يف احملافظة السلامينية
افرس عيل مرادي ،جيا كرمي امحد
قسم احملاس بة ،لكية الإدارة والاقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق.

املس تخلص -اس هتدفت ادلراسة اىل تفعيل اثر التدقيق ادلاخيل عىل كفاءة ادارة
اخملاطر يف ظل مبادئ حومكة املصارف يف عينة من املصارف ،حيث تعترب التدقيق
ادلاخيل من الوظائف الهامة لضـبط الداء املـايل والإداري ولها مـن أثـر لتفعيل كفاءة
اس تخدام املوارد املتاحة وتـدعمي مـا يسمى ابحلومكة وكذكل املسامهة يف تقيمي وإادارة
اخملاطر ،مما يعزز فرص الوحدات الاقتصادية واملصارف يف الاس تغالل المثل للموارد
 .كام يساعد التدقيق ادلاخيل الإدارة العليا وجملس الإدارة يف معلية حتديد وتقيمي اخملاطر
والاس تجابة لها  ،خالل تقدمي خدمات تأكيدية واستشارية خمتلفة أثناء تنفيذ معلية اإدارة
اخملاطر.
ع
ولتحقيق أهداف ادلارسة واختبار فرضياهتا إا متدت ادلراسة عىل البياانت الاولية
والثانوية وتـم تصـممي اسـتبانه واسـتخدمت الباحـثتان الربنـامج الإحصايئ )(SPSS
لتحليل البياانت .
وقد مت الوصول خالل ادلراسة اإىل أن هناك تأثري واحض ملهنة التدقيق ادلاخيل عىل
ادارة اخملاطر من خالل حتسني فعاليهتا و كفاءهتا يف ظل مبادئ حومكة املصارف و
يظهر هذا من خالل تبوأ التدقيق ادلاخيل ماكنة ابرزة يف املصارف ولنه مرتبط بأعىل
مس توايت الادارية كداة رقابية واستشارية مس تقةل .
وقد قدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات أمهها رضورة توفري املـوارد املاليـة
والبشـرية الاكفية لتدقيق ادلاخيل يف املصارف  ،وادلورات التدريبية رضورية للمدققني
ادلاخليني هبدف اإكساهبم املعرفة الاكفية بلك املس تجدات وتواكب مع مبادئ الاساس ية
حلومكة املصارف.
مكـا أوصـت ادلراسـة ابلعمـل علـى تـدعمي مقومـات اسـتقاللية املـدقق الـداخيل
ليمتكن من القيام بأداء همامه عىل أمكل وجه لن الاس تقاللية التدقيق ادلاخيل واملدقق
ادلاخيل يعترب اكلحدى اليات حومكة املصارف.
مفاتيح اللكامت-التدقيق ادلاخيل -اإدارة اخملاطر – احلومكة املصارف – املدقق ادلاخيل.

املقدمة
لقد ظهر التدقيق ادلاخيل منذ حوايل ثالثة عقود وابلتايل يعد حديثا ابملقارنة مع
التدقيق اخلاريج ،وقد لىق قبول كبريا يف ادلول املتقدمة ،واقترص التدقيق ادلاخيل يف
ابدئ المر عىل التدقيق احملاس يب للتأكد من حصة تسجيل العمليات املالية وتسجيل
الخطاء اإن وجدت ،ولكن مع تطور املصارف أصبح من الرضوري تطوير التدقيق
ادلاخيل وتوس يع نطاق معهل حبيث يس تخدم كداة لفحص وتقومي مدى فعالية أساليب
الرقابة وإامداد الإدارة ابملعلومات ،وهبذا أصبح التدقيق ادلاخيل أداة تبادل معلومات
واتصال بني املس توايت الإدارية اخملتلفة والإدارة العليا ،ومبوجب هذا التطور أصبح
برانمج التدقيق اادلاخيل يتضمن تقومي نوايح النشاط الخرى.
وميكن القول أن معرفة اخملاطر وتقوميها وادارهتا يه من العوامل الرئيسة يف جناح
املصارف وازدهارها وحتقيقها لهدافها ،فاإذا اكن ادلخول يف اخملاطرة املقصود به احلصول
عىل أرابح أعىل اإل أن عدم اإدارة هذه اخملاطر بطريقة علمية حصيحة قد يؤدي اإىل فقدان
العائدات والفشل يف حتقيق الهداف الاسرتتيجية للمرصف ،ذلا فاإن الفهم الصحيح
لإدارة اخملاطر املرصفية ،والتقومي اذلايت لها ووضع الإجراءات الرقابية لها مما يسامه يف
جتنب وتقليل أثر تكل اخملاطر.
مهنجية البحث
أمهية البحث  :ان الفهم التام والواحض لبناء التحمك ادلاخيل يكون رشطا مس بقا للوضع
املس تقل واملؤثر لوظيفة التدقيق ادلاخيل.
تنبع أمهية ادلراسة احلالية " اإدارة اخملاطر" يف املصارف حالي ًا ،ابلإضافة ايل ضعف
الترشيعات املتعلقة به ،عدم اهامتم مببادي احلومكة املصارف.
و نركز عيل امهية السس والضوابط اليت حتمك أداء املدقق يف متابعة ومراجعة مرتكزات
اإدارة اخملاطر .وما س يرتتب عليه من فائدة ل إالدارة املرصف ،وابلتايل انعاكسها الاجيايب
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عىل تطوير أداء املرصف ومنوه وزايدة قدرته عىل املنافسة ،مما يدمع اس تقراره ودوره
الاجيايب يف اجملمتع.
أهداف البحث  :هتدف هذا البحث اإيل حتقيق الهداف التالية:
 الوقوف عىل مدى تطبيق نظام حممك لعامل التدقيق يف تفعيل اإدارة اخملاطر. -الوقوف عىل دور املدقق ادلاخيل بتقيمي ومتابعة اخملاطر ومراقبة إاجراءاتالاس تجابة لها ودورها يف تفعيل اإدارة اخملاطر.
 الوقوف عىل مفهوم اإدارة اخملاطر وأنواعها وأسس اإدارهتا وأليات تقيميهاوالإجراءات املتبعة للحد مهنا.
 الوقوف عىل مفهوم حومكه املصارف ومايه مبادهئا وكيفية سامههتا وظيفةالتدقيق ادلاخيل يف املرصف لالداره اخملاطر؟
مشلكة البحث  :نتناول مشلكة البحث بتسأولت التية :
 .1ما املقصود ابلتدقيق ادلاخيل و اإدارة اخملاطر وما يه اإجراءات تطبيقها يف
املصارف؟
 .2مدى تطبيق مبادي والقواعد حومكة املصارف ؟
 .3مدى مسامهة معايري التدقق ادلاخيل لتفعيل ادارة اخملاطر ومراقبة إاجراءات
يف ظل مبادئ حومكة املصارف ؟
فرضيات البحث:
بقصد الإجابة عىل أس ئةل البحث املطروحة يف مشلكهتا ،تقوم هذه ادلراسة عىل
الفرضيات التية:
 توجدعالقة ذات دلةل اإحصائية بني تبين معايري التدقيق ادلاخيل وتقيمي اإدارةاخملاطر.
 مدي اإنعاكس تطبيق مبادي احلومكة املصارف عىل التدقيق ادلاخيل و اإدارةاخملاطر.
حدود البحث :
• حدود ماكنية  :مت اختيار املصارفني التجاريني ( دجةل و الفرات فرع السلامينية،
و كوردس تان ادلويل الاستامثر و التمنية ).
• حدود زمانية  :حددت مدة البحث بـ  5أشهر من بداية شهر ش باط اىل هنايه
شهر حوزيران لس نة . 2019

املبحث الول
الإطار املفاهميي للتدقيق ادلاخيل
أول  :مفهوم وتعريف التدقيق ادلاخيل
أن التدقيق ادلاخيل هو  :نشاط تأميين واستشاري مس تقل وموضوعي همم لإضافة
القمية وحتسني معليات الوحدة القتصادية عرب مساعدهتا يف حتقيق اهدافها بواسطة
اكساب الية منظمة ومهنج انضباطي لتقدمي وحتسني فعالية ادارة اخملاطر والرقابة ومعليات
حكومة االوحدات (العمري،عبداملغين. )346 :2006،
يُعد التدقيق ادلاخيل من أمه الوظائف اليت ترتكز علهيا املؤسسات ،فقد عُرف بأنه
مجموعة من النظمة أو أوجه نشاط مس تقل داخل املؤسسة تنش ئه الإدارة بشلك مس متر
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v5n4y2019.pp7-17

لضامن دقة البياانت احملاسبية والإحصائية ،والتأكد من كفاية الاحتياطيات املس تخدمة
محلاية أصول وممتلاكت املرشوع ،والتحقق من اإتباع املوظفني للس ياسات واخلطط
والإجراءات الإدارية املرسومة هلم ،وقياس صالحية تكل اخلطط والس ياسات ومجيع
وسائل الرقابة الخرى يف أداء هماهما واقرتاح التحسينات الالزم اإدخالها علهيا وذكل حىت
تصل املؤسسة اإىل درجة الكفاءة الإنتاجية القصوى يف ضوء القدرات احلالية" (اخلطيب،
.)130 : 2010
اثنيا  :همام التدقيق ادلاخيل يف املصارف
يعترب التدقيق ادلاخيل اإدار ًة مس تقةل عن الإدارة التنفيذية ،ومسؤولياته تمتثل يف:
مراجعة وحتليل طبيعة وفعالية الضوابط الرقابية داخل املرصف ،والتأكد من مدى
كفاءهتا يف ضبط وإادارة
اخملاطر وحامية أصول املرصف ومن همامه ( :(Simpson, 2005, p15
 تقدمي نصاحئ وتوصيات ل إالدارة عن المور اليت تتطلب اهامتم داخل املرصف. اإعداد خطة معل س نوية للسري علهيا مع الرتكزي عىل البنود ذات اخملاطرة العالية. تصممي جداول زمنية وبرامج معلية للك هممة تدقيق. اإعداد تقرير التدقيق ورفعه ل إالدارة العليا يف املرصف. القيام مبهامت خمصصة بناء عىل طلب الإدارة العليا خبصوص مشألك وخمالفاتتتطلب مزيدا من التحقيق.
 املساعدة يف تطوير النظم  ،وحل املشالكت يف بداايهتا قبل أن تتفامق.اثلثا  :أساليب التدقيق ادلاخيل
ليك حيقق التدقيق ادلاخيل أهدافه يتعني عىل املدقق ادلاخيل القيام مبا ييل (
مدهون: )17 :2011،
 .1حرص ودراسة وحتليل أنظمة الرقابة والضبط ادلاخيل وتقيمي مدى كفايهتا
وفعاليهتا؛
 .2حتقق من وجود أصول املصارف وحصة قيدها ابدلفاتر وكفاية وسائل حاميهتا
من اخلسائر باكفة أنواعها.
 .3مراجعة ادلفاتر والسجالت وحفص املستندات لكتشاف الخطاء والتالعب
ومنع تكرار حدوهثا مس تقبال.
 .4التحقق من حصة الرقام واملعلومات الظاهرة ابلقوامئ املالية أو التقارير اليت
تعدها الإدارات اخملتلفة والإدارة العليا.
 .5تقيمي نوعية الداء يف تنفيذ الس ياسات املقررة.
 .6اإبداء التوصيات لتحسني أساليب العمل.
 .7التحقق من مدى مراعاة الس ياسات املوضوعة للخطط املرسومة والالزتام هبا.
 .8حتقيق أكرب كفاية اإدارية وإانتاجية ممكنة بتقدمي اخلدمات لعضاء الإدارة .
رابعا  :أنواع التدقيق ادلاخيل
أصبح املفهوم املعارص للتدقيق ادلاخيل أكرث مشو ًل واتساع ًا نتيجة التطور الزمين
وتوسع وتنوع النشطة الاقتصادية .فأصبح يضم اإىل جانب التدقيق املايل جوانب
النشطة اخملتلفة ابلوحدة الاقتصادية لكها ،ويف مقدمهتا تدقيق العمليات التشغيلية ،يف
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ضوء الربامج والنظم والس ياسات والإجراءات املوضوعية اليت أصبحت بدورها جزءا
أساس يا من مسؤوليات املدقق ادلاخيل ،للتحقق من قابليهتا للتطبيق والتقيمي ادلوري
لنتاجئ تنفيذها وقياس الاعرتافات وتقدمي الاقرتاحات البناءة لتمنية جوانب القوة ومعاجلة
جوانب الضعف .ميكن عرض أنواع التدقيق ادلاخيل  ( :جناة )171-169 :2016 ،
أ  -التدقيق املايل :
يعرف التدقيق املايل بأنه التدقيق اذلي هيمت بتتبع القيود احملاسبية للعمليات التبادلية
اليت تكون الوحدة الاقتصادية طرف ًا فهيا والتحقق مهنا حسابي ًا و مستنداي ،وما يتعلق
من قوامئ وتقارير.
ب  -تدقيق العمليات :
اس تخدم تدقيق العمليات يف السابق ملعرفة التنوع يف النشطة واليت تتضمن تقيمي
أداء الإدارة ،خطط الإدارة ،ونظم رقابة اجلودة ،وأنشطة معليات معينة فض ًال عن تقيمي
القسام ،اإن هذا النوع من التدقيق يتعلق ابلعمليات غري املالية للوحدة الاقتصادية ،أو
بشلك عام فان تدقيق العمليات يمت من قبل املدققني ادلاخليني ،لكن يف بعض احلالت
يشارك املدققني اخلارجيني يف أداء هذا النوع من التدقيق.
يعرف تدقيق العمليات "بأنه أداة الإدارة اليت ختدم أنشطة الإدارة من خالل تقيمي
النشطة منه للوحدة الاقتصادية والتوصيات ابلتحسينات الرضورية" .
خامسا :معايري التدقيق ادلاخيل
معايري التدقيق يه مس توايت الداء املهين وضعت من قبل اجلهات املنظمة للمهنة
هتـدف اإىل توفري مس توى معقول من الضوابط اليت تضبط معلية التدقيق وحتدد الإطار
الـذي يعمـل املدقق مضنة ،ويعمتد عليه ا يف احلمك عىل أداء مدقق احلساابت ونوعية
العمل املنجز ،وابلتايل فهيي توفر مس توي معني من الثقة بعمل املدقق (اذلنيبات2006 ،
.(75:
وهتدف معايري التدقيق بشلك عام اإىل حتديد الكيفية اليت يمت هبا ممارسة وظيفة
التـدقيق ،وتعترب مبثابة مقياس ملس توي الداء املهين املطلوب من مراجع احلساابت،
وميكن القول بـأن املعايري تعترب المنوذج اذلي يس تخدم يف احلمك عىل نوعية العمـل الـذي
يقـوم بـه مراجـع احلساابت ،وحتد د معـايري املراجعـة املـسؤولية التـي يتحملهـا املراجـع
نتيجـة قيامـة ابلفحص(جربوع.(102: 2002 ،
حيث أصدر معهد املدققني ادلاخليني يف الولايت املتحدة المريكية معايري التدقيق
ادلاخيل عـام 1978حيث تضمنت مقدمة تكل املعايري قامئة مبسؤوليات املـدقق الـداخيل
ابلإضـافة اإلـى التعريف مبهنة التدقيق ادلاخيل والتعريف بأمهية هذه املعايري
وقد قام املعهد املرصي للمحاس بني واملراجعني ابإصدار أول ترمجه عربية لهذ ه املعايري
عـام. 1996
وقد اكن أخر اإصدار معهد املدققني ادلاخليني)  (IIAملعايري التدقيق ادلاخيل فـي
نـرشة اكنون أول 2003م ،وبدأ العمل هبا اعتبار ًا من بداية عام 2004م ،حيث قسم
املعهد املعـايري اإىل مجموعتني كام ييل(الساليم.)78 :2005 ،
اجملموعة الويل املعايري اخلاصة
وحتتوي هذه اجملموعة عىل أربعة معايري:
 .1أهداف ومـسؤوليات وصـالحيات التـدقيق الـداخيل.
 .2الاس تقاللية واملوضوعية.
 .3الكفاءة والبذل العناية املهنية الواجبة.
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 .4برانمج ضبط اجلودة وتطوير معليـة التـدقيق الـداخيل.
اجملموعة الثانية معايري الداء
 .1اإدارة انشطةالتدقيق ادلاخيل
 .2طبيعية العمل.
 .3أداء وتنفيذ معلية التدقيق.
 .4توصيل نتاجئ التدقيق ادلاخيل.
 .5مراقبة تنفيذ التوصيات.
 .6مس توى اخملاطر املقبوةل بعد تنفيـذ التوصـيات.

املبحث الثاين
الإطار املفاهميي لإدارة اخملاطر
أول  :مفهوم اإدارة اخملاطر
متثل اإدارة اخملاطر خمتلف العامل اليت تقوم هبا الإدارة للحد من بعض الاثر السلبية
الناجتة عن هذه اخملاطر ،ابلرمغ من أن معظم الطرق املتبعة للحد من الاثر السلبية
للمخاطر تتعلق بوضع اإجراءات رقابة اإضافية اإل أنه من املمكن اس تخدام طرق متاحة
أخرى مهنا التنويع أو مشاركة أاثر هذه اخملاطر مع هجات أخرى بواسطة العقود،
الكفالت ،الضامانت والتأمني ومن احملمتل أن تقرر الإدارة قبول مس توى معني من
اخملاطر(ل تتخذ أية اإجراءات للحد من الاثر السلبية لهذه اخملاطر) ،ليك نمتكن من
اإدارة اخملاطر بفعالية عىل الإدارة التعرف عىل هذه اخملاطر وترتياها وفق ًا لولوية وذكل
ليك حتدد مس توى اخملاطر اذلي س تقبل به لتعظمي النتاجئ عند مس توى معني من
اخملاطر(حامد.)51 : 2007 ،
كام عرفها معهد ل إالدارة اخملاطر عىل أهنا :اجلزء السا ي يف الإدارة الإسرتاتيجية
لميؤسسة .فهيي الإجراءات اليت تتبعها املؤسسات بشلك منظم ملواهجة الخطار
املصاحبة لنشطهتا ،هبدف حتقيق املزااي املس تدامة من لك نشاط ومن حمفظة لك
نشاط)). The Institute Of Risk Management, 2002, P02
اثنيا  :انواع اخملاطر يف املرصف
ت
يتعرض املرصف لعدة خماطر عند توظيف أمواهل ،و هذه اخملاطر متثل يف :
www.kenanaonline.com

 .1اخملاطر الئامتنية :تتعلق هذه اخملاطر دامئا ابلسلفيات (القروض) و الكشف عىل
احلساب أو أي تسهيالت ائامتنية تقدم للعمالء ،و تنجم هذه اخملاطر عادة عندما
مينح املرصف العمالء قروضا واجبة السداد يف وقت حمدد يف املس تقبل و يفشل
العميل يف الإيفاء ابإلزتاماته ابدلفع عند حلول وقت سداد القروض.
 .2خماطر السوق :تنشأ خماطر السوق للتغريات املفاجئة يف أحوال السوق حيث
تتأثر املصارف بذكل التغيري.
 .3خماطر سعر الفائدة :هذه اخملاطر انجتة عن تغري أسعار الفوائد صعودا أو هبوطا
حسب وضع لك مرصف عىل حدة نس بة اإىل الس يوةل املتوفرة دليه و مثال عىل
ذكل :هناك احامتل أن يتعرض املرصف اإىل خسارة عند توفر فائض الس يوةل
دليه يف حاةل هبوط سعر الفائدة و عندما تشح الس يوةل يضطر املرصف
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لالقرتاض من سوق املصارف مفن احملمتل أن يتعرض خلسارة يف حاةل ارتفاع
سعر الفائدة ،ذلكل يتوجب عىل املرصف أن يويل هذا املوضوع مراقبة و اإدارة
مس مترة جتنبا للمخاطر.
 .4خماطر الس يوةل :غالبا ما تنتج هذه اخملاطر بسبب عدم مقدرة املرصف عىل
جذب اإيداعات جديدة من العمالء أو بسبب ضعف املرصف يف اإدارة
املوجودات و املطلوابت ،هذا و يقوم املرصف ابللجوء اإىل أسواق املصارف لكام
أقرض معالءه و ذكل ليك يمتكن من الإيفاء تعهداته عىل الوفاء بطلبات القروض
من معالء املرصف .فلكام اقرتض املرصف من السواق املالية قلت مقدرته عىل
اإبقاء هامش رحبي جيد عىل القروض اليت يقدهما.
 .5اخملاطر التشغيلية :هذه اخملاطر تتعلق ابخملاطر املتصةل ابلعمل اليويم يف
املصارف و لن املصارف ليست اكملصانع فاإن اخملاطر التشغيلية فهيا ترتكز يف
معليات السطو و املباين غري المنة و تتضمن هذه اخملاطر أيضا أخطاء الرصافني
و القيود اخلاطئة.
 .6خماطر املعامالت :كثريا ما نسمع عن حترك أسعار ادلولر المرييك أو الني
الياابين صعودا أو هبوطا يف السواق املالية مقابل الورو أو اجلنيه الإسرتليين
مثال .ذلكل جيب أن يكون للمرصف القدرة عىل حامية أمواهل و أموال معالئه
ضد هذه التقلبات سواء اكنت صعودا أو هبوطا.
 .7اخملاطر القانونية :و يه اخملاطر اليت يتعرض لها املرصف من جراء نقص أو
قصور مستنداته مما جيعلها غري مقبوةل قانونيا .
و قد حيدث أكرث من واحدة من اخملاطر املذكورة يف أن واحد .ذلا فاإن املصارف
معوما ترمس س ياساهتا لإدارة و حتديد تكل اخملاطر ،و تقوم بعد حتليلها بضبطها مضن
حدود معقوةل كام تقوم مبراقبهتا بصفة مس مترة من خالل قسم ينشأ خصيصا لإدارة
اخملاطر.
اثلثا ً :أسس قياس اخملاطر املرصفية
ميكن حتديد العديد من املقاييس الإحصائية أو املالية للتعبري المكي عن املس توى
النس يب للخطر ،وميكن تصنيف تكل الدوات يف مجموعتني ،هام مجموعة املقاييس اليت
تعمتد عىل الدوات الإحصائية ،ومجموعة املقاييس املالية.
 .1الدوات الإحصائية لقياس اخملاطر املالية
وتعمتد هذه الدوات عىل قياس درجة التشتت يف قمي املتغري املايل حمل الاهامتم ،أو
قياس درجة حساسيته جتاه التغريات اليت حتدث يف متغري أخر ،ومن أمه هذه الدوات:
أ -املدى :واذلي يمتثل يف الفرق بني أعىل قمية وأدىن قمية للمتغري املايل موضع الاهامتم،
وميكن اس تخدام املدى مكؤرش للحمك عىل املس توي النس يب للخطر .ولكام ا زدت قمية
املدى اكن ذكل مؤرشا عىل ارتفاع مس توى اخلطر املصاحب للمتغري املايل موضع
الاهامتم.
ب -التوزيعات الاحامتلية :ويه تقدم أداة مكية أكرث تفصي ًال من مقياس املدى،
وذكل من خالل تتبع سلوك املتغري املايل وحتديد القمي املتوقعة احلدوث يف ظل الحداث
املمكنة .وحتديد التوزيع الاحامتيل لهذه القمي ،واس تخدامه يف املقارنة بني مس توايت
اخلطر املصاحبة لعدد من الصول املس تقةل ،ومبا ميكن من املفاضةل فامي بيهنا ،ولكام اكن
التوزيع الاحامتيل أكرث اتساعا حنو الطرفني اكن ذكل مؤرشا عىل ارتفاع مس توى اخلطر.
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ت -الاحنراف املعياري :يعترب أكرث املقاييس الإحصائية اس تخدام ًا مكؤرش للخطر
اللكي املصاحب للمتغري املايل وهو يقيس درجة تشتت قمي املتغري موضوع ادلراسة حول
القمية املتوقعة هل ،ولكام ازدت قمية الاحنراف املعياري دل ذكل عىل ارتفاع مس توى
اخلطر.
ث -معامل الاختالف :هو مقياس نس ىب (أو معياري) دلرجة التشتت ،حيث يربط
بني اخلطر (مقاس ًا ابلحنراف املعياري) وبني العائد (مقاس ًا ابلقمية املتوقعة) ،وذلكل
يصبح معامل الاختالف أكرث دقة وتفضي ًال عن الاحنراف املعياري عند املقارنة بني عدة
أصول مس تقةل وخمتلفة فامي بيهنا من حيث العائد واخلطر ،اإن معامل الاختالف يعرب
عن درجة اخلطر للك وحدة من العائد ،و لكام ارتفعت قميته دل ذكل عىل ارتفاع مس توى
اخلطر.
ج -معامل بيتا :وهو مقياس ملدى حساس ية قمي املتغري املايل موضع ادل ا رسة
للتغريات اليت حتدث يف متغري أخر( ،مفث ًال ميكن قياس درجة حساس ية عائد سهم معني
للتغريات يف عائد السوق ،أو للتغريات يف أسعار الفائدة ابلبنوك ،)...ويدل معامل بيتا
املرتفع عىل ارتفاع درجة احلساس ية وابلتايل ارتفاع مس توى اخلطر (الراوي:2011 ،
.)56
 .2أدوات التحليل املايل لقياس اخملاطر املالية
ويه تعمتد عىل قياس قدرة املرصف عىل الوفاء ابلزتاماهتا املالية جتاه الغري ،وخباصة
ادلائنني ،يف الجال احملددة لس تحقاقها ،وحتقيق تدفقات نقدية صافية للمسامهني.
ويعمتد قياس اخملاطر املالية ابلوحدات عىل مجموعة النسب واملؤرشات املالية اليت
ميكن الاس تدلل من خاللها مكؤرشات تقريبية عىل احلاةل املتوقعة للمرصف من حيث
التدفقات النقدية املتوقعة ملنشأة ،وابلتايل هوامش الرحب أو مؤرشات التغطية
للزتامات املرصف ،ومن أمه النسب أو املؤرشات املالية اليت ميكن اس تخداهما يف هذا
الصدد ،ما ييل)( Arens,2012 :230
أ -نس بة املديونية
ب -نس بة التداول
ت -درجة الرافعة اللكية (مؤرش حساس ية رحب السهم للتغري يف املبيعات).
ث -نس بة حق امللكية اإىل اإجاميل ادليون
ج -نس بة المتويل طويل الجل يف هيلك المتويل
ح -نس بة المتويل طويل الجل اإىل الصول طويةل الجل
د -نس بة صايف أ رس املال العامل اإىل الصول
يمت قياس اخملاطر وترتبهيا وفق ًا لدولوية كام ييل:
 .1حسب التعرض -هو عبا رة عن النتاجئ املالزمة لوقوع أحد اخملاطر
 .2نوع الصول اليت تتأثر ابخملاطر حسب درجة المهية  ( :الشهرة ،النقد،
املعلومات املعرفة ،وضع البنك قانوين ،الصول امللموسة).
 .3قمية تأثري اخملاطر
 .4احامتلية حدوث اخملاطر  :هناك ثالث احامتلت :
 قليةل :يف ظل عدم وجود اإجراءات رقابية فانه من غري احملمتل أن تقع هذهاخملاطر وأن يتعرض البنك لنتاجئها ،وبشلك عام ويف حال عدم وجود
اإجراءات رقابية للس يطرة عىل الاثر السلبية لهذه اخملاطر ،فان معدل وقوع
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هذه اخملاطر ل يزيد عن مرة واحدة يف لك مخس س نوات.
 متوسطة :يف حال عدم وجود اإجراءات رقابية فانه من احملمتل أن تقع هذهاخملاطر ولكن بشلك غري متكرر .وبشلك عام فاإنه من املمكن أن تقع هذه
اخملاطر لبعض املرات يف الس نة الواحدة فقط.
 عالية :يف حال عدم وجود اإجراءات رقابية فان هذه اخملاطر من املؤكدوقوعها(رضوان.)39-38 :2012،
رابعا  :خطوات اإدارة اخملاطر
تمتثل خطوات أو مراحل اإدارة اخملاطر يف  ( :سعودي) 18-17 :2015،
 -1حتديد اخملاطر  :من أجل اإدارة اخملاطر كول خطوة هو حتديدها فلك منتج أو
خدمة يقدهما املرصف ينطوي علهيا عدة خماطر ،ومعلية حتديد اخملاطر جيب
أن تكون معلية مس مترة وجيب أن تفهم اخملاطر عىل مس توى لك معلية وعىل
مس توى احملفظة كلك.
 -2قياس اخملاطر :بعد حتديد اخملاطر يمت قياس هذه اخملاطر وينظر اإلهيا من خالل
ثالثة أبعاد ويه جحمها ،مدهتا واحامتلية احلدوث لهذه اخملاطر .
 -3ضبط اخملاطر :يمت ضبط هذه اخملاطر بثالثة طرق أساس ية لضبط اخملاطر
املهمة ويه:
 وضع حدود عىل بعض النشاطات . حتليل اخملاطر . اإلغاء أثر هذه اخملاطر.وابلتايل عىل الادارة أن توازن بني العائد عىل اخملاطر والنفقات الالزمة لضبط هذه
اخملاطر ،هذا يعين أنه عىل البنوك وضع احلدود للمخاطر من خالل س ياسات ومعايري
وإاجراءات اليت تبني املسؤلية.
 -4مراقبة اخملاطر :عىل املرصف أن يعمل عىل توفري نظام معلومات قادر عىل
حتديد وقياس اخملاطر يف دقة وبنفس المهية يكون قادر عىل مراقبة التغريات
املهمة يف وضع اخملاطر دلى املرصف وابلتاىل عىل اإدارة اخملاطر القيام ابملراجعة
واملتابعة لهذه اخملاطر وإاجراءات التحمك فهيا ،وكذكل اإجراء تدقيق دوريي
للس ياسات وتوافقها مع القوانني واملعايري املتبعة يف املرصف.

املبحث الثالث
احلومكة املصارف و اداره اخملاطر
أول  :تعريف احلومكة املرصفية
تعىن احلومكة املرصفي ًة مراقبة الداء من قبل جملس الإدارة والإدارة العليا للمرصف
وحامية حقوق محةل السهم واملودعني ابلإضافة اإىل الاهامتم بعالقة هؤلء ابلفاعلني
اخلارجيني ،واليت تتحدد من خالل الإطار التنظميي وسلطات الهيئة الرقابية
(عيل،جبارة.)6 :2009،
و يعرف بنك التسوايت ادلولية احلومكة املصارف بأهنا الساليب اليت تدار هبا
املصارف من خالل جملس الإدارة و الإدارة العليا و اليت حتدد كيفية وضع أهداف

11

املرصف و التشغيل و حامية مصاحل محةل السهم و أحصاب املصاحل مع الالزتام ابلعمل
وفقا للقوانني و النظم السائدة و مبا حيقق حامية مصاحل املودعني .
www.kenanaonline.com

حومكة املصارف ،مبا فهيا الخالق واملسؤولية الاجامتعية ،اسرتاتيجيات املرصف
مشاركة أحصاب احلصص يف اختاذ القرار والعمل عىل بناء اقتصاد مس تدام"(.بن
زواي)62 :2016،
ان الاهامتم مبفهوم حومكة املصارف عىل مس توی اكفة ادلول اكن بسبب الزمات
املالێة و الهزات القتصادية الىت تعرضت لها کثري من دول العامل مثل دول رشق أس يا
و أمرياك التينية وروس يا ،مففهوم حومكة املصارف مل يتبلور یف اللغة الجنلزيية الا منذ
حواىل ثالثة عقود فال يوجد تعريف و احد متفق عليه بني اكفة الاقتصاديني و القانونيني
و املاليني ،و حىت عىل مس توی احملللني فرمبا رجع ذكل اىل تداخل هذا املفهوم یف العديد
من المور التنظميية و الإقتصادية و املالية و الاجامتعية ،ذلكل طرحت الکثري من
التساؤلت يدورمعظمها حول هدف و غاية جملس الدارة ( .عمل ادلين)14 : 2015 ،
و تمتثل العنارص الساس ية يف معلية احلومكة يف مجموعتني: www.kenanaonline.com
 .1اجملموعة الوىل :تمتثل يف الفاعلني ادلاخليني ،ومه محةل السهم وجملس الإدارة
والإدارة التنفيذية واملراقبون واملدققون ادلاخليون.
 .2اجملموعة الثانية :تمتثل يف الفاعلني اخلارجيني ،املمتثلني يف املودعني ،وصندوق
تأمني الودائع ،ووسائل الإعالم ،ورشاكت التصنيف والتقيمي الئامتين،
ابلإضافة اإىل الإطار القانوين التنظميي والرقايب .
اثنيا  :مبادئ احلومكة يف املصارف
ميكن اإجامل أمه هذه املبادئ فامي ييل (عامر:)120 :2016،
 -1ضامن وجود أساس لإطار فعال للحومكة املرصفية  :مبا يشجع عىل شفافية و كفاءة
السواق و أن يكون متوافقا مع حمك القانون و أن حيدد بوضوح توزيع املسؤوليات
بني خمتلف اجلهات التنفيذية .هناك مجموعة من الإرشادات والعوامل جيب أخذها
بعني الاعتبار ويه:
أ -ينبغي وضع اإطار احلومكة املرصفية هبدف أن يكون ذا تأثري عىل الداء الإاقتصادي
الشامل ونزاهة السواق وعىل احلوافز اليت خيلقها للمشاركني يف السوق وتشجيع
قيام أسواق مالية تمتزي ابلشفافية والفعالية.
ب -ينبغي أن تكون املتطلبات القانونية والتنظميية اليت تؤثر يف ممارسة احلومكة املرصفية
يف نطاق اختصاص ترشيعي متوافقة مع أحاكم القانون وذات شفافية وقابةل للتنفيذ.
ت -ينبغي أن يكون توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نطاق اختصاص
ترشيعي ما حمدد بشلك واحض مع ضامن خدمة املصلحة العامة.
ث -ينبغي أن يكون دلى اجلهات ا إلرشافية والتنظميية والتنفيذية السلطة والزناهة
واملوارد للقيام بواجباهتا بطريقة متخصصة وموضوعية ،فضال عن أن أحاكهما
وقراراهتا ينبغي أن تكون يف الوقت املناسب و تمتزي ابلشفافية مع الرشح الاكيف
لها.
 -2حامية حقوق املسامهني :يؤكد هذا املبدأ عىل اعامتد أليات تكفل احملافظة عىل
حقوق املسامهني وذكل أثناء نقل وتسجيل ملكية السهم واملشاركة والتصويت
يف اجامتعات امجلعية العمومية وانتخاب أعضاء جملس الإدارة واحلصول عىل الرابح
و مراجعة القوامئ املالية لضامن حسن اس تغالل أموال املرصف وتعظمي العوائد و
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قمية أسهم املرصف يف الجل الطويل .وكذكل املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة
ابلتغيريات اجلوهرية يف املرصف وخططها الإسرتاتيجية.
املعامةل املتاكفئة للمسامهني :يتضمن هذا املبدأ حتقيق العداةل و الشفافية يف معامةل
اكفة املسامهني مبن فهيم القلية و املسامهني الجانب ،وحقهم يف ادلفاع عن حقوقهم
القانونية ،و حق مسائةل اإدارة االوحدات واملشاركة والتصويت يف امجلعية العمومية
عىل القرارات الساس ية ،كام يتضمن الطلب من أعضاء جملس الإدارة الإفصاح
عن أية مصاحل مادية هلم يف املعامالت اخلاصة ابالوحدات الاقتصادية أو أي من
المور الخرى اليت متس االوحدات للحد من اس تغالل السلطة يف غري املصلحة
العامة مما يؤدي اإىل تشجيع جذب الاستامثرات و تدفق الموال احمللية وادلولية
وتمنية املدخرات .فضال عن ضامن وجود هيألك اإدارية متكن من حماس بة اإدارة
االوحدات أمام مسامههيا مع ضامن وجود الرقابة املس تقةل عىل املديرين واحملاس بني
مبا يؤدي اإىل اإعداد القوامئ املالية اخلتامية ونعين هبا املزيانيات العمومية (قامئة املركز
املايل ،كشف ال رابح واخلسائر).
مراعاة الخرين من أحصاب املصاحل مع املرصف :ويشمل هذا املبدأ احرتام حقوق
ومصاحل الخرين اذلين يتعاملون مع املرصف والتعويض يف حاةل انهتاك حقوقهم
وتشجيع التعاون الفاعل بيهنم و بني املرصف من أجل اإجناح املرصف وخلق فرص
استامثر وضامن اس مترار قوة املركز املايل للمرصف ،كام يضم هذا املبدأ أليات
مشاركهتم يف الرقابة و حتسني مس توايت الداء ،كام يسمح هلم ابلطالع عىل
املعلومات املطلوبة.
الإفصاح و الشفافية :ويشمل هذا املبدأ لك ما من شأنه حتقيق الإفصاح عن
املعلومات الهامة املتعلقة ابملرصف مبا فهيا الوضع املايل و ملكية النس بة العظمى
من السهم و أعضاء جملس الإدارة و املديرين و اخملاطر اليت ميكن التنبؤ هبا ،كام
يتضمن رضورة اإعداد و مراجعة املعلومات و الإفصاح عهنا بأسلوب يتفق مع
املعايري احملاسبية و املالية و ادلولية ،و توفري القنوات اليت عن طريقها ميكن احلصول
عىل معلومات يف الوقت املالمئ و ابللكفة املناس بة أي الإفصاح عىل املعلومة
بطريقة عادةل مجليع املسامهني و الطراف الخرى .وميكن أن يأيت هذا المر بشلك
واحض من خالل التقارير اخلتامية اليت يعلن عهنا املرصف وتتضمن حساابهتا
اخلتامية ورؤية جملس الإدارة مبسرية املرصف وتقرير الرقابة املالية وبياانت أخرى.
مسؤوليات جملس الإدارة  :و يتضمن وضع ختطيط اإسرتاتيجي للمرصف و املراقبة
الفاعةل لداء الإدارة ،والتأكيد عىل مسؤولية جملس الإدارة جتاه املرصف و
املسامهني حيث جيب عىل جملس الإدارة أن يعمل عىل:
أ -توفري اكفة املعلومات ،و الالزتام ابلقوانني السارية و ممارسة التقيمي املوضوعي
لشؤون املرصف و ابس تقاللية اتمة ،وعليه أن يقوم مبجموعة الوظائف
الساس ية مهنا :مراجعة و توجيه اإسرتاتيجية املرصف ،و خطط العمل ،و
س ياسة اإدارة اخملاطر ،و املوازانت الس نوية ،و وضع الهداف و متابعة
التنفيذ و أداء املرصف.
ب -ضامن سالمة التقارير احملاسبية و املالية للوحدات ،و ضامن اإعدادها وفق
املعايري احملاسبية واملالية و ادلولية.
ت -متابعة حدوث أي تعارض للمصاحل اخملتلفة ابلنس بة ل إالدارة التنفيذية وجملس
الإدارة واملسامهني.
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أما الراكئز الساس ية للحومكة اليت ل بد من توافرها حىت يكمتل اإحاكم الرقابة الفعاةل
عىل أداء املصارف ،تتلخص يف الشفافية ،وتوافر املعلومات ،وتطبيق املعايري احملاسبية
ادلولية ،والهنوض مبس توى الكفاءات البرشية من خالل التدريب ،ول يرتبط جناح
احلومكة يف اجلهاز املرصيف فقط بوضع القواعد الرقابية ،ولكن أيضا بأمهية تطبيقها بشلك
سلمي ،وهذا يعمتد عىل املرصف املركزي ورقابته من هجة ،وعىل املرصف املعين وإادارته
من اجلهة الخرى.
اثلثا  :جلنة ابزل و احلومكة املصارف
أصدرت جلنة ابزل عدة أوراق معل حول مواضيع حمددة ،حيث مت فهيا الرتكزي عىل
أمهية احلومكة اممصارف و تشمل عل ماييل: www.kenanaonline.com
 -1مبادئ اإدارة خماطر معدل الفائدة (سبمترب )1998
 -2حتسني شفافية املرصف (سبمترب )1998
 -3اإطار لنظم الرقابة ادلاخلية يف املنظامت املرصفية (سبمترب )1998
 -4مبادئ اإدارة خماطر الئامتن (ماي (1998
و قد بينت هذه الوراق حقيقة أن الاسرتاتيجيات و الساليب الفنية و اليت تعترب
أساس ية للحومكة السلمية داخل اجلهاز املرصيف تتكون من عدة عنارص ،نذكر مهنا:
توافر دليل معل و معايري للسلوك املالمئ ،و نظام لقياس مدى الالزتام هبذه
املعايري.
أ -توافر اإسرتاتيجية واحضة للمؤسسة ،يمت عىل ضوهئا قياس جناح املنشأة كلك،
و مدى مسامهة الفراد يف هذا النجاح.
ب -التوزيع السلمي للمساهامت و مراكز اختاذ القرار ،متضمنا نظام هريم
لسلطات الاعامتد املتدرجة بداية من الفراد و حىت جملس الإدارة.
وضع ألية للتعاون و التفاعل بني جملس الإدارة و الإدارة العليا و تدقيق
احلساابت.توافر نظم قوية للرقابة ادلاخلية ،تتضمن وظائف املراجعة ادلاخلية
و اخلارجية ،و وظائف اإدارة اخملاطر.
ت -رقابة خاصة ملراكز اخملاطر يف املواقع اليت يتصاعد فهيا احامتل تضارب
املصاحل ،مبا يف ذكل عالقات العمل مع املقرتضني املرتبطني ابملرصف و كبار
املسامهني و الإدارة العليا و متخذي القرارات الرئيس ية يف املصارف.
ث -احلوافز املالية و الإدارية ل إالدارة العليا و اليت حتقق العمل بطريقة مالمئة ،و
أيضا ابلنس بة للموظفني سواء اكنت يف شلك ماكفأت أو ترقيات أو أي
شلك أخر.
ج -تدفق مناسب للمعلومات سواء اإىل داخل املرصف أو خارجه.
رابعا  :همام التدقيق ادلاخيل ابلعامتد عىل اخملاطر
هناك دور همم يقوم به املدقق ادلاخيل يف تفعيل اإدارة اخملاطر اكحدي اليات احلومكه
 ،ويعد هذا ادلور مبثابة تقدمي ضامانت موضوعية اإىل جملس الإدارة بشان فاعلية أنشطة
اإدارة اخملاطر يف املرصف ،والتأكيد عىل أن خماطر العامل تدار بشلك مناسب ،وأن
نظام الرقابة ادلاخلية يعمل بشلك فعال (املدهون.)43 : 2011 ,
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أشار معهد املدققني ادلاخليني اإىل الدوار اليت ينبغي عىل املدقق ادلاخيل القيام
هبا ويه (مجعه: )101 : 2011 ,
 اإعداد وتقيمي الفحوصات الرقابية للوحدات القيام مبراجعة مس تقةل لنظمة يف الوحدات للتأكد من أن الإجراءات الرقابيةفعاةل وتعمل ابلشلك الصحيح .
 تزويد املرصف مبخاطر العمليات بنتاجئ حفوصاهتا وأي ضعف أو نقص يف هذهالإجراءات .
 تضمني تقرير التدقيق عن وحدات املرصف اخملتلفة ملخص اً للبيئة الرقابيةابلوحدة ابلعامتد عىل حفص النظام وكذكل معيار التقيمي.
 تتوىل اإعداد خطة التدقيق عىل خمتلف وحدات املرصف ابلعامتد عىل اخملاطروتصنيف الوحدات حسب معيار التقيمي.
 التأكد من أن اإدارة اخملاطر التشغيلية للمرصف تعمل بكفاءة عالية وتليباملتطلبات العاملية والسلطات الرقابية هبذا اخلصوص.
خامسا  :مراحل تدقيق لإدارة اخملاطر
يمت تقيمي وتدقيق برانمج اإدارة اخملاطر من طرف قسم التدقيق ادلاخيل أو بواسطة
مدقق خاريج ،وهذه العملية تشمل بوجه عام اخلطوات التالية (حامد:(1: 2007 ،
- 1تدقيق أهداف وس ياسات اإدارة اخملاطر:
تمتثل اخلطوة الوىل يف تدقيق س ياسات اإدارة اخملاطر اليت تنهتجها املرصف ومعرفة
أهداف الربانمج ،وحىت لو مل يكن دلى املرصف س ياسة اإدارة اخملاطر رمسية مكتوبة
فان حتليل الإجراءات ومنط امحلاية ميكن أن يشري اإىل وجود س ياسة قامئة فعال .وبعدها
يمت التعرف عىل أهداف الربانمج مث يمت تقيميه لتقرير مدى مناسبته للمرصف ويشمل
هذا التقيمي معوما تدقيق موارد املرصف املالية وقدرهتا عىل حتمل اخلسائر املعرضة لها،
وذكل هبدف تقرير ما اإذا اكنت أهداف الربانمج مامتش ية مع موارد املنظمة املالية وقدرهتا
عىل حتمل اخلسارة ،وعندما تكون أهداف إادارة اخملاطر قارصة يمت صياغة أهداف
جديدة وعرضها عىل الإدارة للموافقة علهيا ،ويف حاةل وجود تناقض أو تعارض بني
التطبيق والس ياسة ينبغي التوافق بني الثنني ،اإما بتغيري الهداف أو تغيري أسلوب
املرصف يف التعامل مع خماطرها ،ويف الحوال اليت تكون فهيا الهداف غري واحضة
ينبغي تقدمي توصية ابإعادة صياغة فلسفة املرصف فامي يتصل ابإدارة اخملاطر وتبين س ياسة
اإدارة خماطر أكرث مالءمة يف هذا اخلصوص.
- 2التعرف وتقيمي التعرض للخسارة:
بعد الانهتاء من حتديد وتقيمي الهداف تكون اخلطوة التالية يه التعرف عىل احامتلية
تعرض املرصف للمخاطر ،والتقنيات املس تخدمة يف ذكل ،وتكون تقنيات تدقيق اإدارة
اخملاطر يه يف جوهرها نفس التقنيات املس تخدمة يف مرحةل التعرف عىل اخملاطر ،ويف
حاةل اإغفال وجتاهل تعرضات رئيسة ينبغي عىل املدقق ادلاخيل أن يتعرف عىل الوسائل
واملقاييس املمكن اس تخداهما للتصدي لها بأنسب البدائل أما يف حاةل عدم كفاية الوسائل
املس تخدمة للتصدي لهذه التعرضات فينبغي عىل املدقق ادلاخيل التوصية ابختاذ التدابري
التصحيحية الالزمة.

13

- 3تقيمي قرارات للتعامل مع لك تعرض:
بعد أن يمت التعرف عىل اخملاطر اليت تواجه املرصف وقياسها يدرس املدقق ادلاخيل
املداخل اخملتلفة املمكن اس تخداهما للتعامل مع لك خماطرة ،وينبغي أن تشمل هذه اخلطوة
تدقيق كيفبة معامةل املرصف مع اخملاطر لتفادهيا أو التقليل مهنا.
- 4تقيمي تنفيذ تقنيات معاجلة اخملاطر اخملتار:
ويه تقيمي القرارات املاضية حول كيفية التصدي للك تعرض للمخاطر والتحقق من
أن القرار قد مت تنفيذه عىل أمكل وجه ،كام تشمل هذه اخلطوة أيضا تدقيق لك من
تدابري التحمك يف اخلسارة.
وقد نصت املعايري ادلولية للمامرسة املهنية للتدقيق ادلاخيل يف هذا الصدد يف املعيار
رمق 2120اخلاص ابإدارة اخملاطر عىل ما ييل:
((The Institute of Internal Auditors, 2009: 09

 جيب عىل وحدة التدقيق ادلاخيل تقيمي فعالية اإدارة اخملاطر وكذاكل املسامهةيف تطوي اإجراءات اإدارة اخملاطر.
 يقع عىل عاتق التدقيق ادلاخيل تقيمي التعرض للمخاطر املتعلقة حبومكة املصارف،وتشل اكفة العمليات اليت تقوم هبا املرصف ونظم املعلومات من خالل اليت:
 تقيمي موثوقية وسالمة املعلومات املالية والتشغيلية تقيمي فعالية وكفاءة العمليات تقيمي مدى حامية الصول قيمي مدى الامتثال للقوانني ،النظمة والعقودكام ينبغي عىل التدقيق ادلاخيل يف الوحدات تقيمي احامتلت حدوث الاحتيال
والغش ،وكيفية اإدارة املرصف لهذه اخملاطر وتشمل:
 الإبالغ عن اخملاطر مبا يتفق مع أهداف املهمة ،كام جيب الانتباه إاىل اخملاطرالعالية.
 اإدراج املعارف اليت مت اكتساهبا حول اإدارة اخملاطر أثناء القيام ابلعملياتالاستشارية يف تقيمي اإجراءات اإدارة اخملاطر اخلاصة ابلوحدات.
 -مساعدة الإدارة يف اإدارهتا للمخاطر أو حتسني اإجراءاهتا.

املبحث الرابع
اجلانب العميل
أول :نبذة خمترصة عن عينة البحث :
 -1املرصف دجةل و الفرات فرع السلامينية  :وهو بنك كوييت .عرايق .كردي مشرتك
و مقرة الرئييس يف بغداد %49 ،من أسهمة مملوكة الوحدات ( العيان الكويتية) و
 %51مهنا موزعة عيل مستمثرين و رجال اعامل عرب و اكراد و يفوق رأس ماةل عن (
 50مليار دينار عرايق ) .و ينهتج هذا املرصف اذلي تأسس منذ س نوات ،نظام الصريفة
الاسالمية يف العمل أي أنة ل يعمتد مبدأ الفائدة ل يف قروضة ول يف حساابت التوفري
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دلية ،نظرا لرتفاع اسعار القائدة اليت بلغت  %20و قابةل للزايدة ايضا ،مشريا ايل ان
حساابت التوفري يف هذا املرصف و طبيعة التعامل معها ختتلف متاما عن املصارف
الاخري.
 -2مرصف كوردس تان ادلويل الإستامثر و التمنية  :يعد أن حصل املرصف عيل اإجازة
ممارسة الصريفة من بنك املركزي العرايق املرمقة  857يف  2005/5/29ابرشت الادارة
العامة و فرع الرئيس بأعاملها يف أربيل مث ذكل ابإفتتاح فرع يف السلاميين بتأرخي
 2008/4/21حيث ابرشمبزاوةل أعامهل املرصفية الشامةل مقدار رأس املال ابدلينار العرايق
هو ( )400.000.000.000أربعامئة مليار دينار و يف فرع السلامينية مفدارة
( )55000.000.000مخسة و مخسون مليار دينار العرايق.
اثنيا  :حتليل الفقرات والفرضيات البحث
اجلزء الاول  /حتليل املعلومات الشخصية :
وبلغ جحم عينة البحث  40مفردة وقد مت توزيع الاستبانة عىل مجيع افراد العينة مت
اسرتداد  37استبانة مهنا ،واجلدول الايت يبني عينة البحث :

 .3توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي
يتضح من جدول رمق ( )4أن معظم عينة البحث من املؤهل العلمي (باكلوريوس)
ونسبهتم  ، %64.9وأن  %29.7مه من املؤهل العلمي (دبلوم)  ،وأن  %5.4مه من
املؤهل العلمي (ماجس تري).

 .4توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي:
يبني جدول رمق ( )5أن ما نسبته  %35.1من عينة البحث من التخصصات أخرى\،
أن ما نسبته  %29.7من عينة البحث من التخصص ادارة الاعامل ،أن ما نسبته
 %27.0من عينة البحث من حماس بة  ،أن ما نسبته  %5.4من عينة البحث من
التخصص املالية و مرصفية  ،أن ما نسبته  %2.7من عينة البحث من التخصص
اقتصاد.

واجلداول التالية تبني خصائص وسامت عينة البحث:
 -1توزيع أفراد العينة حسب اجلنس
يتضح من جدول رمق ( )2أن معظم افراد العينة مه من اجلنس اذلكر ونسبهتم
 ، %51.4وأن  %48.6مه من اجلنس الانىث .

 -2توزيع أفراد العينة حسب العمر
يتضح من جدول رمق ( )3أن معظم عينة البحث مه من الاشخاص أعامرمهمن 31
  40س نة ونسبهتم  ، %37.8وأن  %32.4مه من الاشخاص أعامرمه أقل من 30س نة  ،وأن  %29.7مه من الاشخاص أعامرمه من  50 - 41س نة.
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 .5توزيع أفراد العينة حسب س نوات اخلربة:
يتبني من جدول رمق ( )6أن ما نسبته  %40.5من عينة البحث حسب س نوات
اخلربة من  10 - 6س نة ،وان  %35.1من عينة البحث حسب س نوات اخلربة أقل
من  5س نوات  ،و ان  %24.3من عينة البحث حسب س نوات اخلربة من 16 - 11
س نة.
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 .6توزيع أفراد العينة حسب املركز الوظيفي:
يبني جدول رمق ( )7أن ما نسبته  %29.7من عينة البحث من املركز الوظيفياملدقق
 ،أن ما نسبته  %27.0من عينة البحث مناملركز الوظيفي معاون احملاسب  ،أن ما
نسبته  %21.6من عينة البحث من املركز الوظيفميراقب مايل  ،أن ما نسبته %18.9
من عينة البحث من املركز الوظيفميحاسب  ،أن ما نسبته  %2.7من عينة البحث من
املركز الوظيفميدير مايل .

اجلزء الثاين  /حتليل الفرضيات و احملاور البحث
احملور الاول  :مدى تطبيق املعايري التدقيق ادلاخيل يف املصارف
يبني اجلدول رمق ( )8أن مدى فاعلية وكفاءة تطبيق املعايري التدقيق ادلاخيل يف
املصارف  ،حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)4.19 – 4.70ابملقارنة مع
املتوسط احلسايب العامالبالغ ( .)4.45يف حني تراوح الاحنراف املعياري لها بني (0.84
–  ،)0.46ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ( )0.64واذلي يدل عىل أن
التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل
أغلب فقرات.يف املرتبة الوىل مبتوسط حسايب ( )4.70واحنراف معياري بلغ ()0.46
عىل املرتبة الخرية مبتوسط حسايب ( )4.19واحنراف معياري بلغ ( .)0.66وبشلك عام
يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات الاستبانة واليت اكنت املؤرش مدى فاعلية
وكفاءة تطبيق املعايري التدقيق ادلاخيل يف املصارف اكن مرتفعا.
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احملور الثاين  :مدي تقيمي و حتسنب اإدارة اخملاطر

يبني اجلدول رمق ( )9أن مدي تقيمي و حتسني اإدارة اخملاطر واجراءات الاس تجابة
لها يف املصارف  ،حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني (،)4.16 – 4.76
ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام البالغ ( .)4.39يف حني تراوح الاحنراف املعياري
لها بني ( ،)0.49 –0.81ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ( )0.66واذلي
يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا
متفقني عىل أغلب فقرات.وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات
الاستبانة واليت اكنت املؤرش تقيمي و حتسني اإدارة اخملاطر اكن مرتفعا.
يبني اجلدول رمق ( )10حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني (– 4.62
 ،)4.22ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام البالغ ( .)4.39يف حني تراوح الاحنراف
املعياري لها بني ( ،)0.49 –0.93ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ()0.69
واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد
العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات.وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن
فقرات الاستبانة واليت اكنت املؤرش اكن مرتفعا.
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جدول رمق ()10
يبني البياانت املتعلقه (ادلور التدقيق للحد اخلاطر املرصفيه یف ظل حکومە املصارف)

ان العالقة بني حماور عالقة ضعيفة وطردية وقميهتا تساوي  ، 0.344وقمية معامل
حتديد يساوي  0.119ويه قمية قليةل معىن هناك متغريات اخرى غري مدروسة و عند
نظر اىل قمية الاحامتلية ( )Sig.يساوي  0.117لالختبار  Fمقارنة مع قمية مس توى
املعنوي قميهتا ( )0.05تكون غري معنوية وهذا غري معنوي يرجع اىل قمية خطي ميل
الاحندار اخلطي ويه غري معنوي ايض َا مقارنة مع قمية الاحامتلية ))sigيساوي 0.706
لالختبار  tمع قمية مس توى املعنوي قميهتا ( )0.05للمتغري (التدقيق ادلاخيل) و قمية
الاحامتلية ))sigيساوي  0.71لالختبار  tمع قمية مس توى املعنوي قميهتا (.)0.05
يف ضوء مامت التوصل اليه يف التحليالت السابقة يمت التحقق من حصة فرضيات
البحث واكليت :
 -1الفرضية الاوىل  :هناك عالقة ارتباط معنوي ذات دلةل احصائية لتطبيق
معايري التدقيق ادلاخيل و تقيمي و حتسني اإدارة اخملاطر املرصفية و يمت قبول
الفرضية و جدول رمق ( )9يثبت تكل العالقة بصورة معنوية.
اجلدول التايل يبني المنوذج الاحندار اخلطي البس يط وعالقة بني املتغريات

 -2ابلنس بة للفرضية الثانية  :ان هناك ارتباط معنوي لثر التدقيق ادلاخيل يف
مبادي حومكة املصارف حسب اجاابت الفراد
اإدارة اخملاطر يف ظل تطبيق ْ
العينة ،ذلكل يمت قبول الفرضية.

اس تنتاجات و توصيات
أول  :الاس تنتاجات  :مت التوصل ايل
ان العالقة بني حمورين عالقة ضعيفة وطردية وقميهتا تساوي  ، 0.327وقمية معامل
حتديد يساوي  0.107ويه قمية قليةل معىن هناك متغريات اخرى غري مدروسة و عند
نظر اىل قمية الاحامتلية ( )Sig.يساوي  0.048لالختبار  Fمقارنة مع قمية مس توى
املعنوي قميهتا ( )0.05تكون معنوية وهذا معنوي يرجع اىل قمية خط ميل الاحندار
اخلطي ويه معنوي ايض َا مقارنة مع قمية الاحامتلية ))sigيساوي  0.048لالختبار  tمع
قمية مس توى املعنوي قميهتا (.)0.05

.1

.2
.3

.4
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هناك تأثري معنوي ملهنة التدقيق ادلاخيل عىل ادارة اخملاطر من خالل حتسني
فعاليهتا و كفاءهتا يف ظل مبادئ حومكة املصارف وللتدقيق ادلاخيل ماكن ابرز
يف املصارف ومرتبط بأعىل مس توايت الادارية كداة رقابية واستشارية
مس تقةل.
اكرث الافراد العينة متفقون مدركون بأمهية اخملاطر املرصفية و مدى احلاجة
لتحسني ادارهتا .
نرى ان الافراد العينة اليت مشلت قسم التدقيق ادلاخيل يف عينة من املصارف
اكن الاختصاص احملاس بة والتدقيق اقلهم نس بة مقارنة ابلختصاصات الاخري
 ،وهذا يعترب نقطة الضعف ابلنس بة للقسم التدقيق وهذا مانقصد برضورة
توفري املـوارد املاليـة والبشـرية الاكفية لضامن تطبيق الامثل للمبادئ احلومكة
يف قسم التدقيق ادلاخيل يف املصارف .
كام مت الاس تنتاج بأن تطبيق مبادئ حومكة املصارف يلعب دورا همام يف جتنب

جمةل جامعة التمنية البرشية
املرصف للمخاطر التعرث .
 .5وان تطبيق مبادئ حومكة املصارف لها عالقة وثيقة بتطور مؤرشات اداء
املرصف وتكوين الثقة املزتايدة بني املرصف واجلهات اخلارجية .
اثنيا  :التوصيات  :تويص الباحثتان بـ :
 .1ادلورات التدريبية رضورية للمدققني ادلاخليني هبدف اإكساهبم املعرفة الاكفية
بلك املس تجدات ليك تواكب مع مبادئ الاساس ية حلومكة املصارف .
 .2تـدعمي مقومـات اسـتقاللية املـدقق الـداخيل ليمتكن من القيام بأداء همامه عىل
أمكل وجه لن الاس تقاللية التدقيق ادلاخيل واملدقق ادلاخيل يعترب اكلحدى
اليات حومكة املصارف .
 .3اهامتم باكفة املعايري التدقيق واخذه بنظر الاعتبار حرفيا لنه يسامه مبارشة
بتحسني و تفعيل الادارة اخملاطر .
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