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ادللخص
يهدف البحث اىل بيان دور الرقابة الداخلية وفقا دلفررات جلنة ( (cosoيف احلد من سلاطر االئتمان
ادلصريف يف ادلصارف التجارية  ،ولتحقيق اىداف البحث مت اعداد استمارة استبيان وتوزيعها على عينة من
ادلصارف التجارية يف مجهورية العراق  ،اذ مت توزيع ( )100استبانة على عينة الدراسة ومت اسًتداد ()90
استبانة منها أي ما نسبتو ( ،)% 90وقد استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي  ،ومت حتليل بياانت الد راسة
اعتمادا على نتائج التحليل مت التوصل إىل مجلة
من خالل االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية ادلناسبة و ً
من االستنتاجات كان أمهها إن وجود الرقابة الداخلية فعالة مبكوانهتا (بيئة الرقابة  ،تقييم ادلخاطر ،انشطة
الرقابة  ،ادلعلومات واالتصاالت وادلراقبة) سيؤدي اىل احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف ،و قد تضمنت
الدراسة اقًتاح توصيات واليت من امهها ضرورة االىتمام بكفاءة اإلفراد العاملني يف الرقابة الداخلية يف
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 وضرورة ادلراقبة والتقييم ادلستمر ألنظمة الرقابة الداخلية وصيانتها وتطويرىا بشكل. ادلصارف التجارية
. شلا يساىم يف احلد من سلاطر قرارات منح االئتمان ادلصريف،مستمرة
. سلاطر االئتمان، coso  جلنة،  الرقابة الداخلية: كلمات مفتاحية

Abstract
The aim of this research is to show the role of internal control according to the
justifications of the (COSO) in reducing the risk of bank credit in commercial banks. To
achieve the objectives of the research was prepared a questionnaire form and distributed
to a sample of commercial banks in the Republic of Iraq, 100 questionnaires were
distributed to the study sample and 90 questionnaires were retrieved (90%) The study
data were analyzed using some suitable statistical methods, Based on the results of the
analysis, a number of conclusions were reached, the most important of which is that the
existence of effective internal control components (control environment, risk
assessment, control activities, information, communication and control) will reduce the
risk of bank credit, The study included the proposal of recommendations, the most
important of which is the need to pay attention to the efficiency of individuals working
in internal control in commercial banks. The need for continuous monitoring and
evaluation of internal control systems, maintenance and development on a continuous
.basis, which contributes to reduce the risk of credit decisions
key words: Internal Control, Coso Commission, Credit Risk.

 منهجية البحث ودراسات سابقة: ادلبحث االول
 تتمثل مشكلة البحث ىف ان وجود ضعف يف الرقابة داخلية مبكوانهتا اخلمسة:  مشكلة البحث1-1
( يف ادلصارف التجارية سيؤدي اىل زایدة ادلخاطر ادلصاحبة لقرار منحcoso) وفقا دلقررات جلنة
.اإلئتمان ادلصريف
 تكمن أمهية البحث ىف أن أي عمل مايل البد من تتوفر فيو الرقابة الداخلية:  أمهية البحث2-1
وتعد الرقابة الداخلية يف ادلصارف التجارية مهمة دلا ذلا من دور أساس يف. السليمة وادلنتظمة
ضمان وسالمة العمل ومعاجلة األخطاء ودتثل العمليات االئتمانية يف ادلصارف التجارية الركيزة
.األساسية واحليوية للعمليات ادلصرفية
) ومبكوانتو ( بيئةcoso( ان وجود الرقابة الداخلية فعال وفقا دلقررات جلنة:  فرضية البحث3-1
 وادلراقبة) يف ادلصارف سوف،  ادلعلومات واالتصاالت،  تقييم ادلخاطر، انشطة الرقابة، الرقابة
. يؤدي اىل ختفبف من ادلخاطر اإلئتمانية ادلصاحبة لقرار منح اإلئتمان ادلصريف
يهدف البحث اىل عرض مقدمة نظرية دلفهوم الرقابة الداخلية وأىدافها:  اهداف البحث4-1
وتسليط الضوء على أنواع ادلخاطر ادلصرفية مبا فيها ادلخاطر.ومكوانهتا وامهيتها يف ادلصارف
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اإلئتمانية اليت ديكن أن تتعرض ذلا ادلصارف.واخلروج بتوصيات ومقًتحات تساىم يف توفري
قاعدة معلومات ألصحاب القرار يف ادلصارف التجارية (عينة البحث) للحد من ادلخاطر
االئتمان ادلصريف.
 5-1منهجية البحث  :مت اإلعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي لعرض اخللفية النظرية للبحث
فضال عن دراسة حالة عينة من ادلصارف التجارية من خالل توزيع إستبانة الدراسة على رلتمع
البحث.

 6-1دراسات سابقة
 .1أثر الرقابة والتدقيق الداخلي يف حتجيم ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف التجارية/دمحم حسني علي
الصواف 2011/يهدف البحث إىل التأكيد على أمهية ودور الرقابة والتدقيق الداخلي يف محاية
ادلصارف واستمراريتها وذلك من خالل حتديد اتثري الرقابة والتدقيق الداخلي يف حتجيم ادلخاطر
التشغيلية ،وىذا يتضح من خالل إجاابت ادلبحوثني على استمارات االستبيان اليت مت توزيعها على عينة

البحث ادلصارف احلكومية واخلاصة يف (مدينة ادلوصل) ,مت التوصل إىل مجلة من االستنتاجات أمهها
:اتفاق غالبية أفراد العينة على أمهية الرقابة والتدقيق الداخلي يف درء ادلخاطر التشغيلية .يف ضوء ىذه
االستنتاجات توصل الباحث إىل عدد من التوصيات اليت تتوافق مع التطورات يف البيئة احمليطة
 .2البيايت  ،سناء عبد الوهاب صاحل ،دراسة وتقومي الرقابة الداخلية يف ادلصارف التجارية اليت
تستخدم النظام االلكرتوين يف اداء العمليات ادلصرفية ،2008 ،ادلعهد العريب للمحاسبني القانونيني
/بغداد يهدف البحث اىل دراسة وحتليل وتقوًن الرقابة الداخلية عند استخدام االنظمة االلكًتونية يف اداء

االعمال ادلصرفية وحتديد نقاط الضعف اليت يسببها ىذا االستخدام يف رلال الرقابة الداخلية ،ومن مث
اجياد ادلعاجلات ادلناسبة لتطوير الرقابة الداخية.وقد مت مجع البياانت وحتليلها من خالل اعداد استمارة
استبيان وتوزيعها على ادلصارف التجارية وعددىا ( )100استبانو وتوصلت الباحثة اىل ان الضوابط
التنظيمية واالدارية للرقابة الداخلية يف ادلصارف اليت تستخدم النظام االلكًتوين ضعيفة واوصت الباحثة

اىل ضرورة تعزيز الضوابط التنظيمية واالدارية للرقابة الداخلية يف ادلصارف اليت تستخدم النظام االلكًتوين
يف تسيري اعماذلا .
1. RISK CONTROL SYSTEMS IN THE BANKING SECTOR/ A CASE OF

INTERCONTINENTAL BANK GHNA LTD:/ JULLIET AMPONSAH, BEN
KOFI NYARKO WILLIAMS/2012

يسعى ىذا البحث لبيان اآلاثر ادلًتتبة على إدارة ادلخاطر يف القطاع ادلصريف ،ال سيما فعالية الرقابة
الداخلية كأداة إلدارة ادلخاطر يف حتسني أداء ادلصرف ،وقد مت اختيار العينو يف مصرف االنًتكونتيننتال.
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وأظهرت النتائج أن ادلصرف كان يف حالة جيدة وان وضع مجيع آليات الرقابة الداخلية اليت جيب أن
تكون موجودة واإلشراف عليها كانت آليات الرقابة قوية جدا ،كانت أضعف نقطة ىي سلصصات ادلوارد
لتمكني ادلوظفني من أداء واجباهتم.ومت التوصية بضرورة حتديث سياسات إدارة ادلخاطر للمصرف
ابنتظام،كما جيب على ادلصرف بذل جهد لتزويد مجيع اإلدارات /وحدات ادلصرف ابلعدد ادلناسب من
ادلوظفني ذوي اخلربة وادلدربني ذلم لتكون قادرة على اداء مهامهم.
2. Internal controls and credit risk relationship among/ banks in Europe/ Ellis
Kofi Akwaa-Sekyi, Jordi Moreno Gené/ 2016

ىدفت الدراسة إىل التحقق من فعالية آليات الرقابة الداخلية  ،و حتديد كيفية أتثري الرقابة الداخلية على
سلاطر االئتمان.وقد مت استخدام منهجية البحث بياانت من  91مصرفا من  23دولة يف االحتاد األورويب
كانت دراسة من سنة  .2014-2008ومن نتائج الدراسة :ال تزال ىناك سلاطر ائتمانية عالية على
الرغم من التدابري اليت تنفذىا البنك ادلركزي األورويب .وتوصلت الدراسة ان أنظمة الرقابة الداخلية فعالة .
وكما بينت ىناك أتثري كبري للرقابة الداخلية على سلاطر االئتمان.
3.A Study on Effectiveness of the Internal Control System in the Private Banks

/of Trincomalee Mrs.S.Kumuthinidevi, Senior Lecturer/2016
تناولت ىذه الدراسة فعالية الرقابة الداخلية يف ادلصارف اخلاصة يف ترينكومايل .ويهدف البحث اىل
تقييم مكوانت الرقابة الداخلية اخلمسة واتثريىا يف تقييم الرقابة الداخلية يف ادلصرف .مت مجع البياانت عن
طريق اعداد استباانت وتوزيعها على ادلوظفني الدائميني لعشرة مصارف .وف ًقا لتقييم البياانت  ،فإن مجيع
ادلتغريات ادلستقلة تدعم بشكل معتدل يف فعالية الرقابة الداخلية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبني ان الدراسة احلالية تتميز ابهنا تطرقت اىل كافة
النواحي النظرية وادلفاىيمية للرقابة الداخلية ومشلت ايضا مكوانتو اخلمسة وفق مقررات جلنة ()COSO
ودوره يف احلد من ادلخاطر االئتمانية يف ادلصارف وتناولت ىذه الدراسة ادلصارف التجارية وىو قطاع
مهم يف االقتصاد العراقي.

ادلقدمة:
تعد ادلصارف من اىم ادلؤسسات ادلالية الىت تعمل ىف تطوير العمل االقتصادي وحتقيق التنمية
االقتصادية وىي معرضة لكثري من ادلخاطر الىت تكتنف عملها  ،ومن أىم ىذه ادلخاطر تعسر عمليات
التمويل واإلختالس والتزوير  ،فضال عن ضعف األداء احملاسيب و ادلايل وعدم اإللتزام ابالنظمة واللوائح
وادلنشورات الىت تصدر من البنك ادلركزي  ،وحىت ال حتدث اخطاء ومشاكل تعيق عمل ادلصرف البد من
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توفر الرقابة الداخلية وذلك ألن الرقابة تعد من أىم العناصر الىت تعمل على التقليل واحلد من ادلخاطر
مبختلف أنواعها شلا يؤدي إىل إكتشافها يف حينها والعمل على معاجلتها أو القضاء على االسباب الىت
تقود اىل حدوث ادلخاطر واخلسارة .لذلك فان الرقابة الداخلية دور ابرز ومهم جدا ىف احلد من سلاطر
اإلئتمان ادلصريف  ،ومت الًتكيز يف ىذه الدراسة على سلاطر االئتمان دون غريىا من ادلخاطر اليت تواجهها
ادلصارف ،بسبب أن سلاطر االئتمان من أىم وأكثر ادلخاطر اليت تواجهها ادلصارف التجارية ،فيجب
التعامل مع ىذه ادلخاطر آبلية مناسبة ،لذلك جاءت ىذه الدراسة لبيان دور الرقابة الداخلية وفق مقررات
جلنة ( )COSOيف احلد من سلاطر االئتمان يف ادلصارف التجارية  .اذ مت تقسيم البحث اىل اربعة مباحث
تضمن ادلبحث االول منهجية البحث ودراسات سابقة  ،وادلبحث الثاين مت التطرق اىل اجلانب النظري من
البحث دور الرقابة الداخلية يف احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف يف ادلصارف التجارية  ،اما ادلبحث الثالث
فقد كان اجلانب العملي اذ مت اعداد استبانو وتوزيعها على عدد من ادلصارف التجارية يف العراق ،
وادلبحث الرابع واالخري تضمن اىم االستنتاجات والتوصيات اليت مت التوصل اليها.

 1-2تعريف الرقابة الداخلية

ادلبحث الثاين  :اجلانب النظري

اىم التعاريف الرقابة الداخلية ىو ما صدر عن ادلعاىد وادلنظمات واذليئات الدوليو ادلتخصصو يف ىذا
اجملال  ،فقد عرف احتاد احملاسبني الدويل يف معيار التدقيق( )315الرقابو الداخليو أبهنا عمليو مصممو
ومتأثره ابالدارة وبكل اولئك ادلعنيني أبدارة الوحدة واليت من خالذلا ديكن احلصول على أتكيد معقول أبن
االىداف ادلتمثلو بتحقيق مصداقية البياانت  ،وحتقيق كفاءة وفاعلية العمليات التشغيليو وحتقيق االلتزام
ابلسياسات والقوانيني واالنظمو قد مت حتقيقها (الذنيبات،2010،ص)173
والتعريف االكثر مشوليو للرقابو الداخليو بني كافة التعاريف والذي تبنتو اجلمعيات ادلهنيو يف العامل ىو
تعريف جلنة رعاية ادلؤسسات)" )COSO) Committee of Sponsaring Organizationsىي العملية اليت
تتأثر مبجلس األداره واالفراد االخرون يف ادلؤسسو واليت يتم تصميمها لتعطي أتكيد معقول حول حتقيق
ادلؤسسو الىدافها يف النواحي االتية مدى كفاءة العمليات وفعاليتها ،واالعتماد على التقاير ادلاليو ،و
االلتزام ابلقوانني واالنظمو ادلعمول هبا "(حلمي، 2010 ،ص .)74
اما من وجهة نظر رللس ادلعايري احملاسبيو والرقابيو يف مجهورية العراق فعرفها ىي ( رلمل السياسات
واالجراءات ادلتخذة من قبل االداره اليت تكفل حتقيق اىداف الوحده االقتصاديو وتضمن التنفيذ ادلنظم
والعملي للعمليات مبا يف ذلك االلتزام ابلسياسات االداريو واحملافظو على ادلوجودات ،واكتشاف ومنع
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االخطاء ودقة القيد واكتمال السجالت وهتيئة البياانت ادلاليو ادلطلوبو وادلعمول عليها يف الوقت ادلناسب)
( دليل التدقيق العراقي رقم  ، 2000 ، 4ف .) 4/
 2-2أهداف الرقابة الداخلية

من التعريفات السابقة يتضح أبن الرقابة الداخلية تشمل األىداف االتية(ابو ىيبة -: )2011:34،
.1محاية موجودات الوحدة من التلف واإلختالس والتالعب والضياع واالسراف– .
.2حتقيق الكفاءة والفعالية يف إستخدام موارد الوحدة.
 .3ضمان صحة ودقة ادلعلومات لزایدة درجة اإلعتماد عليها يف إختاذ القرارات .
 .4التشجيع على تنفيذ السياسات اإلدارية ادلرسومة .
 3-2مكوانت الرقابة الداخلية

وفقا دلقررات جلنة  cosoتتكون الرقابة الداخلية من مخسة مكوانت أساسية ىي كما ایيت :
 -1بيئة الرقابو :دتثل بيئة الرقابو االساس لكل مكوانت الرقابو الداخليو وىي مبثابة مضلو للعناصر االربعو
االخرى ) ، )Robertson &Lowers, 2002:146ويرى (Arens ,et.al.,2013:314أن بيئة الرقابة
دتثل مظلة للمكوانت األخرى ،ومن غري وجود بيئة رقابية فعالة،لن ينتج عن ادلكوانت األربعة
األخرى رقابة داخلية فعالة بغض النظر عن جودهتا.
 -2تقييم ادلخاطر  :تواجو كل وحدة أقتصادية سلاطر متنوعة من مصادر داخلية وخارجية  ،جيب
تقديرىا وقبل تقييم ادلخاطر ينبغي إن تكون ادلنظمة قد قامت بوضع أىداف مًتابطة على مستوایت
سلتلفة ومتسقة داخليا(.)www.COSO.org/IC-Integrated Framework-summary.htmوتقييم
ادلخاطر يعين حتديد ادلخاطر وحتليلها ذات العالقة بتحقيق األىداف ،وحتديد األساس لكيفية إدارة
ىذه ادلخاطر( ) Bodnar & Hopwood .2000:192
 -3انشطة الرقابو :ىي سياسات وإجراءات تساعد يف ضمان تنفيذ إجراءات اإلدارة(احتاد احملاسبني
الدويل،معيار التدقيق .)294 :2010، 315
 -4ادلعلومات واالتصال  :نظام ادلعلومات يتكون من النظام احملاسيب مبا يف ذلك الطرائق احملاسبيو
والسجالت والتقرير عن عمليات الوحدة ،اما االتصال فهو توفري الفهم لالدوار وادلسؤليات الفرديو
واليت تتعلق ابلرقابو الداخليو على التقارير ادلاليو ( الوردات )135 -132 ،2006 ،
 -5ادلراقبو  :ىي عملية تقييم جودة أداء الرقابة الداخلية بشكل دوري ومستمر .وتشمل مراقبة اإلدارة
لعناصر الرقابة الداخلية لتحديد ما إذا كانت الضوابط تؤدي الغرض من وضعها ويتم تعديلها
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حسبما ىو مناسب (. )Whittington & pany,2004:256وتتم عملية ادلراقبة من خالل عملية
ادلراقبة ادلستمرة أو عمليات تقييمات مستقلة (منفصلة) أو ادلزج بينهما(علي.)580 :2009 ،
 4-2مقومات الرقابة الداخلية

جيمع الباحثون يف ىذا اجملال على أنو البد من توفر ادلقومات الرئيسة يف الرقابة الداخلية واليت تتمثل يف
اآليت (الصحن والسوفريي :)2007:7،
 -1وجود ىيكل تنظيمي كفء .
 -2نظام زلاسيب سليم .
 -3توزيع الواجبات بني ادلوظفني.
 -4اختيار ادلوظفني األكفاء .
 -5رقابة وتقوًن األداء.
 -6استخدام كافة الوسائل اآللية للتأكد من صحة ودقة البياانت احملاسبية.

 5-2اقسام الرقابة الداخلية

قسم رللس ادلعايري احملاسبية والرقابية يف مجهورية العراق الرقابة الداخلية اىل اربعة اقسام وكماایيت( دليل
التدقيق العراقي رقم  ، 2000 ، 4ف :) 4/
 .1الرقابة احملاسبية  :تشمل اخلطة التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق واإلجراءات اذلادفة إىل اختبار
البياانت احملاسبية ادلعروضة ابلدفاتر والسجالت ادلتعلقة حبماية األموال ودقة السجالت احملاسبية
ودرجة االعتماد عليها ( عبد هللا )168: 2010،
 .2الرقابة ادارية  :تشمل على اخلطة التنظيمية واإلجراءات والواثئق والسجالت ادلتعلقة بعمليات
اختاذ القرارات واليت تقود إىل الًتخيص اإلداري للعمليات وىذا الًتخيص تكون وظيفتو أدارية
ترتبط على ضلو مباشر ابدلسؤولية عن حتقيق أىداف ادلنظمة (مجعو .)89: 2005
 .3الضبط الداخلي  :يعتمد الضبط الداخلي يف سبيل حتقيق أىدافو على تقسيم العمل مع ادلراقبة
الذاتية ،اذ خيضع عمل كل موظف دلراجعة موظف أخر يشاركو تنفيذ العملية كما يعتمد على
حتديد االختصاصات والسلطات وادلسؤوليات (أبو ىيبة ،مصدر سابق )29،
 .4التدقيق الداخلي  :ىو تدقيق العمليات والسجالت بصورة مستمرة  ،يتم تنفيذه داخل الوحدة
بواسطة جهاز وظيفي معني للقيام هبذا العمل( .الكحلوت ) 97 : 2004,
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 6-2تعريف ادلخاطر وادارهتا
يعرف اخلطر أبنو حدث زلتمل الوقوع تتعرض لو الوحدة شلا يعرضها إىل خسائر غري زلسوبة وغري
متوقعة ،وىذا يعين أنو سوف تتعرض إىل آاثر سلبية تقلق اإلدارة وأجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي
فيمايتعلق بتحقيق أىداف الوحدة(.الشقري ،)2002:155،وعرف معهد ادلدققني الداخليني
االمريكي( ) IIAاخلطر أبنو مفهوم يستخدم لقياس حاالت عدم التأكد يف عمليات التشغيل اليت تؤثر على
قدرة ادلؤسسة يف حتقيق أىدافها  ،وديكن أن يكون األثر سلبياً فيطلق عليع خطر التهديد  ،أما إذا كان

إجيابياً يطلق عليو فرصة(فياض  ، ) 2012:17 ،كما ويعرف على انو ربط بني احتمال وقوع حدث
واألاثر ادلًتتبة على حدوثها)) http://www.kenononline.com/use/ahmedkordy/post
اما ادارة ادلخاطر فقد عرفتها جلنة ) )cosoابهنا حتديد وحتليل والسيطرة االقتصادية على ىذه
ادلخاطر اليت هتدد األصول أو القدرة اإليرادية للمشروع .كما وتعرف إدارة ادلخاطر ابهنا " العمليات
والوحدات اليت تشكل هتديداً على قدرة الوحدة للتحقيق اىدافها وتنفيذ سًتاتيجتها

(Griffiths ,

)2005:17

 7-2أنواع ادلخاطر ادلصرفية

ديكن تقسيم ادلخاطر التشغيلية اىل رلموعتني من ادلخاطر ومها ادلخاطر ادلالية و سلاطر العمليات .

أوالا :ادلخاطر ادلالية :وىي مجيع ادلخاطر ادلرتبطة مبوجودات ومطلوابت ادلصرف وديكن تقسيمها إىل:

 .1سلاطر االئتمان  :تعرف سلاطر االئتمان على أهنا احتمالية ختلف ادلقًتض أو الطرف ادلقابل يف
شروط اتفاقية القرض (. )Sobehart & Keenan 2001:59وتنشأ ادلخاطر االئتمانية بسبب جلوء
ادلصرف إىل تقدًن القروض أو االئتمان لالفراد أو القطاعات االقتصادية ادلختلفة مع عدم مقدرتو
على اسًتجاع حقوقو ادلتمثلة يف أصل القرض وفوائده ،وىذا السبب قد يكون نتج عن عدم قدرة
ادلقًتض على الوفاء برد اصل القرض وفوائده يف اتريخ االستحقاق احملدد ،أو انو لو القدرة ادلالية
على السداد ولكنو اليرغب يف ذلك لسبب أو الخر،ومن مث فادلخاطر االئتمانية تتمثل يف
اخلسائر اليت ديكن ان يتحملها ادلصرف بسبب عدم قدرة الزبون أو عدم وجود النية لديو لسداد
اصل القرض وفوائده(ارشيد وجودة )234 :1999،
 .2سلاطر السيولة  :وتتمثل يف عدم قدرة ادلصرف على سداد االلتزامات ادلالية عند استحقاقها،
وادلصرف الذي ال يستطيع الوفاء ابلتزاماتو قصرية األجل ،تكون البداية حلدوث ظاىرة العجز،
الذي إذا استمر ديكن أن يؤدي إىل إفالسو( .كراسنو)39 ، 2006 ،
 .3سلاطر سعر الفائدة :ينتج من التقلبات السريعة ألسعار الفائدة يف السوق وما يًتتب عليها من
عدم قدرة ادلصرف على إجياد توازن بني كلفة التزاماتو والعائد ادلتوقع من أصولو.
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 .4سلاطر الشهرة :يقصد هبا السمعة احلسنة ،وتعد عامل مهم للمصرف،اذ أن ذلا انعكاس كبري على
سلوك وأداء العمالء وإقباذلم للتعامل مع ادلصرف ،وما يًتتب عليو من آاثر على عوائد ادلصرف،
وأن عدم قدرة ادلصرف على التعامل السليم مع العمالء قد يفقده شهرتو أو مسعتو(شحاذة
. )13 :2002،
اثنيا:خماطر العمليات :وىي التكاليف اليت يتحملها ادلصرف نتيجة األخطاء يف تنفيذ العمليات ،كالفشل
يف الوفاء اباللتزامات القانونية ومن ىذه ادلخاطر(:االختالس ،التزوير  ،تزييف العملة ،السرقة والسطو ،

اجلرائم اإللكًتونية) ( .القطناين)12 ، 2005:
وديكن القول ان معرفة ادلخاطر وادارهتا وتقوديها ىي من العوامل االْساسية يف صلاح عمل ادلصرف وازدىارىا
وحتقيق اىدافها ومن ىنا يربز دور الرقابة الداخلية وإدارة ادلخاطر يف حتديد وتقييم حجم ادلخاطرة ،وقدرة
ادلصرف على الدخول أو اإلحجام عن ىذه ادلخاطر أو السعي إىل تقسيم اخلطر أو ادلشاركة يف اخلطر
كبديل من البدائل ادلتاحة لإلدارة.
 8-2الرقابة الداخلية الفعال يف ادلصارف التجارية
ينبغي ان تتوفر لدى ادلصارف الرقابة الداخلية فعالو وفقا دلقررات جلنة ( )cosoللحد من سلاطر
االئتمان ادلصريف وكما ایيت -:
 .1بيئة الرقابة  :بيئة الرقابة تعكس التوجة العام من قبل رللس إدارة ادلصرف وإدارتو ضلو الرقابة لضمان

.2

الرقابة الداخلية فعال على عمليات ادلصرف ،وتتضمن النزاىة والقيم األخالقية ،االلتزام بكفاءة
ادلوظفني ،رللس اإلدارة وجلان التدقيق ،فلسفة االدارة واسلوب التشغيل ،حتديد السلطة
وادلسؤولية،وسياسات وشلارسات فعالة للموارد البشرية(.)2011 ،Coca-Cola Amatil
تقييم ادلخاطر :ىي عملية منهجية اليت حيدد مبوجبها رللس اإلدارة يف ادلصرف وإدارتو أنواع ادلخاطر
ادلختلفة اليت قد دتنع ادلصرف من حتقيق أىدافو وحتليلها .تنشأ ادلخاطر وتتغري بسبب عدد من العوامل
مثل :تغيري يف بيئة عمل ادلصرف ،ادلوظفني اجلدد ،نظام ادلعلومات اجلديدة ،تغيري يف معدل منو
ادلصرف ،التكنولوجيا اجلديدة ،ادلنتجات أو األنشطة التجارية اجلديدة ،والتغيري يف ادلتطلبات
احملاسبية(.(A Guide for Directors and Managers of Liberian Banks, March 2005

 .3انشطة الرقابة  :ىي مجيع السياسات واإلجراءات اليت يضعها ادلصرف لتوجيو ادلوظفني يف تنفيذ
توجيهات كل من رللس اإلدارة واإلدارة .واليت تساعد على التحكم يف ادلخاطر اليت قد تؤثر سلبًا على
عمليات ادلصرف ونتائجو .وتشمل أنشطة الرقابة على ماایيت(:مراجعة األداء التشغيلي ،معاجلة
ادلعلومات  ،الضوابط ادلادية ،الفصل بني الواجبات ).
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 .4ادلعلومات واالتصاالت :ويشمل على استخدام ادلعلومات وتوصيلها داخليا (إىل اجملاالت الوظيفية)
وخارجيا (أصحاب ادلصلحة) من خالل التقارير ادلختلفة  .ادلصارف تكتسب السمعة عندما تكون
قادرة على توفري معلومات موثوقة يف الوقت ادلناسب ألصحاب ادلصلحة الداخليني واخلارجيني
(.)327 :2007 ،Zhou & Zhou ،Zhang
 .5ادلراقبة  :وهتدف إىل توفري وظيفة إشراف وتقييم أداء أنظمة الرقابة يف ادلصرف .يراقب أعضاء رللس
اإلدارة واإلدارة الرقابة الداخلية بشكل مستمر  .وتوفر عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي طريقة أكثر
استقاللية لتقييم الرقابة الداخلية للمصرف.

)Basel Committee on Banking Supervision (2010

ادلبحث الثالث  :اجلانب العملي (عرض وحتليل النتائج)
 1-3خصائص عينة البحث :

مت اختيار عينة عشوائية من موظفي ادلصارف التجارية دتثل رلتمع الدراسة وىذه ادلصارف ىي
(مصرف اشور الدويل ،مصرف الشرق االوسط لالستثمار ،مصرف الشمال) اذ مت اعداد استمارة
استبيان وبلغ عدد االستباانت اليت خضعت للدراسة والتحليل  90تسعون من اصل  100استمارة .
 -1اجلنس
جدول رقم (  ) 1توزيع العينة حسب اجلنس
اجلنس

العدد

النسبة %

ذكر

50

50.6

انثى

40

44.4

اجملموع

90

100

 -2العمر
جدول رقم (  ) 2توزيع العينة حسب العمر
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العمر

العدد

النسبة %

اقل من  35سنة

20

22.2

من  35سنة اىل  45سنة

40

44.4

من  46سنة اىل  50سنة

20

22.2

 55سنة فما فوق

10

11.1

اجملموع

90

100
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 -3اخلربة
جدول رقم (  ) 3توزيع العينة حسب سنوات اخلربة
عدد سنوات اخلربة

العدد

النسبة %

اقل من  10سنوات

20

22.2

من  10سنة اىل  15سنة

20

22.2

من  16سنة اىل  20سنة

40

44.4

 20سنة فمافوق

10

11.1

اجملموع

90

100

 -4ادلؤىل العلمي
جدول رقم (  ) 4توزيع العينة حسب ادلؤهل العلمي
ادلؤىل العلمي

العدد

النسبة %

دكتوراه او مايعادذلا

10

22.2

ماجستري او مايعادذلا

30

33.3

بكالوريوس

50

55.6

اجملموع

90

100

 -5التخصص
جدول رقم (  ) 5توزيع العينة حسب التخصص
التخصص

العدد

النسبة %

زلاسبة

53

58.9

ادارة

24

26.7

اقتصاد

3

3.3

اخرى

10

11.1

اجملموع

90

100

يالحظ من اجلداول أعاله والنسب ادلئوية ذلا ان معظم الذين مت استبيان آرائهم من ادلعنيني مبوضوع البحث
بصورة مباشرة ،ومؤىلني من الناحية العلمية والعملية لفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها بشكل علمي
وموضوعي.
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 3-3عرض وحتليل النتائج
مت استخدام أدوات إحصائية متعددة وىي :
 .1اسلللوب االحصللاء الوصللفي:وذلك لعللرض خصللائص اف لراد العين لة ووصللف اجللاابهتم مللن خللالل اسللتخدام
ماایيت:
 النسبة ادلئوية  :واستخدمت لقياس التوزيعات التكرارية النسبية خلصائص افراد العينة واجاابهتم علىعبارات االستبانة .
 الوسط احلسايب  :واستخدم لقياس متوسط اجاابت ادلبحوثني على اسئلة االستبانة . االضلراف ادلعياري  :واستخدم لقياس االضلراف يف اجاابت افراد العينة عن وسطها احلسايب. .2االحصاء التحليلي  :مت استخدام معامل االرتباط واالضلدار اخلطي البسيط الختبار فرضية البحث
اوال :دور الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة  cosoيف ادلصارف التجارية

يوضح اجلدول (  ) 6النسب ادلئوية والتوزيعات التكرارية واالوساط احلسابية واالضلراف ادلعياري لالسئلة دور
الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة  cosoيف ادلصارف التجارية
جدول (  ) 6النسب ادلئوية والتوزيعات التكرارية واالوساط احلسابية واالحنراف ادلعياري لالسئلة دور
الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة  cosoيف ادلصارف التجارية
مقاييس االستجابة

ادلتغريات
اجراءات الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة

بدرجة كبرية جدا

بدرجة كبرية

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جدا

 cosoللحد من سلاطر االئتمان

()5

()4

()3

()2

()1

التكرار

%

التكرار

%

25

27.8

47

52.2

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

االوساط
احلسابية

%

االضلرافا
ت
ادلعيارية

مكون بيئة الرقابة
توجد فلسفة لإلدارة إبرساء مبدأ اعتبار

17

18.9

1

1.1

4.07

0.716

الرقابة مسؤولية كافة األفراد يف ادلصرف.
تطوير السياسات والعمليات ادلتعلقة

20

22.2

51

56.7

19

4.01

21.1

0.662

بتحديد وقياس ومراقبة اخلدمات ادلقدمة
للعمالء.
حيرص ادلصرف على عقوابت مشددة

21

23.3

50

55.6

18

20

1

1.1

4.01

0.695

ورادعة تفرض من قبل اإلدارة عند اكتشاف
سلالفات تدل على عدم األمانة والنزاىة يف
أداء ادلهام .
توجد سياسات بشأن سلوك ادلوظفني
ادلتعلقة أبخالقيات ادلوظفني أو قواعد

22

24.4

43

47.8

20

22.2

5

5.6

3.91

0.830

السلوك للموظفني ،وأبالغها إىل مجيع
ادلوظفني ويتم االلتزم هبا .
توجد سياسات سليمة ومالئمة لتعيني

25

27.8

48

53.3

17

18.9

ادلوظفني ،وان يكون اختيار ادلوظفني
حبسب االختصاص والكفاءة ،مع العمل
على إشراكهم يف دورات تدريبية وأتىيليو ،
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وإجراء تقييمات دورية ذلم.
% 25.1

ادلؤشر الكلي

% 20.2

% 53.1

% 1.5

%0

4.01

0.510

مكون تقييم ادلخاطر
دراسة كافة العمليات التشغيلية يف ادلصرف

30

33.3

47

52.2

12

13.3

1.1

1

4.18

0.696

واألنشطة ادلتعلقة أبىدافها وذلك للتعرف
على ادلخاطر ادلرتبطة هبا.
لدى ادلصرف خطة طوارئ دلواجهة أي
سلاطر غري زلسوبة .

24

26.7

48

53.3

17

18.9

يقوم ادلصرف بدراسة حول حتديد وحتليل

23

25.6

44

48.9

20

22.2

2.2

2

1

1.1

4.06

0.709

1

1.1

3.96

0.820

ادلخاطر احملتملة احلدوث للخدمات
ادلصرفية اجلديدة قبل تفعيلها .
يقوم ادلصرف ابلتنبؤ مبخاطر أي خدمة
جديدة ينوي ادلصرف القيام هبا لوضع

20

22.2

53

58.9

15

16.7

2.2

2

4.01

0.695

إجراءات رقابية كفيلة للحد منها
تقوم اإلدارة مبراجعة دورية دلدى مالئمة
إسًتاتيجية ادلصرف مع ادلخاطر اليت

14

15.6

27

30

43

47.8

6.7

6

3.54

0.837

يواجهها
% 24.6

ادلؤشر الكلي

% 23.7

% 48.6

% 2.4

% 0.4

3.94

0.491

مكون انشطة الرقابة
وجود سياسة ائتمانية واضحة ومكتوبة

13

14.4

38

42.2

31

34.4

8.9

8

3.62

0.842

تشمل الية ومتايعة منح االئتمان ادلصريف .
يراعي ادلصرف إجراءات الفصل بني ادلهام

13

14.4

56

62.2

19

21.1

2.2

2

3.89

0.661

الوظيفية مثل (التفويض ،والتسجيل
واحليازة) للحد من ادلخاطر .
اإلشراف احملكم على ضمان اصلاز االنشطة

10

11.1

43

47.8

27

30

10

9

1.1

1

3.58

0.861

الرقابية ،ويتم تعديلها عند احلاجة ،وكما
تيضمن توزيع ادلهام ومراجعتها ابنسيابية
وكما ىو زلدد ذلا.
التاكد من توزيع الصالحيات على

11

12.2

45

50

32

35.6

1.1

1

1.1

1

3.71

0.738

ادلستوایت اإلدارية ادلختلفة لتحسني
إجراءات الرقابة الداخلية واحلد من سلاطر
منح االثتمان ادلصريف .
التاكد من وجود رقابة فاعلة على األداء
ادلايل واحملاسيب يف ادلصرف.

19

ادلؤشر الكلي

21.1

% 14.6

44

48.9

% 50.2

23

25.6

4
% 2.2

% 29.3

4.4
% 3.5

3.87

0.796

3.73

0.505

مكون االتصاالت وادلعلومات
تتوفر أنظمة معلومات مالية وإدارية داخل
ادلصرف تساىم يف حتسني أداء الرقابة

20

22.2

52

57.8

16

2

17.8

2.2

4

0.703

الداخلية .
توفر اإلدارة ادلعلومات الكافية ويف الوقت

17

18.9

46

51.1

26

1

28.9

1.1

3.88

0.716

ادلناسب لألشخاص ادلعنيني يف دائرة الرقابة
لتمكينهم من حتمل مسؤولياهتم يف ادلصرف
.
تتأكد اإلدارة من وضوح الصالحيات
وادلسوؤليات من خالل وجود نظام اتصال

563

9

10

54

60

23

25.6

3

3.3

1
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فعال يف ادلصرف.
يوجد اتصال مباشر بني ادلدقق الداخلي
ورللس اإلدارة يساعد اجمللس يف حتديد

8.9

8

59

65.6

22

24.4

1.1

1

3.82

0.592

طريقة التعامل ادلناسبة مع سلاطر قرارات
منح االئتمان.
توجد معامالت متبادلة ومشًتكة يف توصيل

11

12.2

56

62.2

23

3.87

25.6

0.603

ادلعلومة حول سلاطر االئتمان يف الوقت
ادلناسب بني سلتلف االدارات يف ادلصرف .
ادلؤشر الكلي

% 14.4

% 59.3

% 24.4

% 1.1

% 0.6

3.86

0.521

مكون ادلراقبة
يتمتع العاملون يف رلال التدقيق الداخلي

12

13.3

59

65.6

18

20

1.1

1

3.91

0.612

ورقابة ادلخاطر بکامل الصالحيات للوصول
إىل كافة السجالت والواثئق اخلاصة بکافة
أعمال ادلصرف .
تقوم اإلدارة ابالستجابة للتوصيات الداخلية
واخلارجية ادلعدة بواسطة ادلدققني الداخليني

16

17.8

53

58.9

20

22.2

1.1

1

3.93

0.667

لتقوية الرقابةالداخلية يف ادلصرف .
وضع خطط تدقيق تعتمد على درجة
ادلخاطر ادلتوقعة لغرض حتديد أولوایت

17

18.9

52

57.8

21

3.96

23.3

0.652

أنشطة أعمال التدقيق الداخلي .
اعداد خطة سنوية من قبل قسم التدقيق

15

16.7

44

48.9

21

23.3

10

9

1.1

1

3.70

0.905

الداخلي تشمل كافة وحدات ادلصرف ويتم
تصنيف وتقييم ادلخاطر حسب امهيتها .
عملية الرقابة ادلستمرة تساىم يف جتنب

14

15.6

53

58.9

19

21.1

4.4

4

3.86

0.728

ادلخاطر اليت حتدث يف قرارات منح اإلئتمان
.
ادلؤشر الكلي

% 16.4

% 58.02

% 21.9

%2

% 1.5

3.87

0.413

ادلؤشر العام

% 19.02

% 53.8

% 23.9

% 1.04

%2

3.88

0.371

ادلصدر  :من اعداد الباحثة ابالعتماد على سلرجات احلاسوب ابستخدام الربانمج االحصائي ()SPSS
تشري معطيات اجلدول )  (6اىل ان التوزيعات التكرارية والنسب ادلئوية واالوساط احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
ألىداف حتقيق احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف بلغت ( )72.8 %من ادلؤشر العام ذلا اي ان افراد العينة متفقون
( بدرجة كبرية جدا و بدرجة كبرية ) على امهية دور الرقابةالداخلية  ،فيما كانت نسبة عدم االتفاق ( بدرجة
قليلة جدا و بدرجة قليلة) ىي(  ) % 3من ادلؤشر العام اذ بلغ الوسط احلسايب للمؤشر العام (  )3.88وابضلراف
معياري ( )0.371والذي يفسر النمط العام دليول ادلبحوثني وتدل قيم االضلرافات ادلعيارية على عدم وجود تباين
كبيلر فلي اجتاىات ادلستجوبني حول مكوانت الرقابةالداخلية وكما ایيت :
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 .1مكون البيئة الرقابة
اذ يشري اجلدول اىل ان ىذا ادلكون حقق وسطا حسابيا))4.01وابضلراف معياري قدره ) ( 0. 510وىو ما يشري
إىل أن مستوى تطبيق( البيئة الرقابية وقد تبني من النتائج يف اجلدول رقم ) )6أن أعلى متوسط حسايب كان
للفقرة توجد سياسات سليمة لتعيني ادلوظقني وان يكون تعيني ادلوظفني حبب الكفاءة مع العمل على اشراكهم
بدورات تدريبية واجراء تقييمات دورية ذلم "اذ بلغ )  ،)4.09و ابضلراف معياري مقداره ) (0.681بينما كان
أدىن متوسط حسايب للفقرة "توجد سياسات بشان سلوك ادلوظفني ادلتعلقة أبخالقيات ادلوظفني أو قواعد
السلوك للموظفني ،وأبالغها إىل مجيع ادلوظفني ويتم االلتزم هبا ".اذ بلغت ) )3.91وبلغ ضلراف ادلعياري
).)0.830
 .2مكون تقييم احملاطر
يبني اجلدول ( ) 6والًتتيب إلجاابت ادلبحوثني على مكون تقييم ادلخاطر والذي مت قياسو اعتمادا على ()5
فقرات. .اذ يشري اجلدول إىل أن ىذا ادلكون حقق وسطا حسابيا )) 3.94من مساحة ادلقياس الكلي والبالغ )(5
وابضلراف معياري قدره  (0.491),وىو ما يشري إىل أن مستوى تطبيق تقييم ادلخاطر مرتفع وقد تبني من النتائج
أن أعلى متوسط حسايب كان للفقرة "دراسة كافة العمليات التشغيلية يف ادلصرف واألنشطة ادلتعلقة أبىدافها
وذلك للتعرف على ادلخاطر ادلرتبطة هبا"اذ بلغ ) (4.18ابضلراف معياري مقداره )(0.696ومبستوى مرتفع ,بينما
كان أدىن متوسط حسايب للفقرة" تقوم اإلدارة مبراجعة دورية دلدى مالئمة إسًتاتيجية ادلصرف مع ادلخاطر اليت
يواجهها" اذ بلغ )  ( 3.54ابضلراف معياري مقداره (  )0,837مبستوى مرتفع .
 .3مكون انشطة الرقابة

ابلرجوع اىل جدول ( )6يتنب لنا أن ىذا ادلكون حقق وسطا حسابيا ( ) 3.73من مساحة ادلقياس الكلي والبالغة
( )5وابضلراف معياري قدره ( )0,505وىو ما يشريإىل أن مستوى تطبيق االنشطة الرقابية مرتفع وقد تبني من
النتائج يف اجلدول ( )6أن أعلى متوسط حسايب كان للفقرة يراعي ادلصرف إجراءات الفصل بني ادلهام الوظيفية
مثل(التفويض،والتسجيل واحليازة) للحد من ادلخاطر" اذ بلغ ( )3,89ابضلراف معياري مقداره( )0,661ومبستوى
مرتفع ,بينما كان أدىن متوسط حساب للفقرة "اإلشراف احملكم على ضمان اصلاز االنشطة الرقابية ،ويتم تعديلها
عند احلاجة ،وكما تيضمن توزيع ادلهام ومراجعتها ابنسيابية وكما ىو زلدد ذلا "اذ بلغ ( )3.58ابضلراف معياري
مقداره ()0,861
 .4مكون ادلعلومات واالتضاالت
يبني اجلدول ( )6الوسط احلسايب واالضلرا ف ادلعياري والًتتيب إلجاابت ادلبحوثني على مكون نظام ادلعلومات
واالتصاالت والذي مت قياسو اعتمادا على () 5فقرات .ويشري اجلدول إىل أن ىذا ادلكون حقق وسطا حسابيا
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قدره ( )3,86من مساحة ادلقياس الكلي والبالغة( )5وابضلراف معياري قدره)))0,521وىو ما يشري إىل أن مستوى
تطبيق نظام ادلعلومات واالتصاالت مرتفع وقد تبني من النتائج يف اجلدول ) ( 6أن أعلى متوسط حسايب كان
للفقرة" تتوفر أنظمة معلومات مالية وإدارية داخل ادلصرف تساىم يف حتسني أداء الرقابة الداخلية "اذ بلغ))4
ابضلراف معياري مقداره )  (0.703ومبستوى مرتفع ,بينما كان أدىن متوسط حسايب للفقرة" تتأكد اإلدارة من
وضوح الصالحيات وادلسوؤليات من خالل وجود نظام اتصال فعال يف ادلصرف "اذ بلغ ) (3.74ابضلراف
معياري مقداره ) ( 0.728
 .5مكون ادلراقبة

يبني اجلدول رقم ( )6الوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والًتتيب إلجاابت ادلبحوثني على مكون ادلراقبة والذي
مت قياسو اعتمادا على ( )5فقرات .اذ أن ىذا ادلكون حقق وسطا حسابيا ) )3.87من مساحة ادلقياس الكلي

والبالغة ) (5وابضلراف معياري قدره ) (0.413وىو ما يشري إىل أن) مستوى تطبيق( ادلراقبة يف ادلصارف التجارية
مرتفع  .وقد تبني من النتائج أن أعلى متوسط حسايب كان للفقرة "وضع خطط تدقيق تعتمد على درجة
ادلخاطر ادلتوقعة لغرض حتديد أولوایت أنشطة أعمال التدقيق الداخلي"حيث بلغ ) (3.96ابضلراف معياري
مقداره ) (0.652ومبستوى مرتفع ,بينما كان أدىن متوسط حسايب"اعداد خطة سنوية من قبل قسم التدقيق
الداخلي تشمل كافة وحدات ادلصرف ويتم تصنيف وتقييم ادلخاطر حسب امهيتها" .اذ بلغ((3.70ابضلراف
معياري مقداره ) ( 0.905ومبستوى مرتفع.
اثنيا  :اجراءات الرقابة الداخلية عند منح االئتمان ادلصريف

وتقاس ابالسئلة من ( )10-1واجلدول ( ) 7يوضح النسب ادلئوية والتوزيعات التكرارية واالوساط احلسابية
واالضلراف ادلعياري لالسئلة اجراءات الرقابة الداخليةعند منح االئتمان ادلصريف
جدول (  ) 7النسب ادلئوية والتوزيعات التكرارية واالوساط احلسابية واالحنراف ادلعياري لالسئلة
اجراءات الرقابة الداخلية عند منح االئتمان ادلصريف
مقاييس االستجابة

ادلتغري

اجراءات الرقابة
الداخليةعند منح

بدرجة كبرية جدا
()5

االئتمان ادلصريف
يقوم ادلصرف بطلب مستندات
من العميل تبني سالمة وضعو
ادلايل وعدم حصول العميل على
565

بدرجة كبرية
()4

بدرجة متوسطة
()3

بدرجة قليلة
()2

بدرجة قليلة
جدا
()1

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرا
ر

%

21

23.3

51

56.7

10

11.1

5

5.6

3

3.3
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االوساط
احلسابية

3.91

االضلرافات
ادلعيارية

0.932
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دعاوي قضائية
التعرف على ثقافة العميل
ومركزه الوظيفي والعمر وغريىا
من العوامل الشخصية عند منح
االئتمان

23

25.6

56

62.2

7

7.8

3

3.3

1

1.1

4.08

0.753

التاكد من القدرة والضماانت
ادلقدمة من العميل يف تغطية
كافة التزامات العميل

19

21.1

41

45.6

24

26.7

5

5.6

1

1.1

3.80

0.877

دراسة وحتليل نوعية الضماانت
اليت يقدمها العميل للتأكد من
سالمتها للحصول على
التسهيالت االئتمانية

23

25.6

46

51.1

12

13.3

9

10

3.92

0.890

التاكد من وجود بياانت اترخيية
شاملة ديكن اعتماد ادلصرف
عليها يف قياس سلاطر االئتمان

23

25.6

44

48.9

17

18.9

5

5.6

1

1.1

3.92

0.877

اإلطالع على ادلبادئ والقواعد
الدولية بعناية لتقليل من سلاطر
منح اإلئتمان.

18

20

27

30

36

40

8

8.9

1

1.1

3.59

0.947

القيام بتحديد انواع ادلخاطر
االئتمانية احملتملة بواسطة
دراسات مستمرة

19

21.1

51

56.7

19

21.1

1

1.1

3.98

0.687

مراقبة مدى اىتمام ادارة
االئتمان مبتابعة ادلقًتض الدراك
الدالئل ادلبكرة لتدىور االئتمان
ادلمنوح ابقًتاح بعض الشروط
اليت من شاهنا ختفيف درجة
ادلخاطرة .

25

27.8

46

51.1

16

17.8

3

3.3

4.03

0.771

اجراء فحص للتقييم الدوري
للضماانت ادلقدمة من قبل
العمالء للتاكد من ان
الضماانت الزالت مستمرة .

25

27.8

49

54.4

16

17.8

4.10

0.671

يتبع ادلصرف رقابة داخلية
وأنظمة متطورة من شاهنا التأثري
على قرار منح االئتمان

28

31.1

44

48.9

18

20

4.11

0.710

3.94

0.414

ادلؤشر العام

% 24.9

% 50.56

% 6.68

% 2.9

% 2.21

ادلصدر  :من اعداد الباحثة ابالعتماد على سلرجات احلاسوب ابستخدام الربانمج االحصائي اجلاىز ( . ) SPSS
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تشري معطيات اجلدول )  (7اىل ان التوزيعات التكرارية والنسب ادلئوية واالوساط احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدور
الرقابةالداخلية بلغت بنسبة ( ) 75.4 %من ادلؤشر العام على ان افراد العينة متفقون بدرجة (كبرية جدا وكبرية) ،
على وجود اجراءات فيما كانت نسبة عدم االتفاق بدرجة ( قليلة جدا وقليلة) بل ل ( )5.1 %من ادلؤشر العام  ،اذ
بلغ الوسط احلسايب للمؤشر العام ( )3.94وابضلراف معياري ( )0.414والذي يفسر النمط العام دليول ادلبحوثني
أي ان مجيع ادلتوسطات احلسابية للفقرات اعاله اكرب من متوسط أداة القياس وىي( .) 3وتدل قيم االضلرافات
ادلعيارية على عدم وجود تباين كبيلر فلي اجتاىات ادلستجوبني حول فقرات اجراءات الرقابة الداخلية عند منح
االئتمان ادلصريف .
حتليل النتائج واختبار الفرضيات
 -1حتليل عالقة االرتباط بني دور الرقابة الداخلية وفقا دلقررات جلنة (  ) COSOواحلد من خماطر
االئتمان ادلصريف امجاال يف ادلصارف التجارية ادلبحوثة .

جدول رقم (  ) 8معامل االرتباط بني دور الرقابة الداخلية وفق ا دلقررات جلنة (  ) COSOو احلد من
خماطر االئتمان ادلصريف

ادلتغري ادلستقل
ادلتغري التابع
احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف

دور الرقابة الداخلية وفقاً دلقررات جلنة ( ) COSO
معامل االرتباط بريسون

مستوى الداللة ( ) Sig.

**0.621

0.000

** ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 0.01

يشري اجلدول (  ) 8اىل وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بني ادلتغري ادلستقل ( دور الرقابة الداخلية وفقاً
دلقررات جلنة (  )) COSOوادلتغري التابع متمثال بل ( احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف ) عن طريق ادلؤشر
الكلي الذي بلغ ( ** )0.621عند مستوى معنوية ( )0.000شلا يعين انو كلما كان ىناك زایدة ابالىتمام
بدور الرقابة الداخلية وفقاً دلقررات جلنة (  ) COSOكلما ادى ذلك اىل زایدة يف دورىا للحد من سلاطر
االئتمان ادلصريف .
 -2توج ددد عالقد ددة ارتبد دداط ات داللد ددة معنويد ددة بد ددني ادلكد ددوانت الرقابد ددة الداخليد ددة وفق د د ا دلقد ددررات جلند ددة

( )COSOو احلد من خماطر االئتمان ادلصريف يف ادلصارف التجارية ادلبحوثة .

جدول رقم (  ) 9معامل االرتباط بني مكوانت الرقابة الداخلية وفقا دلقررات جلنة ( )COSOواحلد
من خماطر االئتمان ادلصريف

ادلتغري ادلستقل  :مكوانت الرقابة الداخلية وفقاً
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معامل االرتباط بريسون

مستوى الداللة ( ) Sig.

دلقررات جلنة ( ) COSO
مكون بيئة الرقابة

**0.541

0.000

مكون تقييم ادلخاطر

**0.471

0.000

مكون انشطة الرقابة

**0.481

0.000

مكون االتصاالت وادلعلومات

**0.469

0.000

مكون ادلراقبة

**0.382

0.000

** ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة . 0.01

نالحظ من خالل اجلدول رقم (  ) 9اىل وجود عالقات ارتباط معنوية وموجبة بني مكوانت الرقابة
الداخلية وفقاً دلقررات جلنة (  ) COSOواحلد من سلاطر االئتمان ادلصريف  ،حيث بلغت عالقات االرتباط
ادلعنوية ادلوجبة :
 مكون بيئة الرقابة ( ** ، ) 0.541مكون تقييم ادلخاطر (** ، ) 0.471مكون انشطة الرقابة ( **، ) 0.481مكون االتصاالت وادلعلومات (** ، ) 0.469مكون ادلراقبة (**. ) 0.382
 -3حتليددل عالقددة أتثددب بددني دور الرقابددة الداخليددة وفقد ا دلقددررات جلنددة (  ) COSOو احلددد مددن خمدداطر
االئتمان ادلصريف امجاال يف ادلصارف التجارية ادلبحوثة .

جدول رقم (  ) 10عالقة أتثب دور الرقابة الداخلية وفقا دلقررات جلنة (  ) COSOو احلد من
خماطر االئتمان ادلصريف

ادلتغري ادلستقل

ادلتغري التابع
احلد من سلاطر االئتمان
ادلصريف

دور الرقابة الداخلية وفقاً دلقررات جلنة ( ) COSO

معامل
التحديد
R2

معامل
االضلدار
B

قيمة ( ) F
احملسوبة

قيمة ( ) T
احملسوبة

مستوى الداللة
( ) Sig.

0.386

0.556

55.211

7.430

0.000

ادلصدر  :من اعداد الباحثة ابالعتماد على سلرجات احلاسوب ابستخدام الربانمج االحصائي اجلاىز ( . ) SPSS

اجري حتليل االضلدار اخلطي البسيط وكانت نتائج التحليل كما يلي واليت يبينها اجلدول رقم (  )10أعاله
حيث أن قيمة  Fاحملسوبة بلغت ( )55.211وىي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة (  ) 3.92عند درجات
حرية ( 1و  ) 88ومستوى الداللة البالغ ( . ) 0.05
ويؤكد ىذه النتيجة مستوى دالللة )  ( Fالبالللغ (  ) 0.000حيث انو أقل من (  ) 0.05مستوى الداللة
ادلعتمد  ،ابإلضافة إىل ذلك يتضح أن قيمة معامل التحديد  R2بلغت (  ) 0.386شلا يعين أن نسبة
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( ) 38.6%فقط من التغريات اليت حتدث يف متوسط إجاابت أفراد عينة احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف
(ادلتغري التابع ) تعزى إىل التغريات يف دور الرقابة الداخلية وفقاً دلقررات جلنة ( ) COSO
( ادلتغريادلستقل) .
 -4يوجددد أتثددب و داللددة معنويددة بددني مكددوانت الرقابددة الداخليددة وفقدا دلقددررات جلنددة( ) COSOو
احلد من خماطر االئتمان ادلصريف يف ادلصارف التجارية ادلبحوثة .

جدول رقم (  ) 11عالقة أتثب بني مكوانت الرقابة الداخلية وفقا دلقررات جلنة( ) COSOو
احلد من خماطر االئتمان ادلصريف يف ادلصارف التجارية ادلبحوثة .

ادلكوانت اخلمسة لدور
الرقابة الداخلية وفقاً
دلقررات جلنة() COSO

احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف
معامل
التحديد
R2

قيمة ( ) F
احملسوبة

معامل االضلدار
B

قيمة ( ) T
احملسوبة

مستوى الداللة
( ) Sig.

مكون بيئة الرقابة

0.293

36.431

0.666

6.036

0.000

مكون تقييم ادلخاطر

0.222

25.120

0.558

5.012

0.000

مكون انشطة الرقابة

0.231

26.473

0.586

5.145

0.000

مكون االتصاالت
وادلعلومات

0.220

24.841

0.590

4.984

0.001

مكون ادلراقبة

0.146

15.065

0.381

3.881

0.000

ادلصدر  :من اعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات احلاسوب ابستخدام الربانمج االحصائي اجلاىز ( . ) SPSS

اجري حتليل االضلدار اخلطي البسيط وكانت نتائج التحليل كما يف اجلدول رقم ( . )11اذ يبني على وجود
عالقة أتثري بني كل مكون من ادلكوانت الرقابة الداخلية وفقاً دلقررات جلنة( ) COSOواحلد من سلاطراالئتمان
ادلصريف  ،شلا يؤكد ىذه النتيجة ىو مستوى الداللة ل ل ل ( ) Fالبالغ ( ،) 0.000حيث أنو أقل من ( )0.05ادلستوى
ادلعتمد ذلذه البحث .ويؤكد معنوية ىذا الثأثري قيمة (  ) Tاحملسوبة وىي دالة عند مستوى داللة أقل من ()0.05
ادلستوى ادلعتمد ذلذه البحث .
وبناء على ماتقدم تقبل الفرضية اليت تنص على "ان وجود الرقابة الداخلية فعالو وفقا للمقررات جلنة
) (cosoمبكوانهتا ( بيئة الرقابة  ،انشطة الرقابة ،تقييم ادلخاطر  ،ادلعلومات واالتصاالت  ،وادلراقبة) يف ادلصارف
سوف يؤدي اىل ختفبف من ادلخاطر اإلئتمانية ادلصاحبة لقرار منح اإلئتمان ادلصريف ".
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ادلبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات
 .1ان وجود الرقابة داخلية فعال يعمل يف ظل اخلطط والربامج واإلجراءات والقوانني يؤدي ذلك إىل تقليل
ادلخاطر يف قرارات منح اإلئتمان.
 .2اظهرت الدراسة أمهية تكامل مكوانت الرقابة الداخلية وفقاً مفررات جلنة (  (cosoوضرورة تطبيقها
بصورة رلتمعة يف ادلصارف التجارية من اجل احلد من سلاطر االئتمان ادلصريف .
 .3اظهرت الدراسة وجود أتثري ذو داللة معنوية لدور الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة cosoيف احلد من
سلاطر االئتمان ادلصريف.
 2-4التوصيات
 .1مراعاة أن يتضمن كل مكون من مكوانت الرقابة الداخلية رلموعة من الضوابط الرقابية يتم تصميمها بصورة
دتكن ادارة ادلصارف التجارية من القيام مبسؤولياهتم بكفاءة وفاعلية.
 .2ضرورة ادلراقبة والتقييم ادلستمر ألنظمة الرقابة الداخلية وصيانتها وتطويرىا بشكل مستمر ،شلا يساعد على
إدراك سلاطر قرارات منح االئتمان قبل حدوثها.
 .3ضرورة االىتمام بكفاءة اإلفراد العاملني يف ادلصارف التجارية وابلتايل سيؤدي إىل حتسني بيئة الرقابة
الداخلية يف ادلصارف التجارية .
ادلصادر
أوالا  :ادلصادر العربيه
 -1احتاد احملاسبيني الدويل ( )IFACمعيار التدقيق الدويل رقم ( )315سنة .2010
 -2دليل التدقيق رقم ( ,)2000()4دراسة وتقوًن الرقابة الداخلية الصادر من رللس ادلعايري احملاسبية
والرقابية يف مجهورية العراق.
 -3ابو ىيبة  ،حامد طلبو دمحم  ،2011 ،اصول ادلراجعة  ،زمزم انشرون ،ط ، 1عمان االردن
 -4ارشيد عبد ادلعطي وجودة ،زلفوظ أمحد ،ادارة االئتمان ،دار وائل للنشر1999 ،
 -5مجعة ،امحد حلمي" ،ادلدخل اىل التدقيق احلديث ،الطبعة الثانية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
.2005
 -6حلمي  ,أمحد ,)2010(,التدقيق ادلستند على ادلخاطر ,شللكة ادلعرفو للدراسات االستشارات
والتطوير ,عمان ,االردن
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 -7محاد ،صاحل رجب " .أثر إدارة ادلخاطر ( التشغيلية ) على البيئة الرقابية والتدقيق الداخلي" ،ادلؤدتر
العلمي ، ٢٠٠٢.الدويل السنوي السابع ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن .
 -8الذنيبات ,علي عبد القادر ,)2010( ,تدقيق احلساابت يف ضوء ادلعايري الدوليو نظريو وتطبيق,
الطبعو الثالثو ,عمان ,االردن.
 -9شحاده ،مروان ".إدارة ادلخاطر " ،رللة البنوك ، ،حزيران ، ٢٠٠٢ ،األردن
 -10شقري ،عمر مسعود أحم د ".الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي على الفعاليات واألنشطة
واخلدمات ادلصرفية اليت تقدمها ادلصارف العربية عرب الوسائل اإللكًتونية ودورىا يف التقليل من سلاطر العمل
ادلصريف " ،ادلؤدتر ، ٢٠٠٢.العلمي السنوي ،جامعة الزيتونة ،عمان ،األردن ،ص .2002/ ١55
 -11الصحن عبد الفتاح ،السوافريي فتحي رزق ،الرقابة وادلراجعة الداخلية ،ادلكتب اجلامعي احلديث،
إسكندرية. 2006،
 -12عبد الفتاح دمحم الصحن ،فتحي رزق السوافريي  ،الرقابة وادلراجعة الداخلية ،الدار اجلامعية،
االسكندرية.2007 ،
 -13عبد هللا ،خالد أمني ،2010 ،علم تدقيق احلساابت الناحية النظرية والعملية ،دار وائل للنشر،
 -14علي  ،عبد الوىاب نصر ، 2009،موسوعة ادلراجعة اخلارجية احلديثة وفقا للمعايري ادلراجعة العربية
والدولية واألمريكية  ،الدار اجلامعية  ،عمان .
 -15القطناين ،خالد زلمود حس ن ،الضوابط الرقابية يف نظم ادلعلومات احملاسبية ادلصرفية احملوسبة ،دراسة
حتليلية يف ادلصارف التجارية يف األرد ن ،أطروحة دكتوراه غري منشور ة ،كلية االقتصا د ،جامعة دمشق،
سورای٢٠٠٢ ،
 -16الكحلوت  ،خالد عمر (مدى التزام مدققي احلساابت اخلارجني بدراسة وتقوًن الرقابة الداخلية يف
البنوك التجارية العاملة يف فلسطني)  2004رسالة ماجستري يف أدارة األعمال – كلية التجارة – اجلامعة
اإلسالمية – غزة
 -17كراسنة ابراىيم ،أطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة على البنوك وإدارة ادلخاطر ،صندوق النقد العريب،
معهد السياسات االقتصادية ،أبو ظيب ،مارس 2006
 -18لطفي أمني السيد أمحد ،دراسات تطبيقية يف ادلراجعة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر0227 ،
 -19ادلرىون  ،ابراىيم رابح ابراىيم  ،دورادلدقق الداخلي يف تفيل ادارة ادلخاطر يف ادلصارف العاملة يف
قطاع غزة  ،مكتبة التجارة اجلامعة االسالمية .
 -20الوردات ,خلف عبدهللا ,)2006( ,التدقيق الداخلي بني النظريو والتطبيق ,دار الوراق للنشر,
الطبعو االوىل ,عمان ,االردن
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