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مدى مساھمة التدقیق الداخلي في الجھاز المصرفي لدعم ونجاح ادارة المخاطر

*سلوان حافظ حمید.د.م 

المستخلص

والعربي لیواكب النظام المصرفي العراقي التغیرات التي طرْات على القطاع المصرفي العالمي 
وان وجود ھذه اْالدارات ،والتي تتمثل في استحداث ادارات جدیدة ضمن الھیكل التنظیمي للمصارف 

.یساعد المصرف على تحقیق اھدافھ واستمراریتھ 
ویركز البحث على دراسة ھیكلیة النظام المصرفي وفق المتطلبات والمستلزمات الدولیة المتمثلة 

والعالقة مابین ادارة المخاطر والتدقیق الداخلي ،وماھو مفھوم المخاطر وانواعھا ،بْاستحداث ادارة المخاطر
اما الجانب العملي تم االعتماد على االستبانة التي وزعت على مصرفین احدھما تابع للقطاع العام ،

رئیسي الفرع ال–ادارة عامة والثاني تابع الى القطاع الخاص المصرف المتحد لْالستثمار –مصرف الرشید 
وتتكون االستبانة من محوریین االول یتعلق باْالجراءات المتبعة من قبل التدقیق الداخلي عند فحص وتقیم 

وتم اجراء دراسة مقارنة ،ادارة المخاطر والمحور الثاني یتعلق بدور المدقق الداخلي لنجاح ادارة المخاطر 
المحور االول وتوجد ھناك فروق معنویة بین المصرفیین حیث وجد انھ التوجد فروق معنویة فیما یخص 

ویتطلب ذلك من المصرف المتحد لْالستثمار توفیر العدد الالزم من الموظفین ، فیما یخص المحور الثاني
وعلى البنك ، من اصحاب االختصاص والخبرة في مجال المحاسبة او اْالدارة والعلوم المالیة والمصرفیة

. تزام المصرف بتوفیر وبتطبیق المستلزمات االساسیة لْالدارة المخاطر المركزي كجھة رقابیة التْاكد من ال

ادارة المخاطر، ھیكلیة النظام المصرفي، النظام المصرفي العراقي:الكلمات المفتاحیة 

____________________
الجامعة المستنصریة/ كلیة االدارة واالقتصاد *
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المقدمة.
لذا فْان ھذه ،العالمي بالمخاطر المصرفیة واثرھا على نمو المصرف واستمراره بدْا االھتمام 

المخاطر تتطلب ایجاد ادارة تكون قادرة على التحكم والتعامل مع المخاطر وفق منھجیة علمیة وسلیمة 
لھذا فْان ادارة المخاطرتعتبر من المستجدات التي طرْات على ھیكلیة النظام المصرفي،ومبادئ تحكمھا

وتم استحداث االدارة الجدیدة في العدید من المصارف ،العالمي وانعكس التْاثیر على نظامنا المصرفي 
العاملة في القطاع العام والخاص وبموجب التعلیمات الصادرة من الجھات الرقابیة المسؤولة عن تنظیم 

.اعمال المصارف

نواعھا والى كیف یتم التعامل مع تلك ویركز البحث على دراسة مفھوم المخاطر وادارتھا وا
وماھي العالقة بین التدقیق الداخلي وادارة المخاطر والى توفیر المستلزمات الضروریة ْالنجاح ،المخاطر 

ویبرز دور المدقق من خالل االجراءات التي یتبعھا عند تنفیذ مھام التدقیق لتلك اْالدارة .تلك االدارة 
والتطورات في بیئة االعمال انعكس تْاثیرھا على معاییر التدقیق الداخلي ویضاف الى ذلك ان التغیرات ،
وفقا الى تلك المستجدات الى Institute of internal Auditحیث عمد معھد المدققین الداخلیین،

حیث ان على التدقیق ،تطویر مھام ووظائف ومسؤولیات التدقیق الداخلي ضمن اطار ادارة المخاطر
ومخاطر العملیات Financial Risksالداخلي ان یْاخذ ضمن انشطتھ تدقیق وتقییم المخاطر المالیة 

Operational Risksومخاطر االلتزامCompliance Risksغیرھا من المخاطر التي تؤثر على و
فضال الى ذلك یناقش البحث مقارنة مستوى  اداء المصرفیین ،مستوى اداء المصرف وتحقیق اھدافھ

ادارة عامة والثاني تابع للقطاع الخاص المصرف المتحد -احدھما تابع للقطاع العام مصرف الرشید
لسلیم الى مبادْى ادارة المخاطر ودور المدقق الداخلي الفرع الرئیسي في مدى الفھم والتطبیق ا–لْالستثمار 

.في نجاح تلك االدارة

األولالمبحث
البحثمنھجیة

مشكلة البحث : أوًال 
بالرغم من محاولة النظام المصرفي في العراق باإللحاق بركب التطورات التي تحدث في القطاع 

للنظم الرقابة المصرفیة إلیجاد أرضیة مالئمة المصرفي عربیًا وعالمیًا ، واستخدام المنھجیة الحدیثة 
لتحجیم المخاطر المصرفیة ، اال ان ضعف العالقة مابین التدقیق الداخلي وادارة المخاطر وعدم االلمام

والمعرفة الكافیة للمدقق الداخلي بمبادئ ادارة المخاطر وتطبیقاتھا والمعاییر واالرشادات الصادرة عن 
او الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة Institute of internal Auditن معھد المدققین الداخلیی

Basel Committee on Banking Supervisionتقف عائق في نجاح ادارة المخاطر.

:ھدف البحث : ثانیًا 
:یسعى البحث إلى تحقیق األھداف اآلتیة 

.تحدید مفھوم إدارة المخاطر وانواعھا  .1
.ك المدقق الداخلي في المصرفین عینة البحث ْالھمیة ادارة المخاطر معرفة مدى ادرا.2
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توضیح مسؤولیة ودور التدقیق الداخلي في  مصرفیین عینة البحث  لنجاح ادارة المخاطر.3
4.

.لجنة بازل للرقابة المصرفیة للمصرفیین عینة البحثاو ،المدققین الداخلیین 
واالخر ) ادارة عامة-مصرف الرشید(اجراء مقارنة بین المصرفیین احدھما تابع للقطاع الحكومي .5

)- (
. مبادئ ومعاییر ادارة المخاطر

:أھمیة البحث : ثالثًا

Risk basedكفاءة وفاعلیة إجراءات إدارة المخاطر باالعتماد على منھج التدقیق المستند
audit approach

Institute of internal auditالمدققین الداخلیین 
التي تحكم أداء المدقق الداخلي وتساعده في تحدید المعو

.المصرفین عینة البحث 

:فرضیة البحث : رابعًا 
.یستند البحث الى الفرضیتیین االساسیتین 

.یعد التدقیق الداخلي اداة فاعلة في الجھاز المصرفي لدعم متطلبات نجاح إدارة المخاطر -1
.رة المخاطرالدور الفاعل للمدقق الداخلي في نجاح ادا-2

:مجتمع وعینة البحث : خامسًا 

*)-والمصرف المتحد لالستثماردارة عامةا–مصرف الرشید ( الرقابة وإدارة المخاطر في
وزعت علیھم استمارة ) والمصرف المتحد لالستثمار40مصرف الرشید و40(80وتم اختیار عینة تمثل 
، 38االستبانة وتم استرداد 

37،
.استبانة مناصفة بین المصرفین74فبلغت القیمة النھائیة لْالستبانات ،حصائیة المستخدمة باالسالیب اال

:أسلوب جمع البیانات : سادسًا 

اما الجانب العملي فقد تم ا. المنشورة على شبكة االنترنیت 
:البیانات الالزمة المتعلقة بأراء عینة البحث وقد أحتوت االستبانة على محورین رئیسیین ھي اآلتي 

: المحور األول 
.طر لمصرفیین عینة البحث وتدقیق وتقییم إدارة المخا

.40-38تم اختیار المصرفین الن عدد العاملین في قسمي الرقابة والتدقیق وادارة المخاطر یتراوحون بین . *
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یھدف ھذا المحور إلى بیان دور المدقق الداخلي في دعم ونجاح إدارة المخاطرلمصرفیین :المحور الثاني 
.عینة البحث

الثانيالمبحث
مفھوم إدارة المخاطر المصرفیة وانواعھا

للمخاطر وتعني المخاطر قبل التطرق الى مفھوم إدارة المخاطر البد من استعراض المفھوم اللغوي 
في اللغة مشتقة من خ ط ر ، والخطر ،  الَخَطر بفتحتین االشراف على الَھالك ، یقال خاَطَر بنفسھ 

.)1(أي جعلھ َخَطُر بین المتراھنین: وقد ُأْخَطَر الماَل . والَخَطُر الَسَبُق الذي ُیَتراَھن علیھ 

لھالك یقال خاطر بنفسھ بخاطر وخاطر بقومھ اما الذبیوي في تاج العروس الخطر االشراف على ا
.)2(كذلك إذا اشقاھا واشقى یقاومھم على الخطر ، أي أعلى شقا ُھلك أو نیل ُملك

وعن ابن منظور في لسان العرب یسمى الرھان خطرًا لوجود احتمالیة الربح أو الخسارة ، یقال 
.)3(راھنھم: طرھم تخاطرا ، أي تراھنا ، وتخاطروا على األمر ،  أي تراھوا وخا

قوعھ توجد امكانیة حدوث انحراف وأنھا ظرف معین في حال " المخاطر Reto Gallatiوعرف 
".معاكس عن النتیجة المتوقعة أو المأمولة 

انھا حالة یكون فیھا امكانیة حدوث انحراف معاكس عن النتیجة "أما عبد العال عرف المخاطر
. )4(المرغوبة

دلیل International standard organizationلعالمیة للمعاییر وحسب تعریف المنظمة ا
ISO/IEC73 المخاطرةRisk ھو عبارة عن ربط بین احتمال وقوع حدث واألثار المترتبة على حدوثھ

وعرف الكردي وإدارة المخاطر ھي عملیة قیاس وتقییم للمخاطر وتطویر استراتیجیات الدارتھا تتضمن .
ل المخاطر الى جھة أخرى وتجنبھا وتقلیل اثارھا السلبیة وقبول بعض أوكل تبعاتھا ھذه االستراتیجیات نق

. بانھا النشاط اإلداري الذي یھدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفیضھا الى مستویات مقبولة " وعرفھا أیضًا .
. )5(وبشكل أدق ھي عملیة تحدید وقیاس والسیطرة وتخفیض المخاطر التي تواجھ الشركة أو المؤسسة

وتعرف إدارة المخاطر عبارة من إجراء منتظم التخطیط من أجل تحدید ، تحلیل االستجابة ومتابعة 
المخاطر المستحقة بأي مشروع وتتضمن اإلجراءات واالدوات والتقنیات التي تساعد مدیر المشروع 

.)6(امكانیة تحقیق نتائج إیجابیة وتخفیض إمكانیة وأسباب تحقیق نتائج غیر مالئمة

وعرفھا عبد العال بانھا منھج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طریق توقع الخسائر 
العارضة المحتملة وتصمیم وتنفیذ إجراءات من شأنھا أن تقلل إمكانیة حدوث الخسارة أو األثر المالي 

.)7(للخسائر التي تقع إلى الحد األدنى

المخاطر المنبثقة عن ھیئة قطاع البنوك في الوالیات المتحدة عرفت لجنة التنظیم المصرفي وإدارة
احتمال حصول خسارة اما بشكل " المخاطر بانھا Financial Service Roundtableاالمریكیة 

مباشر من خالل خسائر في نتائج األعمال أو خسائر في رأس المال ، أو بشكل غیر مباشر من خالل 
لى تحقیق أھدافھ وغایاتھ ، حیث أن مثل ھذه القیود تؤدي إلى اضعاف وجود قیود تحد من قدرة البنك ع
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قدرة البنك على االستمرار في تقدیم اعمالھ وممارسة نشاطاتھ من جھة ، وتحد من قدرتھ على استغالل 
.القرص المتاحة في بیئة العمل المصرفي من جھة أخرى

American Institute of Internal(11A)كما عرف معھد المدققین الداخلیین االمریكي 
Audit الخطر بأنھ مفھوم یستخدم لقیاس حاالت عدم التأكد في عملیات التشغیل التي تؤثر على قدرة

المؤسسة في تحقیق أھدافھا ، ویمكن أن یكون األثر سلبیًا فیطلق علیھ خطر التھدید ، أما إذا كان إیجابیًا 
.)8(یطلق علیھ فرصة

أنھا ،ادارة المخاطر Committee of Sponsoring Organization(COSO)عرفت لجنة 
.)9(تحدید وتحلیل والسیطرة االقتصادیة على ھذه المخاطر التي تھدد األصول أو القدرة اإلیرادیة للمشروع

العملیات والوحدات التي تشكل تھدیدًا على قدرة المؤسسة " إدارة المخاطر Griffithsوعرف 
.)10("یذ ستراتیجیاتھالتحقیق أھدافھا وتنف

االفصاح عن البیانات المالیة للمصارف والمنشآت المماثلة التي ) 10(وحسب القاعدة المحاسبیة رقم 
.Bank Risksاقرھا مجلس معاییر المحاسبة والرقابة في دیوان الرقابة المالیة 

خاطر السیولة ویقصد بھا المخاطر التي یتعرض لھا المصرف نتیجة لممارسة نشاطھ ، وتشمل م-أ
والمخاطر الناشئة من تقلب اسعار صرف العمالت وتقلب معدالت الفائدة ومخاطر الفشل المالي 
، ومع أن ھذه قد تعكس تأثیراتھا على البیانات المالیة ، إال أن قیام اإلدارة باعطاء ایضاحات 

بل الرقابة سیجعل كافیة عن طریق اداراتھا لتلك المخاطر والعملیات المصرفیة المتعلقة لھا وس
تلك البنایات أكثر وضوحًا وثقة 

صیغة العمل المصرفي تتطلب من ادارات المصارف اجراء بعض المعامالت التي ینتج عنھا - ب
غالبًا (مالیة تشكل جزءًا ھامًا من اعمال المصرف ویطلق علیھا الاحتماالت طارئة واالرتباطات 

لتي لھا أثار كبیرة على مستوى المخاطر وا) off balance itemsبنود خارج المیزانیة 
. )11(المصرفیة مثل خطابات الضمان ، التسھیالت المصرفیة ومما یتطلب االفصاح عنھا

) النبض(على أنھا Risksان التدقیق المدققین الداخلیین ینظرون الى المخاطر Griffinsیرى 
(Pluse) تؤثر بفقدان الفرص المتاحة لنمو لمصرف ، وھذا الخطر أو النبض یمثل تھدیدات محتملة

.)12(واستمرار عمل المصرف ویتطلب تأمین إجراءات وضوایط رقابیة فاعلة إلدارة المخاطر

المخاطر یعبر عنھا باالثار السلبیة الناجمة عن احداث مستقبلیة محتملة الوقوع لھا (IIA)ویؤكد ذلك 
وحدد . وتنفیذ استراتیجیاتھ بنجاح ) المصرف(القدرة على التأثیر في تحقیق االھداف المعتمدة للمنظمة 

(IIA)م الرقابة ان من أھداف التدقیق الداخلي بتأكید ضرورة ان تشمل ھذه األھداف تقویم كفاءة نظا
الداخلیة والتنظیم االداري والضوابط العامة لالعمال وفعالیتھا ویقصد بالضوابط الرقابیة العامة لالعمال ، 
ضبط االخطار االساسیة التي تواجھ المصرف والمرتبطة بعملیاتھ مثل مخاطر االئتمان ، مخاطر اسعار 

.)13(الخ... الصرف 

، أما وقف Operational Riskوتقسم المخاطر المصرفیة الى مخاطر مالیة والمخاطر التشغیلیة 
تقسم المخاطر الى ثالث مجموعات األولى مخاطر IIBasal Financial Riskمتطلبات بازل 
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أما الثالثة مخاطر التشغیل Market Riskوالثانیة مخاطر السوق Cradle Riskاالئتمان 
Operational Risk 14(المصرفیة الى وباإلمكان تقسیم المخاطر(:

.Financial Riskالمخاطر المالیة : أوًال 
.Off balance Sheet Activities Riskالمخاطر غیر ظاھرة في المیزانیة : ثانیًا 
.Technology and Operational Riskالمخاطر التقنیة التشغیلیة : ثالثًا 

.Financial Riskیة المخاطر المال. 1
وتشمل جمیع المخاطر المرتبطة والتي لھا عالقة بإدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمصرف 
وھذا النوع من المخاطر یتطلب رقابة واشراف مستمرین من قبل ادارات المصرف وفقًا لتوجھ وحركة 

عن طریق اسلوب إدارة ھذه السوق واألسعار والعموالت واالوضاع االقتصادیة ، ویحقق المصرف 
.المخاطر ربحًا أو خسارة ، وتشمل ھذه المخاطر

:Credit Riskمخاطر االئتمان . أ
أن من األھمیة مكان االعتراف أوًال بان أي عملیة اقتراض تكتنفھا اخطار معینة وتتفاوت ھذه 

وعرف صندوق .التعاقد علیھا االخطار تبعًا لكل عملیة تقرر االدارات المختلفة ألقسام المصرف الدخول و
النقد على انھا المخاطر الحالیة والمستقبلیة التي یمكن ان تتأثر بھا ایرادات المصرف ورأس مالھ والناتجة 

وان المخاطر االئتمانیة تتجھ .عن عدم قیام العمیل بالوفاء بالتزاماتھ اتجاه المصرف بالوقت المناسب 
رجیة تشمل التغیرات في االوضاع االقتصادیة مثل انھیار سوق ألسباب خارجیة وداخلیة واالسباب الخا

أما الداخلیة تتمثل في عدم كفاءة إدارة االئتمان في .المال اوالتغیرات في حركة السوق ذات آالثار السلبیة
.)15(المصرف وضعف في سیاسة تسعیر الخدمات المصرفیة وضعف الرقایة على المخاطر

ارة المخاطر االئتمانیة من خالل دراسة وتحلیل المخاطر االئتمانیة بھدف ودور التدقیق الداخلي في إد
الوصول الى تقدیر احتماالت موضوعیة محددة للقرار الذي سوف یتخذ ، فالقرار االئتماني السلیم الذي 
تشعر فیھ إدارة المصرف انھ سیتولد عنھ یوازي أو یزید على درجة المخاطر التي تحیط بھ ، وعملیة 

.)15(المخاطر االئتمانیة تنطلق من تطبیق المعاییر االئتمانیة المالئمة والمعروفةتحلیل

Liquid Riskمخاطر السیولة . ب
تنشأ نتیجة عدم قدرة المصرف على سداد االلتزامات المالیة عند استحقاقھا والمصرف الذي ال 

ھرة العجز الذي إذا استمر یمكن ان یستطیع الوفاء بالتزاماتھ في االمد القصیر تكون البدایة لحدوث ظا
یؤدي الى فالسھ بمعنى انھ تظھر مخاطر السیولة في حالة قصور التدفقات النقدیة الداخلة لمصرف عن 
مقابلة التدفقات النقدیة الخارجیة ، وان مخاطر السیولة تتحقق لعوامل داخلیة وخارجیة وتتمثل العوامل 

لحادة التي تنشأ في أسواق المال ، أما العوامل الداخلیة تتمثل في الخارجیة الركود االقتصادي واالزمات ا
ضعف تخطیط السیولة وبالتالي عدم تحقیق التناسق بین الموجودات والمطلوبات من حیث مواعید 
استحقاقھا أو سوء توزیع الموجودات على االستخدامات ذات درجات متقاربة مما یؤدي الى صعوبة 

. )16(فضًال عن التحول المفاجئ االلتزامات العرضیة الى التزامات فعلیةالتحول الى ارصدة سائلة 
وتتطلب السیولة االھتمام والعنایة لما لھا عالقة مترابطة مع حجم العائد لكونھا عاملین مترابطین 
بعالقة متناقضة وعكسیة ، وحیث ان المبالغة باالستثمار یھدف الى تحقیق أكبر عائد وبالمقابل یؤثر على 
حجم السیولة ویعرض المصرف الى مخاطر السیولة ، بینما االحتفاظ بنسب سیولة عالیة وفق مبدأ التحفظ 

ومن ھنا یبرز دور التدقیق . سوف یخدم المصرف من تحقیق العائد ویؤثر على الفرص االستثماریة
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ن أفضل عائد معقول الداخلي في دعم إدارة المخاطر ودفع المصرف في كیفیة تحقیق المواءمة والتوازن بی
.)17(واالحتفاظ بالسیولة والوقوف عند نقطة الالخطر لتفادي الخطر

:Interest Rate Riskمخاطر سعر الفائدة . ج
وھي المخاطر الناتجة عن تعرض المصرف الى الخسائر نتیجة تحركات معاكسة في اسعار الفوائد 

ویتوقف حجم ھذه .)18(لقیمة االقتصادیة ألصولھفي السوق والتي یكون لھا األثر على عائدات المصرف وا
المخاطر على مقدار اختالف سعر الفائدة عن التوقعات التي یبنى المصرف علیھا قراراتھ االستثماریة ، 
ویجب ان یتمكن المصرف بإجراءاتھ االحترازیة وقدراتھ التنبؤیة من تصحیح أوضاعھ المالیة الناتجة عن 

.)19(ھذا الخطر بأسرع وقت
:Foreign Exchange Riskمخاطر أسعار الصرف . د

تنشأ مخاطر أسعار الصرف عن وجود مركز مفتوح للعمالت األجنبیة سواء بالنسبة لكل عملھ على 
حدة أو بالنسبة إجمالي مركز العمالت ، وعن التحركات غیر المؤاتیة في أسعار الصرف ، ویشمل المركز 

Spotت 1المفتوح العملیا Transaction والعملیات اآلجلة باشكالھا المختلفة والتي تندرج تحت مسمى
.)2)20المشتقات المالیة

:Price Riskمخاطر التسعیر . ھـ
وتنشأ عن تغیرات في أسعار األصول ویوجھ خاص محفظة االستمارات المالیة وھناك عوامل 

:خارجیة وداخلیة تؤثر في مخاطر التسعیر وھي 
 العوامل الخارجیة في الظروف االقتصادیة والمحلیة وظروف الصناعة تتمثل.
 الھیكل التمویلي للوحدة : (تتعلق العوامل الداخلیة بالوحدة االقتصادیة نفسھا وھي تنقسم الى ما یلي

).االقتصادیة ، نتیجة نشاطھ الوحدة االقتصادیة ، خصائص والطبیعة نشاط الوحدة االقتصادیة
:Inflation Riskخم مخاطر التض. و

وھي المخاطر الناتجة من االرتفاع العام في األسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائیة للعملة ، وتعتبر 
.المصارف أحد أكبر المتضررین من التضخم وذلك ألن النسبة األكبر من أصولھا تكون بشكل قروض 

Off balanceالمخاطر غیر ظاھرة في المیزانیة : ثانیًا  Sheet Activities Risk
ویمكننا تعریف البنود التي ال تظھر في المیزانیة العمومیة على انھا تلك العناصر التي من الممكن أن 
تصبح موجودات ، أو مطلوبات في حال وقوع حدث معین وكذلك یمكن تعریفھا على انھا تلك النشاطات 

طبقًا . مكن تصنفیھا ضمن الموجودات المطلوبات تتضمن التزامات احتمالیة قد تطرأ مستقبًال ولكن ال ی
.للمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا 

ولتحدید نوع المخاطرة بدقة حتى یتمكن المصرف من اتخاذ اْالجراءات الالزمة بإدارة الخطر ، 
ا كانت وبشكل مالئم ، البد من معرفة ان المعالجة تختلف حتما إذا كانت المخاطرة ائتمانیة عنھا ، فیما إذ

عرف سویلم ، سامي ، المشتقات المالیة ، في نشرة أضاءات الصادرة عن معھد الدراسات المصرفیة في الكویت ، العدد الثاني *
2009-doc/pulication/E2010-edu.kw/pdf-www.kidbs الیة تشتق قیمتھا من سعر ھي اداة م: المشتقات المالیة

أو معدل عقد أو مؤشر مالي ، وھذا السعر أو المعدل األساسي یمكن أن سعر ورقة مالیة محددة أو سعر صرف أجنبي سعر 
سلعة أو معدل فائدة أو مؤشر أسعار أو معدالت والمشتقات المالي ھي اْالدوات المالیة المشتقة وھي عبارة عن عقود مالیة تتعلق 

. ارج المیزانیة وتتنوع ھذه العقود وفق طبیعتھا ومخاطرھا واجالھا بفقرات خ
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المخاطرة تتعلق بأسعار الصرف ومن األنشطة التي تصنف ضمن ھذا النوع من الخطر االلتزامات 
.)21(واعتمادات القروض ، الكفاالت ، عملیات الصرف األجنبي والعملیات المرتبطة بالفوائد

یوان الرقابة التي أقرھا مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة في د) 10(وفقًا للقاعدة المحاسبة رقم 
، یجب اإلفصاح من االحتماالت الطارئة واألحداث الالحقة لتاریخ ) 18(المالیة اْالتحادي ، الفقرة 

المیزانیة والتي تتالئم بشكل خاص مع المصارف كطبیعة وقیم االرتباطات بتقییم االئتمان والتي یكون غیر 
لك بدون تعرضھ لمخاطر یترتب علیھا قابل لأللغاء ألنھا غیر قابلة للسحب باختیار المصرف ، وذ

أو أن طبعیة وقیم االحتماالت الطارئة واالرتباطات التي تنشأ من بنود خارج ،غرامات أو مصروفات 
المیزانیة والتي تؤدي الى زیادة أو تخفیض المخاطر مثال ذلك البدائل المباشرة لالئتمان بما في ذلك 

دات المستندیة المعدة لالستخدام كضمانات مالیة للقروض خطابات الضمان كفاالت السحوبات ، االعتما
واالوراق المالیة ، أو احتماالت طارئة معینة تتعلق بخطابات الضمان االعتمادات المستندیة أو حركة 
التجارة وما یتعلق لھا من اتفاقیات بیع وشراء فضًال عن ما یتعلق بأسعار الفائدة والصرف بما یتضمن 

المستقبلیة والدعاوى القضائیة المقامة ضد المصرف أو لصالحھ والخالفات التي تؤثر المقاقصات والعقود
. )22(على نتائج أعمال المصرف ووضعھ المالي

.  Technology and Operational Riskالمخاطر التقنیة التشغیلیة . 3
داخلیة أو عدم المتابعة تنشأ المخاطر التشغیلیة عن األخطاء البشریة أو ضعف األنظمة أو الرقابة ال

وتسجیل العملیات ، لھذا یتطلب وجود إجراءات موضوعیة لتنظیم العمل المصرفي وإدارة فاعلة مھمتھا 
التأكید على وجود برنامج لتقویم وتحلیل المخاطر التشغیلیة ، فضًال عن إجراءات رقابة داخلیة فاعلة 

، وتشمل المخاطر التشغیلیة وحسب )23(راءاتھ والعاملینوكفوءة وتدقیق داخلي یتمتع بالكفاءة والفاعلیة إلج
. )24(ما أوردتھا ورقة الممارسات السلیمة والمعدة من قبل لجنة بازل

:تنفیذ وإدارة العملیات -أ
ھي الخسائر الناتجة عن المعالجة الخاطئة للعملیات وحسابات العمالء وعملیات المصرف الیومیة ، 

والتدقیق الداخلي ، واالخفاق في تنفیذ المعامالت وإدارة العملیات ، ومثال ذلك والضعف في انظمة الرقابة
األخطاء في ادخال البیانات ، الدخول الى البیانات لغیر المصرح لھم بذلك ، الخالفات التجاریة ، خسائر : 

.بسبب االھمال أو اتالف أصول العمالء 
:العنصر البشري -ب

، كما تشمل االفعال ) بقصد أو بدون قصد(موظفون أو تتعلق بالموظفین الخسائر التي یتسبب بھا ال
التي یكون الھدف منھا الغش أو اساءة استعمال الممتلكات أو التحایل على القانون واللوائح التنظیمیة أو 
سیاسة المصرف من قبل المسؤولین أو الموظفین ، وكذلك الخسائر الناشئة عن العالقة مع العمالء ، 

عملیات االحتیال الداخلي من قبل : ومن األمثلة علیھا . اھمین ، الجھات الرقابیة وأي طرف ثالث المس
كاالختالس المالي ، والتعمد في اعداد تقاریر خاطئة عن اوضاع المصرف ، التجارة الداخلیة (الموظفین ، 

ؤ في السرقة ، السطو المسلح لحسابات الموظفین الخاصة ، اساءة استخدام بیانات العمالء السریة ، التواط
وعملیات التداول دون تخویل وانجاز حركات غیر ) ، االبتزاز ، الرشاوى ، التھرب الضریبي المتعمد

مصرح بھا ، والمعالجات الخاطئة ، والغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفین ، ممارسات العمل 
.واالمان الوظیفي
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:األنظمة اآللیة واالتصاالت -ج
الخسائر الناشئة عن تعطیل العمل أو فشل األنظمة بسبب البنیة التحتیة ، تكنولوجیا المعلومات ، أو 

االعطال في ، انھیار أنظمة الكومبیوتر: عدم توفر األنظمة ، وأي عطل أو خلل في األنظمة ، وتشمل 
.العطل أنظمة االتصاالت ، اخطاء البرمجة ، فیروسات الحاسب ، الفائدة المفقودة بسبب

:االحداث المتعلقة بالبیئة الخارجیة - د
الخسائر الناشئة عن أعمال طرف ثالث ، بما یشمل االحتیال الخارجي وأي اضرار تصیب الممتلكات 

: وتشمل . واالصول ، وخسائر نتیجة تغییر في القوانین بما یؤثر على قدرة المصرف في مواصلة العمل 
لسطو المسلح ، تزییف العمالت والتزویر ، القرصنة التي تؤدي الى تدمیر كالسرقة وا(االحتیال الخارجي 

الحواسیب ، سرقة البیانات ، االحتیال عبر بطاقات االئتمان ، االحتیال عبر شبكات الكومبیوتر واالرھاب 
).الخ...الھزات االرضیة ، والحرائق ،  والفیضانات (والكوارث الطبیعیة ) واالبتزاز

ن معرفة المخاطر وادارتھا وتقویمھا ھي من العوامل اْالساسیة في نجاح عمل ویمكن القول ا
المصرف وازدھاره وتحقیق أھدافھ ، وتتصل إدارة المخاطر بالتدقیق الداخلي لتحقیق عالقة متكاملة 
لتحسین وازدھار اداء المصرف ، والتغییر في دور التدقیق الداخلي بحیث لم یقتصر على الدور التقلیدي 

تدقیق ومراقبة المعامالت والصفقات التي دونت في فترات سابقة ، ولكن تغیر اتجاه التدقیق الداخلي في
لیصبح العبًا محوریًا في تجدید وتقویم فعالیة وكفاءة إدارة المخاطر المصرفیة من خالل الطرق 

علیھا فضًال عن التأكد واإلجراءات للتحكم بالمخاطر أو من خالل التقنیات والوسائل واإلجراءات الرقابیة
.من االلتزام بالسیاسات المقررة والتخویالت الممنوحة 

المبحث الثالث 
العالقة بین التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر 

في شراء وبیع العمالت 

ك 

.النشاطات المصرفیة لعملیة التدقیق دون استثناء 

1947
(IIA) مي یحیث اصدر المعھد قائمة

.
(IIA)تم 1978
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.)25(عملھ لیشمل التدقیق المالي وتدقیق العملیات

" 1963اما مؤتمر الصناعة الوطنیة في الوالیات المتحدة االمریكیة عام 
بانھ م

وغیرھا تعكس التنفیذ الفعلي للعملیات ونتائجھا بدقة وسرعة وان كل قسم
.)26(ازاء الخطط والسیاسات واإلجراءات الموضوعة

" 1981وفي عام 

" (IIA)1994وفي عام " .لرقابة األخرىا

)27(.1999
 "

.وتحسین فعالیة عملیات إدارة المخاطر والرقابة والسیطرة 

Internal auditing is a independent objective assurance and consulting
activity designed to add and improve an adjectives by bringing a
systematic, discipline approach to evaluate and improve the effectiveness
of risk management, control, and governance processes.

Amercian institute of certified public
accountant (AICPA) وضع مفھومًا للتدقیق الداخلي بأنھ "

" .مستمر حیث تنفذ من قبل اشخاص یعینون وفق شروط خاصة 

(COSO)Committee of sponsoring
organization of the trade way commission عرفت  ا "

لنواحيتتأثر بمجلس اإلدارة للمؤسسة یتم تصمیمھا لتعطي تأكید معقوًال حول تحقیق المؤسسة الھدافھا في ا
 :

.)28(بھا
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استشاري من خالل تقویم الخدمات االستشاریة ، وبشكل موضوعي
.)29(االستقاللیة في االمور االداریة أو المالیة وبما یتضمن جودة التدقیق الداخلیوسالمة تنائجھ

The institute of chartered accountants inبین معھد المحاسبین القانونیین في استرالیا 
Australia منھج التدقیق المستند الى المخاطرRisk based audit approach انھ :

ویركز على ،ُصِمَم ھذا المنھج لمعرفة طبیعة المخاطر الحاصلة في عملیة التدقیق بكفاءة وفاعلیة 
طبیعة وتوقیت ومدى اجراءات تدقیق الحسابات الى المناطق التي ممكن ان یكون فیھا اخطاء جوھریة 

محتملة التي 

ویتطلب منھج التدقیق المستند الى المخاطر من المدقق في اول ، تكون ذات تْاثیر في القوائم المالیة
االمر الى فھم بیئة الرقابة لمعرفةوتشخیص المخاطر التي تؤثر بشكل جوھري في التقاریر المالیة وعلیة 

ویكون التقدیر على اساس .فْان على المدقق مسؤولیة تقدیر المخاطر الفعلیة المؤثرة في التقاریر المالیة 
.)30(المستوى المطلوب من ادلة االثبات،مالءمة الرقابة الداخلیة،مل مثل طبیعة المخاطر عوا

Griffithsأما 
دة 

وان لھ وجھة نظر مختلفة حیث یوصي لمعرفة المخاطر ،لالقتصادیة 
لرقابة    من ا بدال  ) (Businesses objectives rather than Controlاالعمال 

.تقیم الخطر لضمان اقصى قدر من المنافع الى االدارة

Griffiths
Highest riskالمخاطر وباالخص المخاطر العالیة 

أوًال
aspectsactivitiesثانیًاضر والمستقبل ، والمخاطر في الحا

threats دافھا
)31( .)1 (Risk Based Audit

Approach)32(.
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:  )33(التدقیق الداخلي الذي یركز على المخاطر یتطلب

.أوًال 
.یعطي تأكید بان المخاطر الھامة تدار بالشكل المطلوب .1
.یؤكد على المخاطر غیر المسیطر علیھا وإبراز المخاطر المسیطر علیھا بشكل أكثر من الالزم .2
.حدات من خالل ورشات عمل تقییم المخاطر وبمشاركة مدراء الوحدات فھم أكبر لعمل الو.3
.االستخدام األمثل لموارد التدقیق الداخلي من خالل التركیز على الوحدات المناطق األكثرخطورة.4
5.

.وادارات الوحدات 
6.

وبدون تأخیر

20037.75
من بقیة الشركات تعت% 25تعتمد المنھج المتطور للتدقیق المستند للمخاطر بینما ان نسبة 

.)34(التقلیدي الذي یركز على اختیارات االلتزام

(IIA)  تبنى
2004Performance standard 2600Resolution of

Management's Acceptance of Risks "
Unacceptable Risks ."

االرباح

التعریف المبكر 
بالمخاطر

التقدیر تقیم الرقابة
المراقبة
والتقاریر

انشاء وتصنیف االھداف 
بموجب ستراتیجیة ملزمة 

وعملیة ویتم االفصاح 
عنھا

التعرف على االخطار 
المحتملة التي لھا االثر 

على تحقیق وتنفیذ 
االھداف

تقیم المخاطر المؤثرة 
على االھداف 

والفعالیات

المكننة لمعالجة الحلول توفیر
المخاطر مثل تجنب المخاطر 
اوتحدید و قبول نسبة خطر 

معینة

التنفیذ  الفعال الى الحلول 
المختارة ومراقبة تطبیقھا

الخسائر

العملیة

Risk Based Audit Approachمنھج التدقیق المستند الى المخاطر ) 1(الشكل رقم 
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بذلك ،  ر العالیة او غیر المقبولة وفي حالة عدم اھتمام ادارة المخاطرومجلس االدارة الى المخاط,المخاطر
(IIA)أكد 

.)35(المخاطر

IIA نھج

.)35(فعال في السیطرة على المخاطر وضمن الحدود الممكنة

وان التغ
ومبادئ ومھام ومسؤولیات التدقیق في ظل االتجاه الجدید وباألخص المخاطر المصرفیة ، لذا سیتم التطرق 
ازل التي    ب لجنة  ل 

:)36(المصرفیة ومن أھداف التدقیق الداخلي في ظل إدارة المخاطر المصرفیة ، حیث حدد شعبان

1.
.باألمور المالیة واالداریة تتسم بالشمولیة وتتم مراقبتھا ومراجعتھا في الوقت المناسب 

2.
.الداخلیة وإدارة المخاطر وغیرھا

حدد أھداف التدقیق الداخلي في ظل االتجاه الجدید للتدقیق ، كما RSM Astute Consultingأما 
.)37()2(یوضحھ الشكل 

.توفیر االمكانیات لتحقیق اھداف العمل في الوحدة االقتصادیة .1
.االستخدام االمثل للموارد المتاحة .2
.ة الداخلیة واإلجراءات بمعرفة وتقییم نظام الوقا.3
.الوحدة االقتصادیة حمایة موجودات .4
.معرفة وتقییم مخاطر الرقابة .5
.معرفة مدى االلتزام بحوكمة الشركات وتقدیم التقاریر وبشكل مستقل الى لجنة التدقیق .6
.مراجعة مدى االلتزام بالسیاسات واإلجراءات والقوانین والتعلیمات داخل الوحدة االقتصادیة .7
.زیادة الموثوقیة في القوائم المالیة .8
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یوضح اھداف التدقیق الداخلي) 2(شكل رقم 

.)38(المصرفیة

1.(Risk
Management Policy) وذلك بتقدیم خدمات استشاریة واقتراحات محددة.

.التحقق من مدى التقّید باألنظمة واإلجراءات الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر .2
3.

.المؤسسة المالیة األنشطة والعملیات داخل المصرف أو 

القیمة

توفیر االمكانیات لتحقیق اھداف العمل في الوحدة االقتصادیة

االستخدام االمثل للموارد المتاحة

معرفة وتقییم نظام الوقایة الداخلیة واإلجراءات

حمایة موجودات الوحدة االقتصادیة

الرقابةمعرفة وتقییم مخاطر 

معرفة مدى االلتزام بحوكمة الشركات وتقدیم التقاریر وبشكل مستقل الى لجنة التدقیق

مراجعة مدى االلتزام بالسیاسات واإلجراءات والقوانین والتعلیمات داخل الوحدة االقتصادیة

زیادة الموثوقیة في القوائم المالیة  

الكلفــة
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4.
.بالمخاطر التي تّم التعرف علیھا والتأكد من صحة قیاس ھذه المخاطر 

بالغ  تقییم التقاریر المعدة من قبل مدیر المخاطر حول تطبیق االطار العام إلدارة المخاطر وسرعة اال.5
.عن االنحرافات والبت بمعالجتھا وإجراءات التصحیح المتخذة 

6.

والسیاسا
.الحاجة 

:)39(أما طربیة حدد مسؤولیة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر

1.
.مخاطر معدل الفائدة ، مخاطر التشغیل ، والمخاطر القانونیة مخاطر السیولة 

2.
.وقیاسھا ، وتقییمھا ومراقبتھا ، واالبالغ عنھا 

ثوقیة والكمال بالنسبة للبیانات نزاھة نظم إدارة المعلومات الخاصة بالمخاطر ، بما في ذلك الدقة والمو.3
.المستخدمة 

.وصیانتھا (Risk Models)الموافقة على نماذج الخطر .4

،المصرف والتي تؤثر على سمعتھ 

االشارة   .  مع 
(Risk

Based Approaches) لتحدید تصرفاتھم وخطط اعمالھم.

متطلبات وادو2007لسنة ) التحكم المؤسسي(وقد بین دلیل الحاكمة المؤسسة 
.)40(المصارف

1.

موظف داخل المصرف ، كما تعطى كافة 
.النحو المطلوب ، وعلى المصرف توثیق مھام وصالحیات ومسؤولیات إدارة التدقیق الداخلي 

.تقوم إدارة التدقیق الداخلي برفع تقاریر الى رئیس لجنة التدقیق .2
إدارة التدقیق الداخلي مسؤولة من اقتراح یجب ان یكلف موظفو التدقیق بأي مسؤولیات تنفیذیة وتكون .3

.تعارض في المصالح 
4.

.التي تم تدقیقھا تقاریرھا مع الدوائر
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:وتتضمن المسؤولیة االساسیة إلدارة التدقیق والتي یجب أن تقوم على المخاطر وبحد أدنى مایلي .5
-

.والعملیات وتتوفر فیھا الدقة واالعتمادیة والتدقیق المناسب
-

.العالقة 
3

الداخلي ونطاق عملھ وعالقتھ بالوظائف االخرى ودور مجلس اإلدارة واإلدارة العل
:)41(ھذه المبادئ مایلي

. وجوب ان تكون وظیفة التدقیق الداخلي مستقلة عن النشاطات التي تقوم بتدقیقھا -1
. حیازة المعرفة والخبرة من قبل المدققین الداخلیین -2
. ضرورة ان یتصرف المدققون الداخلیون بنزاھة -3
. ن نطاق وظیفة التدقیق الداخلي وجوب ان یقع كل نشاط وكل وحدة في المصرف ضم-4
. وجوب ان تتضمن وظیفة التدقیق الداخلي تغطیة كافیة االمور التنظیمیة ضمن خطة التدقیق -5
وقوع المسؤولیة النھائیة على مجلس إدارة المصرف في ضمان ان اإلدارة العلیا تضع وتحافظ على -6

. فوءة اطار ضبط داخلي ووظیفة تدقیق داخلي ، مناسبة ، فعالة وك
. وجوب ابالغ وظیفة التدقیق الداخلي مجلس اإلدارة ، واعالم اإلدارة العلیا عن نتیجة عملھا -7
وجوب اكمال التدقیق الداخلي إلدارة العملیات ، وإدارة المخاطر ، ووظائف الضبط واالمتثال -8

. االخرى 
وجوب تقییم المشرفین على المصرف بشكل دوري ما اذا كان لوظیفة التدقیق وضعیة مناسبة ضمن -9

. المصرف وما اذا كانت تعمل بحسب المبادئ السلیمة 
وجوب ان تاخذ السلطات االشرافیة في االعتبار تاثیر تقییمھا لوظیفة التدقیق الداخلي وتقییمھا لوظیفة - 10

. ضعیة خطر المصرف التدقیق الداخلي وتقییمھا لو

. التدقیق الداخلي في المصرف 

: الداخلیین والخارجیین ویجب ان یبین االمور التالیة 

.أ
. الضبط االخرى 

. الغرض من وظیفة التدقیق الداخلي ونطاق عملھا .ب
. ائج اعمالھم ، ووصف كیف ولمن یجب ان یتم االبالغ واجبات المدققین الداخلیین في ابالغ نت.ت
. مسؤولیة ومساءلة رئیس قسم التدقیق .ث

أورقة استشاریة في Basel Committee On banking Supervisionاصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة 3
االعتبار التطورات ، وتعتبر دلیًال مرجعیا لتقییم فعالیة وظیفة التدقیق في المصارف التي تأخذ في2011دیسمبر كانون االول 

بعنوان التدقیق الداخلي في 2001في ممارسات الرقابة وفي المنظمات المصرفیة ، وتحل ھذه الورقة محل الورقة الصادرة 
مدققي الحساباتبالبنوك وعالقة المراقبین 
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. طلب االمتثال مع معاییر التدقیق الداخلي السلیمة .ج
. عملیات التنسیق بین المدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین .ح

IIA
1987

IIA
.ومسؤولیات التدقیق الداخلي لمواجھة تلك االزمات ذلك من خالل تطویر معاییر التدقیق الداخلي 

" المعیار IIAوعرف 
:الى مجموعتین IIAن قبل وتم تقسیم المعاییر م" أنشطة التدقیق الداخلي وتقییم أدائھا 

.Attribute Standardsمعاییر الصفات أو الخصائص : المجموعة األول 
.Performance Standardsمعاییر األداء : المجموعة الثانیة
.Attribute Standardsمعاییر الصفات أو الخصائص : المجموعة األول 

.أعمال التدقیق الداخلي 
:وھذه المعاییر ھي 

1.1000Purpose Authority and
Responsibility : تحدید غرض وسلطة ومسؤولیة نشاط التدقیق الداخلي رسمیًا ضمن الئحة أو

Internal Audit Charter

.من قبل مدیر التدقیق الداخلي وبصفة دوریة وتقدیمھا إلى اإلدارة العلیا العتماده 
2.1100Independence and objectivity :

.
Proficieency and Due Professionalالكفاءة والعنایة المھنیة الالزمة 1200معیار .3

Care : المدقق لكفاءة في أداء  ا
.المھنیة أثناء تأدیة عملھ 

Quality Assurance and Prouvmentبرنامج التحسین وجودة التدقیق 1300معیار .4
Program :

والمراجع
Self-Assessments   أشخاص واسطة  أو ب

.ھم معرفة باصول ممارسة التدقیق الداخلي لآخرین من داخل الوحدة االقتصادیة 

.Performance Standardsمعاییر األداء : المجموعة الثانیة
وتتكون من سبعة معاییر أساسیة ذات العالقة بوصف أنشطة التدقیق الداخلي ، والتي من خاللھا یمكن 

.قیاس أداء تلك األنشطة 
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:2000Managing the Internal Audit Activityمعیار .1

.مضافة للوحدة االقتصادیة 
: Nature Workصیغة العمل 2100معیار .2

2120
طبیع

:تحسین ادائھا من خالل تقییم 
 المنظمة إستراتیجیتھا في تحقیق أھداف.
 نزاھة وموثوقیة العملیات المالیة.
 كفاءة وفعالیة العملیات والبرامج.
 االلتزام بالقوانین واألنظمة والسیاسات واإلجراءات.

2013Control
بالحكومة فان یجب ان تساعد أنشطة التدقیق الداخل

:خالل تقییم 
 إستراتیجیتھا في تحقیق أھداف المنظمة.
 نزاھة وموثوقیة العملیات المالیة.
 كفاءة وفعالیة العملیات والبرامج.
 االلتزام بالقوانین واألنظمة والسیاسات واإلجراءات.

2130و 2120
Financial RisksOperation Risksالمخاطر المالیة 

Compliance Risks
achievement of the

organization strategic
اإلدارة من المخاطر وإذا أحس انھ أعلى من المستوى الذي 

.  أجل التوصل الى الحل المناسب
3.2300Performing the Engagement:

.یل وتقییم وتوثیق المعلومات الكافیة والالزمة لتحقیق أھداف مھمة التدقیق الداخلین تحدید وتحل
4.2400Communicating Resuts:

:نتائج العمل التدقیقي بالوقت والطریقة المناسبة ویتم ذلك من خالل 
) (  لخاص بنتائج ا

.ھا وخطط العمل المتعلق بھا بشْانواالستنتاجات التي تم توصل الیھا والتوصیات المقترحة 
 التي یصدرھا المدقق الداخلي بالموضوعیة والوضوح واالختصار ) التقریر(ان توصف التبلیغ.
 التدقیق الى األطراف المعنیة یجب على رئیس التدقیق الداخلي تبلیغ نتائج مھمة.
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) (Engagement Disclosures of
nonconformance

.عن ذلك وخاصة عندما تؤثر على نتائج مھمة في عملیة التدقیق 
: Monitoring Progressمراقبة سی2500معیار .5

.یقوم بوضع وارساء نظام لمتابعة ما یتخذ ازاء النتائج التي إبالغھا الى اإلدارة 
6.2600Communicating the Acceptance Risks: ان

2120)42(.

 .
:)43(ومن األمور الجوھریة واالساسیة لعمل المدقق الداخلي في إدارة المخاطر ھي

.اعطاء ضمانات بشأن سیر عملیات إدارة المخاطر .1
.اعطاء ضمانات بشأن صحة تقییم المخاطر .2
.تقییم عملیات إدارة المخاطر .3
.تقییم عملیة االبالغ عن إدارة المخاطر .4
.مراجعة عملیات إدارة المخاطر السریعة .5

:أما االمور الواجب على المدقق الداخلي تجنبھا ھي 
.تحدید مستوى اقدام المنشأة أو المصرف على المخاطرة .1
.االضطالع بعملیات إدارة المخاطر .2
.اتخاذ قرارات االستجابة للمخاطرة .3
.القیام بإجراءات االستجابة للمخاطرة لمصلحة اإلدارة .4
.المساءلة عن عملیات إدارة المخاطر .5
.تقدیم ضمانات اداریة متعلقة بالمخاطر .6

المبحث الرابع
الجانب العملي

التعریف بعینة البحث: اوال 
ادارة العامة والثاني المصرف المتحد لْالستثمار -االول مصرف الرشید،تتكون عینة البحث من مصرفین 

.الفرع الرئیسي  –
1988لسنة ) 52(تْاسس مصرف الرشید بموجب القانون رقم :ادارة  عامة–مصرف الرشید-1

اصبح رْاس مال المصرف 2001\12\4وبتاریخ1997لسنة ) 22(وخضع لقانون الشركات العامة رقم 
ملیاري دینارعراقي ویھدف مصرف الرشید المساھمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل الوظائف التي 

:بمایليیقوم بھا وتتثمل
 الصیرفة التجاریة الشاملة
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استثمار االموال في الداخل والخارج
تمویل جمیع القطاعات االقتصادیة وفق خطط التنمیة
 تقدیم الخدمات المصرفیة في مجال المعامالت الداخلیة المتمثلة بالحسابات الجاریة والتوفیر

والتسھیالت االئتمانیة ) بالعملة االجنبیةبالدینارو(والودائع الثابة ومنح السلف والقروض المتنوعة 
. لْالفراد والشركات

 كما یقدم المصرف خدماتھ في المعامالت الخارجیة المختلفة في فتح االعتمادات المستندیة
المعامالتفيخدماتھالمصرفیقدمكما،وتحصیل الحواالت واصدار خطابات الضمان 

الضمانخطاباتاصداروالحواالتتحصیلوالمستندیةاالعتماداتفتحفيالمختلفةالخارجیة
والقوانیناطارفياعمالھالمصرفویمارس،العراقوالىمنالخارجيالتحویلاجراءو

ویضم ،المالیة الرقابةدیوانلتدقیقحساباتھواعمالھتخضعو،العراقفيالنافذةالتعلیمات
یوضح الھیكل التنظمي -3-والشكل رقم ،شعبة  ) 56(قسما و)14(المصرف ضمن تشكیالتھ 

.      )44(الى المصرف

- 3- شكل رقم 
الرشیدالھیكل التنظمي لمصرف
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الفرع الرئیسي–المصرف المتحد لْالستثمار -2
المؤرخة 5762/ش.بموجب شھادة التاسیس المرقمة م) خ .م.ش(تأسس المصرف المتحد لالستثمار 

من ) 21(الصادرة عن دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة وفقًا الحكام المادة 20/8/1994في 
وحصلعراقيدینارملیون)1000(المعدل وبرأسمال مقداره1983لسنة ) 36( قانون الشركات رقم

زي من المادة الحادیة واالربعین من قانون البنك المرك) 1(وفق احكام الفقرة الصیرفةممارسةاجازةعلى
المعدل وباشر نشاطھ في العملیات المصرفیة واْالستثماریة في مطلع العام 1976لسنة ) 64(العراقي رقم 

استنادًا لقرار الھیئة العامة لشركة المصرف المتحد المتخذ %300زیادة رأس المال بنسبةتمت. 1995
الشركات قانون من ) اوًال /55( وفق احكام المادة4/5/2009باجتماعھا المنعقد یوم االثنین الموافق 

أي مایعادل ،)مائة ملیار دینار(ملیار دینار)100( لیصبح رأسمال الشـركةالنافــذ 1997لسنة21رقم 
ملیار )150(لیصبح 2010علمًا إنھ تم زیادة رأسمال المصرف خالل سنة .ملیون دوالر أمیركي ) 85(

ومن ثم تم زیادة .ملیون دوالر امیركي ) 127.5(أي مایعادل ) مائة وخمسون ملیار دینارعراقي(دینار 
ملیار دینار مائتان(ملیار دینار )200(لیصبح 2011رأسمال المصرف خالل النصف االول من سنة 

مئتان وخمسون ملیار (ملیار دینار) 250(الى ) 2012(ومن ثم تم زیادة رأس المال خالل سنة) عراقي 
بموافقة الھیئة العامة ملیار دینار) 300(الى ) 2013(یادة رأس المال خالل سنةوقد تم ز)دینار عراقي

یھدف المصرف المتحد لالستثمار الى المساھمة في التنمیة االقتصادیة وتنشیط و ، لشركة المصرف المتحد
للدولةعن فعالیاتھا بممارسة اعمال المصارف الشاملة الذي اقرتھ الھیئة العامة في اطار السیاسة العامة 

طریق ممارسة اعمال الصیرفة التجاریة والتخصصیة اضافة الى اعمال الصیرفة االستثماریة وتمویل 
عملیات ذات جدوى اقتصادیة متوسطة وطویلة االجل لمشاریع القطاعین الخاص والمختلط الزراعیة 

مركزي العراقي بموجب والصناعیة والتجاریة والسیاحیةة واالنشائیة والخدمیة باشراف ورقابة البنك ال
والتعلیمات الصادرة بموجبھ وكذلك الحكام قانون الشركات 2004لسن ) 94(احكام قانونھ المرقم 

.)45(یوضح الھیكل التنظیمي للمصرف-4-والشكل رقم ،النافذ1997لسنة ) 21(رقم
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الھیكل التنظیمي للمصرف المتحد لْالستثمار- 4- شكل رقم 
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:توصیف خصائص العینة المختارة : ثانیا
یلخص ) 1(احتوت االستبانة على المعلومات العامة التي تصف بعض خصائص العینة والجـدول رقم 

.توصیف تلك الخصائص باستخدام التكرارات والنسب المئویة
)1(جدول رقم 

وصف العینة وفقًا لبعض المتغیرات
مصرف المتحد لالستثمارالمصرف الرشید       

مصرف ،ویالحظ من الجدول السابق لیس ھناك فروقات كبیرة بین الخصائص الدیموغرافیة للعینتین
الفرع الرئیسي حیث لوحظ بالنسبة الى المؤھل العلمي - ادارة عامة والمصرف المتحد لالستثمار–الرشید 

%  51، %56واالستثمارحیث بلغت النسب على التواليیشكل البكالوریوس اعلى نسبة الى كل من الرشید 
اما االستثمار المحاسب القانوني بلغت نسبتھا % 8اما اوطئ نسبة لمصرف الرشید الماجستیر بلغت نسبتھا 

اما فیما یخص التخصص العلمي المحاسبة شكلت اعلى نسبة الى المصرفین الرشید واالستثمار ،8%
اما اوطئ نسبة بلغت التخصصات االخرى للمصرفین الرشید %30،%43وبلغت النسبة على التوالي 

وفیما یخص سنوات الخبرة شكلت ألى اعلى نسبة ،% 22اما المتحد  بلغت نسبتھا% 14وكانت نسبتھا 
بینما مصرف المتحد شكلت % 30سنة فأكثر وتمثلت نسبتھا 15لمصرف الرشید إلى اللذین یتمتعون 

سنوات حیث شكلت 10- 5نسبة الى اللذین یتمتعون بسنوات خبرة ما بین سنوات الخبرة أعلى نسبة لھا بال
في % 19سنوات فأقل لمصرف الرشید ونسبة 5، بینما أوطى نسبة شكلت لسنوات الخبرة % 35نسبتھا 

% .19سنة والتي كانت نسبتھا 15-11حین شكلت أوطى نسبة لمصرف المتحد ما بین 

%3243%2054%1232سنة20اقل من 
%2534%1027%1541سنة40- 30العمر

%1723%719%1027سنة40أكثر من 
%74100%37100%37100المجموع

%1115%616%514دبلومالمؤھل  العلمي
%4054%1951%2156بكالوریوس
%811%514%38ماجستیر
%811%411%411دكتوراه

%79%38%411محاسب قانوني
%74100%37100%37100المجموع

%2432%1130%1643المحاسبةالتخصص العلمي
%1419%924%1027مصرفیةوعلوم مالیة 

%1926%924%516إدارة أعمال
%1723%82%614اخرى

%74100%37100%37100المجموع
%2027%924%719سنوات5أقل من سنوات الخبرة

%1926%1335%1027سنوات5-10
%1824%719%929سنة15- 11
%1723%822%1130سنة فأكثر15

%74100%37100%37100المجموع
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:العینة عن محاور االستبانة اتجاھات استجابات افراد : ثالثًا 
سیتم إستعمل بعض األسالیب اإلحصائیة المتمثلة بالوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعیاري 

إدارة عامة والمصرف المتحد لالستثمار حول المحور –لمعرفة استجابات أفراد العینة لمصرف الرشید 
كما موضح في . لقیام بفحص وتقییم إدارة المخاطر األول اإلجراءات المتبعة من قبل المدقق الداخلي عند ا

) 2(الجدول رقم 

)2(جدول رقم 
اإلجراءات المتبعة من قبل التدقیق الداخلي عند القیام بفحص وتقییم إدارة المخاطر

األسئلةت

الفرع -مصرف المتحد لالستثمارإدارة عامة-مصرف الرشید
الرئیسي

الوسط الحسابي

الموزون
االنحراف 
المعیاري

الوسط الحسابي

الموزون
االنحراف 
المعیاري

1
اعداد خطة سنویة من قبل قسم التدقیق 

الداخلي تشمل كافة وحدات المصرف ویتم 
.تصنیف وتقییم المخاطر حسب أھمیتھا 

3.9700.985633.97300.98563

2
اعتماد ورشات عمل لتقییم مخاطر 

المخاطر وبالتعاون الوحدات التابعة إلدارة 
مع مدراء تلك الوحدات ومدیر قسم التدقیق 

.الداخلي 

4.02700.927564.02700.92756

3
یتم إجراء عملیة التدقیق وفق الفھم 

والتطبیق السلیم الى مبادئ إدارة المخاطر 
.ومتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة 

4.0541

0.880214.05410.88021

4
إجراءات الرقابة وضبط الرقابة فحص 

الداخلیة فیما یتعلق بالجوانب المالیة 
.واالداریة والتنظیمیة إلدارة المخاطر

4.10810.809114.10810.80911

5

مراجعة الوثائق والمستندات التي توضح 
منھجیة المصرف في إدارة المخاطر التي 
تتمثل بالقوانین والتعلیمات المطبقة والتي 

واجبات ومسؤولیات كل وحدة من توضح 
.إدارة المخاطر

4.16220.646084.16220.64608

6
مراجعة سیاسات المصرف ومجلس االدارة 

واجتماعات لجنة التدقیق بشكل دوري 
لتحدید وتحدیث ستراتیجیة المصرف 
.والمنھجیة المتبعة في ادارة المخاطر 

4.05410.880214.05410.88021

7
مراجعة تقاریر وتقییم الخطر والتأكد من 
تنفیذ توصیاتھا الصادرة من االدارة أو 

تقاریر التدقیق الداخلي السابقة أو مراقبي 
4.02700.897114.02700.89711
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الحسابیة كانت أكبر من الوسط الحسابي الفرضي من خالل الجدول أعاله یتبیین ان جمیع األوساط 
لمصرف الرشید وكانت أجاباتھم متراوحة بین التجانس وعدم ) 12، 11(باستثناء األسئلة ) 3(والبالغ 

التجانس ذلك من خالل االنحراف المعیاري حیث كلما قل االنحراف المعیاري دل على تجانس استجابات 
.ه أفراد العینة وكما في الجدول أعال

وھذا یشیر إلى اتفاق افراد العینة ) 3.6464(أما إجمالي المحور فقد بلغ الوسط الحسابي الموزون 
مما یدل على ) 0.28559(حول ھذا المحور وكانت اجاباتھم متجانسھ حیث بلغ االنحراف المعیاري 

.تجانس االستجابات 

ه أن جمیع األوساط الحسابیة كانت اما بالنسبة لمصرف المتحد لالستثمار ، یتبین من الجدول أعال
وكانت اجاباتھم تتراوح بین ) 11، 9(باستثناء األسئلة ) 3(أكبر من الوسط الحسابي الفرضي والبالغ 

التجانس وعدم التجانس وذلك من خالل االنحراف المعیاري حیث كلما قل االنحراف المعیاري دل على 
.ل أعاله تجانس استجابات افراد العینة وكما في الجدو

وھذا یشیر الى اتفاق أفراد العینة ) 3.6959(أما إجمالي المحور فقد بلغ الوسط الحسابي الموزون 
مما یدل على ) 0.35908(حول ھذا المحور وكانت اجاباتھم متجانسة حیث بلغ االنحراف المعیاري 

.تجانس االستجابات 
) 3(دعم ونجاح إدارة المخاطر والجدول رقم أما فیما یخص المحور الثاني دور المدقق الداخلي في 

.یوضح ذلك 

الحسابات أو دیوان الرقابة المالیة والبنك 
.المركزي وغیرھا 

8
یتم تحدید برنامج لكل مھمة تدقیق تتعلق 

تحدد فیھا األھداف وإالجراءات بالمخاطر 
.والوقت الالزم لكل مھمة وتوزیع الموارد

3.05411.223523.05411.22352

9
فحص كفاءة وفاعلیة نظام تبادل المعلومات 

ما بین إدارة المخاطر والتدقیق الداخلي 
.وبقیة اقسام المصرف ووحداتھ 

3.59461.091883.59461.09188

10
الداخلي الى ادارة المخاطر یقدم التدقیق 

مقترحات كوسائل واجراءات للتعامل مع 
.المخاطر لتحسین أدائھا 

3.45951.215523.45951.21552

11
التأكد من اعتماد ادارة المخاطر منھج أو 

آلیة معتمدة للتحذیر المبكر لالزمات المالیة 
.

1.235722.40541.235722.8378

12

اعتماد المصرف على مبدأ التأكد من مدى 
خلق كوادر الظل أي الكوادر البدیلة ولكافة 
وحدات ادارة المخاطر مع اجراء تغیرات 

في مھام وواجبات الموظفین بین فترة 
وأخرى وبشكل الیتعارض مع متطلبات 

.العمل 

1.302002.83781.260392.4595
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)3(جدول رقم 
دور المدقق الداخلي في دعم ونجاح إدارة المخاطر

ت
األسئلة

الفرع -المتحد لالستثمارمصرف إدارة عامة-مصرف الرشید
الرئیسي

الوسط 
الحسابي

الموزون

االنحراف 
المعیاري

الوسط 
الحسابي

الموزون

االنحراف 
المعیاري

13
التزام ومعرفة المدقق الداخلي للمعاییر الھیئة 
الالزمة لتطبیق مبادئ إدارة المخاطر ومنھج 

.المستند الى المخاطر
4.16220.799774.13510.82199

14
التزام المدقق الداخلي ببذل العنایة الھیئة الالزمة 

عند قیامھ بتنفیذ عملیات تدقیق وتقییم إدارة 
.المخاطر واعطاء االولویات الى المخاطر المھمة 

4.13510.673394.13510.76339

15
على المدقق الداخلي اعتماد اجراءات عملیة بھدف 
كشف ومعالجة نقاط الضعف في اجراءات الضبط 

الداخلي والرقابة الداخلیة والتقریر عنھا الى 
.االدارة

4.21620.854244.16220.86646

16
المدقق الداخلي مراقبة ومتابعة اھتمام ادارة على 

العلیا بالمخاطر واجراء المقابالت مع االدارة العلیا 
والتنفیذیة لتحدید اھداف عمل معدات المصرف 

.والمخاطرالمرتبطة بھا 

4.13510.821994.13510.82199

اعداد تقریر من قبل مدیر التدقیق عن المخاطر یتم 17
4.29730.463374.29730.46337.االدارة أو لجنة التدقیقتقدیمھ الى مجلس 

18
یعمل مدیر التدقیق الداخلي على تأكید المستوى 
المقبول من المخاطر التي تؤثر على ستراتیجیة 

.المصرف في تحقیق اھدافھ
4.29730.463374.29730.46337

19
یتم مناقشة المستوى المقبول من المخاطر ما بین 

التدقیق الداخلي ومدیر ادارة المخاطر مدیر 
.ومجلس االدارة

3.91890.924313.91890.92431

20
یتوفر في قسم التدقیق الداخلي مدققیین داخلیین من 
اصحاب الخبرة والكفاءة وبشكل كاٍف التمام وتنفیذ 

.التدقیق
4.21620.821082.51350.96095

21
استشاریًا في تقلیل یلعب المدقق الداخلي دورا 

المخاطر وبیان المخاطر المسیطر علیھا عن تلك 
.التي غیر مسیطر علیھا

3.94591.025943.94591.02594

3.81081.049813.81081.04981یتأكد المدقق الداخلي من ان مجلس االدارة عمل 22
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من خالل الجدول أعاله یتبیین ان جمیع األوساط الحسابیة كانت أكبر من الوسط الحسابي الفرضي 
إدارة عامة وكانت أجاباتھم متراوحة بین التجانس وعدم التجانس ذلك من –للمصرف الرشید ) 3(والبالغ 

استجابات أفراد العینة وكما خالل االنحراف المعیاري حیث كلما قل االنحراف المعیاري دل على تجانس 
.في الجدول أعاله 

وھذا یشیر إلى اتفاق افراد العینة ) 3.8689(أما إجمالي المحور فقد بلغ الوسط الحسابي الموزون 
وھذا یدل على ) 0.17931(حول ھذا المحور وكانت اجاباتھم متجانسھ حیث بلغ االنحراف المعیاري 

.تجانس االستجابات 
رف المتحد لالستثمار ، یتبین من الجدول أعاله أن جمیع األوساط الحسابیة كانت اما بالنسبة لمص

وكانت اجاباتھم تتراوح بین التجانس ) 20(باستثناء السؤال ) 3(أكبر من الوسط الحسابي الفرضي والبالغ 
وعدم التجانس وذلك من خالل االنحراف المعیاري حیث كلما قل االنحراف المعیاري دل على تجانس

.استجابات افراد العینة وكما في الجدول أعاله 
وھذا یشیر الى اتفاق أفراد العینة ) 3.8199(أما إجمالي المحور فقد بلغ الوسط الحسابي الموزون 

مما یدل على ) 0.21060(حول ھذا المحور وكانت اجاباتھم متجانسة حیث بلغ االنحراف المعیاري 
.تجانس االستجابات 

بعد التدقیق الداخلي إداة فاعلة في الجھاز المصرفي لدعم (تم اثبات فرضیة البحث من ذلك یتبین ان
).متطلبات نجاح إدارة المخاطر

اما ،) 3.6464(إدارة عامة –حیث بلغ الوسط الحسابي الموزون للعینة األولى مصرف الرشید 
.)3.6464(الوسط الحسابي الموزون للعینة الثانیةالمصرف المتحد لالستثمار

.وسیتم المقارنة بین عینة مصرف الرشید وعینة مصرف المتحد لْالستثمارلمعرفة الفروق بینھما 

إدارة عامة والمصرف المتحد لالستثمار –دراسة مقارنة بین مصرف الرشید : ثالثًا 

على تنفیذ المالحظات والتوصیات الواردة في 
.تقاریر التدقیق الداخلي السابقة 

23
یتأكد المدقق الداخلي من ان مجلس االدارة عمل 
على تنفیذ المالحظات والتوصیات الواردة في 
تقاریر دیوان الرقابة المالیة، البنك المركزي ، 

.مراقبي الحسابات

4.13510.887014.02700.89711

24
حصول المدقق الداخلي على التأكیدات المھمة من 

تستطیع الحصول على المعلومات الكافیة ان االدارة 
.لمراقبة رضا عمالئھا 

3.89191.021543.86491.03178

25
تطویرقدرات المدققین وموظفین إدارة المخاطر من 

خالل خالل المشاركة في الدورات والندوات 
والمؤتمرات وورش العمل المحلیة ، العربیة ، 

.الدولیة 

4.0270

0.865594.02700.86559
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إدارة عامة والمصرف –لعینتین مستقلتین للمقارنة بین مصرف الرشید (t)یتم استعمال اختبار 
:متحد لالستثمار وھناك شروط لھذا االختبار وھي كاآلتي ال

.یجب ان تكون العینات مستقلة : الشرط األول 
.یجب ان تكون المجتمعات لھا توزیع طبیعي : الشرط الثاني 
.یجب ان تكون المجتمعات المسحوب منھا عینات متجانسة : الشرط الثالث 
.ب العینة تم التْاكد منھ من خالل سح: الشرط األول 

:أما الشرط الثاني والثالث یتم التأكد منھا كاآلتي 
Kolmogorov)الشرط الثاني تقوم باختیار  - semirnov Test) للتأكد من التوزیع الطبیعي للبیانات

.یوضح ذلك ) 4(لكل محور وحسب المصرفین ، والجدول رقم 

)4(جدول رقم 
Kolmogorov)التوزیع الطبیعي باستخدام  - semirnov Test)

الفرع الرئیسي-المصرف المتحد لالستثمارأدارة عامة–مصرف الرشید 

: المحور األول
اإلجراءات المتبعة من 
قبل التدقیق الداخلي عند 
القیام بفحص وتقییم إدارة 

المخاطر

دور :المحور الثاني 
المدقق الداخلي في 
دعم ونجاح إدارة 

.المخاطر

جراءات اإل: المحور األول
المتبعة من قبل التدقیق 

الداخلي عند القیام بفحص 
وتقییم إدارة المخاطر

دور :المحور الثاني 
المدقق الداخلي في 
دعم ونجاح إدارة 

.المخاطر

Kolmogorov –
semirnov Test0.7011.0860.7940.855

P-Value0.7090.1890.5540.457

-P)من خالل الجدول أعاله یتبین ان المحاور لكل مصرف تتبع التوزیع الطبیعي حیث كانت قیمة 
Value)الختبارsemirnov TestKolmogorov أكبر من مستوى المعنویة المفترض –

).0.05(والبالغ 

ذلك لتأكد من یوضح ) 5(لتجانس التباین والجدول رقم (Levanse Test)تقوم باختبار : الشرط الثالث 
تجانس التباین
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)5(جدول رقم 
(Levanse Test)

المحور
F0.430

اإلجراءات المتبعة من قبل التدقیق الداخلي عند القیام بفحص  وتقییم إدارة : المحور األول
P-Value0.514المخاطر

F0.015.دور المدقق الداخلي في دعم ونجاح إدارة المخاطر:المحور الثاني 
P-Value0.902
والجدول رقم (t)أما االختبارات الخاصة بالمقارنة ، بعد تحقیق االختبارات السابقة یتم تطبیق اختبار 

.یوضح ذلك ) 6(
)6(جدول رقم 

(t)تطبیق اختبار 
tP-Valueالمحور

وتقییم إدارة اإلجراءات المتبعة من قبل التدقیق الداخلي عند القیام بفحص : المحور األول
0.6570.513-المخاطر

2.7750.007.دور المدقق الداخلي في دعم ونجاح إدارة المخاطر:المحور الثاني 

إدارة عامة والمصرف –من خالل الجدول أعاله یتبین عدم وجود فروق معنویة بین مصرف الرشید 
اإلجراءات المتبعة من قبل التدقیق الداخلي عند القیام بفحص : المحور األولالمتحد لالستثمار فیما یخص 

، وان ھناك فروق معنویة (0.05)أكبر من  (t)الختبار P-Valueوتقییم إدارة المخاطر حیث كانت 
دور المدقق :المحور الثاني إدارة عامة والمصرف المتحد لالستثمار فیما یخص –بین مصرف الرشید 

.الداخلي في دعم ونجاح إدارة المخاطر
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المبحث الخامس
والتوصیاتاالستنتاجات

االستنتاجات:اوال 
1.

.لدعم ونجاح ادارة المخاطر  االجراءات المتبعة من قبل المدقق الداخلي 
2.

.اعتمادھما منھجیة واضحة في التحذیر المبكر لالزمات
3.

،ضعف ا
.دون تخطیط مسبق

اظھرت النتائج العملیة لدراسة ان االوساط الحسابیة متقاربة للمصرفین فیما یخص بذل العنایة المھنیة .4
) (

.التشغیلیة أو المالیة أو غیر ظاھرة في المیزانیة 
5.

ال
. وااللتزام وغیرھا

6.
المتبعة من قبل التدقیق الداخلي عند فحص وتقیم ادارة المخاطر بین

. دور المدقق في دعم ونجاح ادارة المخاطر
7.

.المخاطر لتقییم كفاءة وفاعلیة أنظمة الرقابة فیما یخص المخاطر المالیة والتشغیلیة وااللتزام بھا 
8.

.المخاطر والتوصیات وفقًا للمعاییر المھنیة للتدقیق 
9.

.المخاطر 
اعتماد مبدأ الشفافیة و.10

.مع مجلس اإلدارة وتحلیالت المخاطر والستراتیجیات الموضوعة للتعامل معھا 
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:التوصیات :ثانیا
1.

.المخالفة یخضع الموظفین اللى المساءلة القانونیة 
2.

ر 
،وارشادات التدقیق الداخلي 

.او المؤتمرات المحلیة والعربیة والدولیة
3.

مجلس االدارة للمصرفین فیما ی
من توفیر العدد الكاف من الموظفیین من اصحاب االختصاص والخبرة في المحاسبة واالدارة والعلوم 

.المالیة والمصرفیة وذلك لنجاح ادارة المخاطر وتفعیل دور التدقیق الداخلي 
4.

.وبرواتب مجزیة او اعتماد مبدْا الحوافز او توزیع االرباح السنویة للموظقین واالیفادات
5.

.االزمات المالیة 
تما .6 اع ضرورة 

.الظل لمصرفین عینة البحث 
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The contribution of the internal auditing in the banking
system to support and success the Risk Management

Ph.D.(Lecturer) Salowan Hafadh AL-Taee  *

Abstract
The change of the structure and environment of the system of Iraqi

bank and great new management to conform and to convenient with those
international bank requirements, therefore and that management helping
the bank to achieve its objective and growth. The research focuses on the
study of structure of the bank system according to international
requirement formed by to development Risk Management, what its types
and concept and the relation between the risk management and internal
audit. The practical part has used questionnaire, which distributed on the
two bank, first one  belong the public sector AL-Rasheed Bank –main
branch and the second  belong the private sector United bank for
Investment –main branch. The questionnaire consist of two part, first part
regards with the procedures which followed by the internal audit in auditing
and evaluating risk management and the second part specific with the role
of the internal auditor to success the risk management. The comparative
study has hold between the two banks, the result of the comparative study
found there was no significant difference with part one, but there has
significant with second part .United bank for Investment shall provide a
sufficient number of auditors and employee with experiences in
accounting, management and financial banking field ,the central bank as
an observing side shall ensure that the bank committed to provide and

implementation the basic requirement for management risks.
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