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دور حوكمة املصارف يف حتشني األداء املصريف "دراسة تطبيكية على املصارف يف إقليم
كوردستان"*
م.م .هاوري جالل حسين

م.د .سراء سالم داؤد

جامعة التنمية البشرية /السليمانية

جامعة الموصل
المقدمـة:

أصبحت األعمال ادلصرفية معقدة جدا ،وتنوعت وتعددت ادلسؤوليات الكبَتة من مشريف ادلصارف اذل ادلساعلُت
وشلثلي اجملالس  ،ومن اجل سالمة وضمان وأمن العمليات ادلصرفية وخاصة بعد األزمات ادلالية واألفالسات ادلتتالية
للعديد من ادلصارف العادلية ،واليت يرجع معظمها اذل الفساد األداري واحملاسيب بصفة عامة والفساد ادلارل بصفة خاصة
،شلا دفع األمر بظهور افكار جديدة تدمج فيها اعمال ادلصارف وكفاءة أداء ادلصارف باحلوكمة السليمة والصحيحة
للمصارف واليت سبقت م ا قامت بو جلنة بازل على مدار اكثر من عشرين سنة منذ تأسيسها بوضع قواعد واسس
للحوكمة يف القطاع ادلصريف .
ومن خالل العديد من التجارب الذي قام هبا الباحثُت  ،فأثبتت صلاح احلوكمة يف جذب قدر كبَت يف األىتمام
بسبب دورىا واعليتها يف األداء األقتصادي ولكن تطبيق مبادئ احلوكمة يف ادلصارف واليت تعد من ادلوضوعات احلديثة
الذي دل تعد تلقى القدر الكايف من األىتمام يف الدراسات احلديثة  ،وكنتيجة التطورات السريعة يف األسواق ادلالية وعودلة
التدفقات النقدية والتقدم التكنولوجي اليت أدت اذل ضغوط تنافسية عالية جدا بُت ادلصارف وادلؤسسات ادلالية غَت
ادلصرفية وما حدث ظلو يف األسواق ادلالية وتنوع األدوات ادلالية يف شلا زاد األىتمام بقياس العوائد وادلخاطر وكيفية ادارهتا
وتغيَت القوانيُت ونظم األشراف لكي ػلافظ على سالمة النظام ادلصريف ،ويأيت رفع مستوى األداء يف قمة اىتمامات
ادلصارف  ،ولتحقيق ذلك يعتمد على قدراهتا الذاتية وعلى سياسات إصالحية ومنها تطبيق دلعايَت احلوكمة ادلصرفية.
مشكلة البحث:
انطالقا من واقع األىتمام بتطبيق احلوكمة ادلخرج السريع واحلل ادلتكامل والفعال لكل السلبيات اليت ربصل يف
عمل وأداء ادلصارف وما شهده العديد من كبار ادل صارف العادلية من حاالت لالفالس شلا يقود احلديث اذل معرفة دور
احلوكمة يف النظام ادلصريف الذي تعمل على سالمة واستقرار ادلصارف ،فقد يرى الباحثان من خالل ىذه اإلشكالية
ضرورة األجابة عن التساؤالت التالية:

* قدم هذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة التنمية البشرية/السليمانية/نيسان 1025
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_ ىل لدى مدراء ادلصارف فكرة واضحة وموضوعية عن احلوكمة.
_ ىل تلتزم ادلصارف باحلوكمة ادلصرفية الدولية اليت وضعتها جلنة بازل  ٜٔٛٛكمقارنة هنائية ألدائها ادلصريف سنويا.
_ ىل تطبيق مبادئ احلوكمة ادلصرفية يؤثر بشكل فاعل وموضوعي يف أدائها ادلصريف.
_ ىل يستفاد مدراء ادلصارف من فلسفة احلوكمة من خالل ادليزة األوذل الفصل بُت ملكية ادلصارف وادارهتا بوضع نظام
يضبط عمل صبيع األطراف ادلعنية من مساعلُت وإدارة تنفيذية ورللس إدارة ومن ادليزة الثانية بالنفوذ الذي يتمتع بو كبار
ادلساعلُت على حساب صغار ادلساعلُت من خالل ضبايتهم واحلد من تسلط كبار ادلساعلُت.
اهداف البحث:
يسعى البحث اذل ربقيق االىداف التالية:
 oالتعرف على إغلابيات ومزايا احلوكمة ادلصرفية وكيفية االستفادة منها وربسُت أداء ادلصارف من خالل تطبيق.
 oمعرفة تفصيلية عن األداء ادلصريف للمصارف عينة البحث( مصارف يف إقليم كوردستان)
 oزلاولة لربط العالقة والتاثَت ادلباشر وغَت ادلباشر لتطبيق احلوكمة من قبل ادلصارف يف األداء ادلصريف.
أهمية البحث:

تأيت أعلية البحث من خالل التأكيد على ضرورة التوسع يف تطبيق مفهوم احلوكمة يف البيئة ادلصرفية وبيان مدى
االستفادة من احلوكمة يف تطوير أداء ادلصارف وتطوير اخلدمات ادلصرفية وجذب ادلستثمرين يف سوق األوراق ادلالية
وادلودعُت يف ادلصارف ،وكون األداء ادلصريف ؽلثل ادلؤشر احلقيقي دلدى صلاح ادلصارف يف شلارسة نشاطها وان مستويات
ىذا األداء تتأثر بشكل مباشر وتسهم فيو س ياسات اإلصالحات ادلتبعة من قبل ادلصارف وتطبيقا علميا للمعايَت
الدولية.
محاور البحث:

يتكون من جانبُت  ،اجلانب األول النظري ويتكون من :
 oنشأة احلوكمة وتطورىا الـتأرؼلي
 oمفهوم احلوكمة وتعريفها.
 oاحلوكمة يف جهاز ادلصريف واثرىا على ربسُت أداءىا
اما يف اجلانب العملي فيتمثل:
بقياس األداء ادلصريف من خالل مؤشرات العائد ادلصريف ويكون من عدة معادالت رياضية يتم من خالذلا قياس
العائد ادلصريف الذي يعد اىم مؤشرات األداء ادلصريف ومن مث قياس احلوكمة من خالل مؤشراهتا ودور ىذه ادلؤشرات
للحوكمة يف األداء ادلصريف على عدة مصارف يف إقليم كوردستان.
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أوالً :نشأة الحوكمة وتطورها الـتأريخي:

تطرق علماء االقتصاد قدؽلاً مثل (ادولف بَترل وغاردنزمينز ٕٖ ) ٜٔدلفهوم احلوكمة ادلؤسسية يف كتاهبما " الشركة
احلديثة وادللكية اخلاصة " الذي يعٌت بأداء الوحدة االقتصادية احلديثة واالستخدام الفعال للموارد فضالَ على القضايا
ادلرتبطة بفصل ادللكية عن اإلدارة .إال إن ادلتتبع جلذور ىذا ادلوضوع غلدىا تعود إذل فضيحة ( )Watergateيف الواليات
ادلتحدة االمريكية ،إذا استطاعت اذليئات التشريعية والقانونية االمريكية ربديد أسباهبا يف فشل الرقابة ادلالية يف الوحدة
ا القتصادية واإلسهامات غَت ادلشروعة ادلتمثلة بتقدمي الرشاوى لبعض ادلسؤولُت احلكوميُت وعدم االفصاح والشفافية يف
التقارير ادلالية ،شلا ساعد يف صياغة قانون مكافحة شلارسات الفساد عام  ٜٔٚٚالذي تضمن قواعد خاصة لصياغة
ومراجعة نظام الرقابة الداخلية اليت كانت نواة ذل ذا ادلصطل بعد أن تعر عدد كبَت من الوحدة االقتصادية إذل اهنيارات
مالية يف رلال القرو واالدخار .لقد مت تأسيس ىيئة تريدووي ( )Treadway Commissionعام ٘ ٜٔٛوسبثل دورىا
األساسي يف ربديد أسباب سوء سبثيل الوقائع يف التقارير ادلالية وتقدمي التوصيات حول تقليل حدوث ذلك .وقدمت ىذه
اذليئة أول تقرير ذلا عن احلوكمة ادلؤسسية وقامت بنشره عام  ٜٔٛٚيدعو لوجود بيئة رقابية سليمة ومستقلة مع تدقيق
(ٔ).

داخلي موضوعي يدعو لضرورة اإلفصاح عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية
ويف ضوء ما سبق ؽلكن بلورة مفهوم حوكمة الشركات يف بعدين أساسُت للتعبَت ادلوضوعي عن التطور حوكمة
الشركات:
البعد األول :أن حوكمة الشركات ينظر إليها بشكل تقليدي على أهنا ذلك النظام الذايت للتوجيو والرقابة واإلدارة

على اقتناء واستخدام ادلوارد دبعرفة رللس إدارة منتخب من ضبلة األسهم .

البعد الثاني :أن حكومة الشركات ينظر إليها بشكل معاصر على أهنا إدارة موارد الشركة ادلادية والبشرية وادلالية

وادلعرفية و ذلك دبعرفة أطراف ادللكية اجلماعية القادرة علي ربقيق االنضباط ادلارل واإلداري و تعظيم قيمة الشركة(ٕ).
ثانياً :مفهوم الحوكمة وتعريفها.

ال يوجد ىناك اتفاق عام على مفهوم أو تعريف واحد للحوكمة أو حوكمة الشركات ،بل ىناك مفاىيم سلتلفة
تعدد توجهات زبصص من تناولوا ىذا ادلوضوع بالدراسة والبحث" .ويعد مصطل حوكمة الشركات الًتصبة للمصطل
" ،"Corporate Governanceأما الًتصبة العلمية ذلذا ادلصطل  ،واليت اتفق عليها ،ىي "أسلوب شلارسة سلطات اإلدارة
الرشيد" أو الرقابة الشاملة .رغم وجود ترصبات كثَتة مثل نظام احلوكمة ،احلاكمية ،نظام إدارة الشركات ومراقبتها ،وإدارة

(ٔ)عالء فرحان طالب واؽلان شيحان ادلشهداين (ٕٔٔٓ) :احلوكمة ادلؤسسية ،عمان – األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل،
ص .ٕٛ-ٕٚ
(ٕ)عطا اهلل وارد و زلمد عبدالفتاح العشماوي ( :)ٕٓٓٛالقاىرة  -مصر ،مكتبة احلرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،صٖٖ.ٖ٘-
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ومراقبة ادلنشاَة ....اخل (ٔ)" .ويعترب لفظ احلوكمة مستحدث يف قاموس اللغة العربية ،وىو ما يطلق عليو النحت يف اللغة،
فهو لفظ مستمد من احلكومة ،وىو ما يعٍت االنضباط والسيطرة واحلُكْم بكل ما تعٍت ىذه الكلمة من معاين .وعليو فإن
لفظ احلَوَكمةُ يتضمن العديد من اجلوانب منها:
ِ o
الح ْك َمةُ :ما تقتضيو من التوجيو واإلرشاد.
الح ْك ُم :وما يقتضيو من السيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود اليت تتحكم يف السلوك.
ُ o
ِْ o
ام :وما يقتضيو من الرجوع إذل مرجعيات أخالقية وثقافية وإذل خربات مت احلصول عليها من خالل
اإلحت َك ُ
ذبارب سابقة.
 oالتَ َحا ُك ْم :طلباً للعدالة خاصة عند اضلراف سلطة اإلدارة وتالعبها دبصاحل ادلساعلُت"(ٕ).

وتقوم (احلوكمة) على فلسفة (االحتكام) ،وعلى فكر (التحكم) ،وكليهما قائم على ثقافة (التحاكم) ،وما بُت
(مشولية الفلسفة) ،وحكمة وعدالة ثقافة (االحتكام) ،وعقالنية ورشادة (احلكمة) ووعي وإدراك (احلكم) ،نبتت بذور
احلوكمة ،وأخذت تنمو وسبتد جذورىا ،وسيقاهنا ،وتزدىر أوراقها ،وتطيب شبارىا .وىي كالزرع ػلتاج إذل تعهد ،وػلتاج إذل
عناية ورعاية ،وػلتاج إذل إخالص الزارع أي يستند إذل ضمَت الزراع ،وإذل أنو ػلكمو عمل إدارى عارل التفاعل ،ومتزايد
الفاعلية ،يقوم على احلكمة ،وعلى الرشد ،وعلى الوعي اإلدراكي بأعلية إدارة األمر إدارة رشيدة عاقلة ،إدارة واعية

ومدركة وعلمية قائمة على( :التخطيط ،والتظيم ،والتنسيق ،والتوجيو ،والتحفيز ،وادلتابعة)(ٖ).
بالرغم من انتشار مفهوم احلوكمة والسعي إرل تطبيقو على ادلستوى العادلي ،إال أنو دل يتم االتفاق علي تعريف
موحد لو بُت ادلختصُت وادلهتمُت بتطبيقو .وقد يرجع ذلك إذل تعدد أبعاد ىذا ادلفهوم وتأثره بالنواحي التنظيمية
واالقتصادية وادلالية واالجتماعية للشركات(ٗ).
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية
أعماذلا" (٘).
كما عرفت حوكمة الشركات من قبل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  OECDبأهنا " النظام الذي يتم دبوجبو
IFC

توجية ومراقبة منظمات األعمال"

احلوكمة بأهنا " ىي النظام الذي يتم من خاللو إدارة الشركات والتحكم يف

(ٔ)

(ٔ) زلمد سامي راضي (ٕٔٔٓ) :موسوعة ادلراجعة ادلتقدمة ،األسكندرية – مصر ،دار التعليم اجلامعي ،الطبعة األوذل ،ص.ٕٗٙ
(ٕ) مسعود دراوسي و ضيف اهلل زلمد اذلادي (ٕٕٔٓ) :فعالية وأداء ادلراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد
ادلارل واإلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسَت ،جامعة زلمد خيضر ،صٖ.
(ٖ) زلسن أضبد اخلضَتي (ٕ٘ٓٓ) :حوكمة الشركات ،مصر-االسكندرية ،رلموعة النيل العربية ،الطبعة األوذل ،ص.ٕٜ
(ٗ) ابراىيم اضبد السعيدي و اخرون (ٕٕٓٓ) :مبادئ النظم احملاسبية ،مصر -االسكندرية ،دار وائل ،الطبعة األوذل ،ص.ٕٚ
(٘)زلمد غادر (ٕٕٔٓ) :محددات الحوكمة و معاييرها ،رللة علمية زلكمة – فصلية -تصدر عن مركز البحث العلمي يف جامعة
اجلنان  -العدد الثالث ،ص.ٔٛ
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ويعرف البنك الدورل احلوكمة بأهنا "احلالة اليت من خالذلا تتم إدارة ادلوارد االقتصادية للمجتمع بكفاءة عالية
هبدف التنمية" كما خلص برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي إرل أن احلوكمة تعرب عن شلارسة السلطات االقتصادية الرشيدة
والسياسة واإلدارية الفعالة إلدارة شئون اجملتمع على كافة مستوياتو (ٕ).
وكما توجد عدة تعاريف اخرى حلوكمة الشركات ،ومنها على سبيل ادلثال:
" oىي نظام متكامل للرقابة ادلالية وغَت ادلالية الذي عن طريقة يتم إدارة الشركة والرقابة عليها".
" oبأهنا اذليكل ادلؤسسي والعالقات الرمسية وغَت الرمسية اليت ربكم األنشطة وصنع القرار"(ٖ).
" oىي تطوير اليات داخلية وخارجية دلمارسة الرقابة ،مساءلة رللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا يف الشركة" (ٗ).
ثالثاً :الحوكمة في جهاز المصرفي واثرها على تحسين أداءها
 .2الحوكمة في جهاز المصرفي

ال ؼلرج مفهوم حوكمة ادلصارف يف معناه العام عن مفهوم حوكمة الشركات حىت يذىب بعضهم إذل إعتماد
تسمية حوكمة الشركات للمنظمات ادلصرفية ،أو حوكمة الشركات يف القطاع ادلصريف او حوكمة الشركات يف
ادلصارف"(٘) ومفهوم احلوكمة من ادلنظور ادلصريف تعٍت تطوير اذلياكل الداخلية للبنوك دبا يؤدي إذل ربقيق الشفافية يف
األداء وتطوير مستوى اإلدارة ،وترى جلنة بازل أن احلوكمة من ادلنظور ادلصريف تتضمن الطريقة اليت تدار هبا ادلؤسسات
ادلصرفية بواسطة رلالس إدارهتا واإلدارة العليا ()ٙويعرف مصرف القطر احلوكمة يف ادلصارف "يعٍت وضع اخلطط
والسياسات ،وربديد ادلسؤوليات والصالحيات واإلجراءات السليمة اليت تضمن حسن التنفيذ وانتظام العمل على سلتلف
ادلستويات اإلدارية" ( .)ٚوتعطي جلنة بازل للرقابة ادلصرفية تعريفاً أخر دلفهوم حوكمة ادلصارف يف اتفاق بازلٕ ىو":تعٍت

(ٔ)حامد نور الدين و ساسي فطيمة (ٕٕٔٓ) :دور حوكمة الشركات يف احلد من الفساد ادلارل واإلداري للقطاع اخلاص اجلزائري ،كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسَت ،جامعة زلمد خيضي ،صٖ.
(ٕ) عطااهلل خليل واخرون ( :)ٕٓٓٛاحلوكمة ادلؤسسية ،القاىرة -مصر ،مكتبة احلرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،ص.ٕٛ
(ٖ) أضبد علي خضري (ٕٕٔٓ) :اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة يف قانون الشركات مصر -االسكندرية ،دار الفكر اجلامعي،
الطبعة األوذل ،صٕٔ.
(ٗ) زلسن الربيعي و زلمد عبداحلسُت راضي (ٕٔٔٓ) :حوكمة البنوك ،عمان -األردن ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،الطبعة
األوذل ،ص.ٔٚ
(٘) زلسن الربيعي و زلمد عبداحلسُت راضي (ٕٔٔٓ) :ادلصدر السابق ،صٕٜ
( )ٙعبد العارل زلمدي (ٕٕٔٓ) :دور زلافظ احلسابات يف تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد ادلارل واإلداري ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسَت ،جامعة زلمد خيضر ،صٖ.
( )ٚإيناس ناصر ع َكلو ادلوسوي (ٕٓٔٓ) أثر تكنولوجيا ادلعلومات ادلصرفية وحوكمة ادلصارف يف ربقيق الرقابة السلوكية /دراسة تطبيقية
يف عينة من ادلصارف العراقية (احلكومية واألىلية) ،رسالة ماجستَت قدمة اذل كلية كلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة كربالء ،ص.ٚٙ
( ) 231

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد ( / )2العدد (  )2حزيران 2016

دور حوكمة املصارف يف حتشني األداء املصريف/ ...ص ص250-227

احلوكمة بصفة عامة اإلدارة الرشيدة و ربديد العالقة بُت شركاء ادلصرف (مساعلُت ،مودعُت ،دائنُت ،زبائن ،رللس
اإلدارة ،احلكومة... .،اخل)" (ٔ).
ومن التعريفات السابقة يتبُت لنا تنوع مفاىيم حوكمة ادلصارف من وجهة نظر رلموعة من الكتاب والباحثُت،
ولكن عموماً ؽلكن وصف مفهوم احلوكمة يف ادلصارف بأنو " إطار عمل يساعد ادلصرف على التعامل مع ادلخاطر اليت
يتعر ذلا بسبب طبيعة عملو أو نتيجة ادلمارسات اإلدارية اخلاطئة للحصول على السيطرة الكافية على ادلوارد البشرية
واإلقتصادية فيو دبا يضمن حقوق أصحاب ادلصاحل صبيعاً من اإلطراف الداخلية واخلارجية والذين تربطهم عالقة مباشرة
بادلصرف ويتأثرون بقيمتو ودبا يساعد على جلب رؤوس األموال االستثمارية من أضلاء العادل كافة لتوفَت التمويل ادلباشر

الالزم للمصرف للقيام بعملياتو ضمن ادلنطقة ذات ادلنافسة الشديدة وصوالً حلدود منطقة التميز من خالل اإللتزام دبعايَت
احلوكمة العادلية " (ٕ).
 .1مبادئ حوكمة للمصارف:

باعتبار البنوك من الشركات ونظراً حلساسية الدور الذي تقوم بو يف االقتصاد ككل ،فقد مت إعدد مبادئ خاصة

باحلوكمة يف البنوك ،حيث أصدرت جلنة بازل تقرير عن تعزيز احلوكمة يف ادلصارف عام  ٜٜٜٔمث أصدرت نسخة
معدلة منو عام ٕ٘ٓٓ ويف فرباير  ٕٓٓٙنسخة زلدثة بعنوان ،مبادئ احلوكمة يف ادلصارف وادلتمثلة فيما يلي.
المبدأاألول :غلب أن يكون أعضاء رللس اإلدارة مؤىلُت سباما دلراكزىم وأن يكونوا على دراية تامة باحلوكمة
وبالقدرة على أدارة العمل بادلصرف،ويكون أعضاء رللس اإلدرة مسؤؤلُت بشكل تام عن أداء ادلصرف وسالمة موقفة
ادلارل ،ويقوم رللس اإلدارة بتشكيل للجان دلساعدتو ومنها جلنو تنفيذيةوجلنة مراجعة داخلية كما يشكل رللس اإلدارة
جلنة إدارة وجلنة األجور.
المبدأالثاني :غلب أن يوافق ويراقب رللس اإلدارة األىداف اإلسًتاتيجية للمصرف وقيم ومعايَت العمل.
المبدأ الثالث :غلب على رللس اإلدارة أن يضع حد واض للمسؤوليات واحملاسبة لنفسو ولإلدارة العلياوادلديرين
وللعاملُت.
المبدأ الرابع :غلب أن يتأكد رللس اإلدراةمن وجود مبادئ ومفاىيم لإلدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة اجمللس.
المبدأ الخامس :غلب على رللس اإلدارةأن يقر بإستقالل مراجع احلسابات وبوظائف الرقابة الداخلية.
المبدأ السادس :غلب أن يتأكد رللس اإلدارة من أن سياسات األجور ادلكافأت تتناسب مع ثقافة وأىداف
وإسًتاتيجية ادلصرف يف األجل الطويل.
(ٔ) زلسن الربيعي و زلمد عبداحلسُت راضي (ٕٔٔٓ) :ادلصدر السابق ،صٖٔ.
(ٕ) ضبد عبد احلسُت راضي اخلالدي ( :)ٕٓٓٛتأثَت اآلليات الداخلية للحاكمية يف األداء وادلخاطر ادلصرفية لعينة من ادلصارف األىلية
العراقية :دراسة ربليلية للمدة من ٕ ٜٜٔـ ٕ٘ٓٓ " .أطروحة دكتوراه فلسفة مقدمة إذل رللس كلية اإلدارة واالقتصاد ـ قسم إدارة
األعمال .بغداد ،ص.ٔٚ
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المبدأ السابع :تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة،وتبعا لدليل جلنة بازل عن الشفافية يف ادلصارف

فإنو من الصعب للمساعلنب وأصحاب ادلصاحل وادلشاركُت األخرين يف السوق أن يراقبو بشكل صحي وفعال أداء
اإلدارة يف ظل نفص الشفافية.
المبدأ الثامن :غلب أن يتفهم أعضاء اجمللس واإلدارة العليا ىيكل عمليات ادلصرف والبيئة التشريعية اليت يعمل

من خالذلا(ٔ).

 .3ركائز(دعائم) الحوكمة للمصرف:
من أجل أن يؤدي مفهوم احلوكمة دوره ادلشار إليو البد من توافر رلموعة من الركائز اليت تسهم يف تعزيز ىذا
النظام يف الشركات عموماً وادلصارف بشكل خاص وقد حدد الباحث (ضباد) أىم الركائز اليت تناوذلا الباحثون واحملللون
يف ثالثة منها يظهرىا الشكل (ٔ):
الشكل ( )2ركائز الحوكمة المؤسسية

ركائز الحوكمة لممصرف

السموك األخالقي

ضمان ال لتزام السموكي من خالل-:
 ال لتزام باألخالقيات الحميدة ال لتزام بقواعد السموك المهني الرشيد التووووووازن قوووووي تحقيووووو م وووووال األطووووو ارالمرتبطة بالم ر

 -الشفاقية عند تقديم المعمومات

 اللتوووزام بالمسووواولية ايةتماعيوووة والحفووواعمى بيئة ن يفة

الكفاءات والمهارات

الرقابة والمساءلة

إدارة المخاطر

تفعيوووووول أدوار أ ووووووحا الم وووووومحة قووووووي نةووووووا
المنشأة-:
 -أطوو ار

 -وضع ن ام لدارة المخاطر

رقابيوووة عاموووة مسووول ميئوووة سوووو الموووال

م محة الشركات البور ة البنك المركزي
 -أط ار

رقابية مباشرة وموم المسواممون مةموس

الدارة لةنووة التوودقي

 الخضاع وتو يل المخاطر المتوقعة إلىأ حا الم محة

الموودققون الووداخميون

المدققون الخارةيون
 -أطووووووو ار

أخووووووور ،وموووووووم المووووووووردون الزبوووووووائن

المستهمكون المودعون المقرضون

الهيكل التن يمي

التشربعات واألن مة
القانونية

(ٔ) مسعود دراوسي و ضيق اهلل زلمد اذلادي(ٕٕٔٓ) :فعالية و أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات كألية للحد من
الفساد المالي و اإلداري ،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيَت ،جامعة زلمد خيضر .ص .ٙ
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ادلصدر :طارق عبد العال ضباد (ٕ٘ٓٓ) :حوكمة الشركات "ادلفاىيم-ادلبادئ -التجارب" ،تطبيقات احلوكمة

يف ادلصارف ،االسكندرية  -مصر ،الدار اجلامعية ،الطبعة األوذل.

 .4أهمية الحوكمة للمصارف واثرها على تحسين اداء المصرفي
تعد احلوكمة من أىم العمليات الضرورية و الالزمة حلسن عمل الوحدة اإلقتصادية ،و تأكيد نزاىة اإلدارة فيها ،و
كذلك الوفاء باإللتزامات و التعهدات و لضمان ربقيق الشركات أىدافها ،و بشكل قانوين و إقتصادي سليم ،خاصة ما
يتصل بتفعيل دور اجلمعيات العمومية حلملة األسهم لإلضطالع دبسؤولياهتم ،و شلارسة دورىم يف الرقابة و اإلشراف على
أداء الشركات ،و على أداء رللس اإلدارة و ادلديرين التنفيذيُت يف ىذه ادلصارف ،و دبا يؤدي إذل احلفاظ على مصاحل
(ٔ)

صبيع األطراف.
وكل ىذا إسًتعى اإلىتمام دبوضوع احلوكمة و تأكيد أعليتو اليت برزت أثاره واضحة من خالل ربقيقو للمنافع
األتية:
أ .ذبنب ادلصارف حاالت الفشل اإلداري و التعر لإلفالس و التعثر ادلارل فضالً عن دورىا يف تعظيم قيمة
ادلصرف يف السوق و ضمان بقائها و ظلوىا و إستمرارىا يف عادل األعمال على ادلستوى الدورل أو اإلقليمي أو
احمللي أو عند العمل يف بيئة تنافسية عالية.
ب .ربديد مصَت ادلصارف فضالً عن إقتصاديات الدول يف العصر احلارل ادلسمى بعصر العودلة ،ألن قواعد احلوكمة و
اإللتزام هبا أصبحت أداة قوية خللق سوق سبتاز بالشفافية و اإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية من خالل أدوات
رقابية فعالة مسلطة على رلالس إدارة الشركات و إلتزامها بإعادة ىيكلة ىذه اجملالس و تفعيل الدور الذي يلعبو
األعضاء غَت التنفيذيُت داخل رللس اإلدارة.

ج .تربز أعلية احلوكمة للمصارف القطاعُت العام و اخلاص بنفس األعلية ،و قد بدت اجلهود ادلبذولة لغرس احلوكمة يف
مؤسسا ت القطاع العام ،أو عندما تعمل تلك الدول على إعداد مؤسسات القطاع العام للخصخصة من خالل
توافر الشفافية و الوضوح و الدقة يف القوائم ادلالية و العمل بطريقة دؽلقراطية شفافة كي يتمكن أصحاب ادلصاحل
من إزباذ قرارات صائبة للحصول على عائد عادل من ادلوجودات ،و ىذه اإلجراءات ىي لب و جوىر احلوكمة.
د.

تربز أعلية احلوكمة من خالل الفصل بُت ملكية الشركة و اإلدارة و من مث بُت ادلساعلُت و إدارة الشركة ،و كذلك
الفصل بُت مسؤليات رللس اإلدارة و مسؤليات ادلديرين التنفيذيُت ،و اإلىتمام نابع من تعار ادلصاحل بُت
ادلالك و ادلديرين التن فيذيُت ،و ىذا بسبب ما ؼللفو ىذا الفصل من فاعلية تتصل بتحديد الرؤيا اإلسًتاتيجية و
مدى توافق اإلحتياجات و متطلبات مصاحل ادلستثمرين يف الشركة ادلساعلة.

)ٔ) زلسن أضبد اخلصَتي (ٕ٘ٓٓ) :حوكمة الشركات ،القاىرة_ مصر ،رلموعة النيل العربية ،الطبعة األوذل ،ص.٘ٚ
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للحوكمة دور مهم يف جذب اإلستثمارات سواء األجنبية منها أم احمللية و تساعد يف احلد من ىروب رؤوس
األموال و إزدياد فرص التمويل فضالً على إمكانية احلصول على مصادر ارخص شلا يزيد من أعلية احلوكمة بشكل خاص
(ٔ)
بالنسبة للدول النامية.
و ؽلكن تلخيص أعلية احلوكمة بالشكل األيت:
 oجذب اإلستثمارات احمللية و األجنبية و زبفيض تكلفة التمويل.
 oاحلد من ىروب رؤوس األموال احمللية إذل اخلارج و ىجرهتا.
 oمكافحة الفساد ادلارل و اإلداري و ما يًتتب عليو من فقر و بطالة.
o
o
o
o

ضمان حصول ادلستثمرين على عائد رلز على إستثماراهتم.
زيادة النمو و تعظيم حقوق ادلساعلُت و أصحاب ادلصاحل.
ضمان قدر مالئم من الطمأنينة للمستثمرين و تعظيم القيمة السوقية لألسهم.
تدعيم تنافسية الشركات يف األسواق ادلالية العادلية.

 oالتأكد من كفاءة تطبيق برامج اخلصخصة و اإلستخدام األمثل حلصيلتها ادلالية.
(ٕ)
 oذبنب اإلنزالق يف مشاكل زلاسبية و مالية و درء حدوث اإلهنيارات ادلصرفية.
وبالنسبة ألعلية احلوكمة يرى البعض من الكتاب و الباحثُت بأن احلوكمة ذلا أعلية كبَتة للمساعلُت بشكل شليز
كاأليت:
 oتساعد يف ضمان احلقوق لكافة ادلساعلُت مثل حق التصويت ،حق ادلشاركة يف القرارات اخلاصة بأي تغَتات
جوىرية قد تؤثر على أداء الشركة يف ادلستقبل.
 oاإلفصاح الكامل عن أداء الشركة و الوضع ادلارل و القدرات اجلوىرية ادلتخذة من قبل اإلدارة العليا يساعد
ادلساعلُت على ربديد ادلخاطر ادلًتتبة على اإلستثمار يف ىذه الشركات.
 oو اخلالصة أن تطبيق أي شركة مساعلة دلفهوم و قواعد و مبادئ احلوكمة ػلقق العديد من ادلزايا منها:
 oزبفيض درجة ادلخاطر ادلتعلقة بالفضائ ادلالية و اإلدارية اليت تواجهها الشركة.
 oزيادة درجة كفاءة أداء الشركة شلا ينعكس على معدالت الرحبية و دفع عجلة التنمية يف اجملتمع.
 oزبفيض الشفافية و الدقة يف القوائم ادلالية شلا يًتتب عليو زيادة ثقة ادلستثمرين هبا و إعتمادىا عليها يف إزباذ
القرارات اإلقتصادية.
(ٔ) عالء فرحان طالب واؽلان شيحان ادلشهداين(ٕٔٔٓ) :الحوكمة المؤسسية ،عمان – األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة
األوذل ، .صٖٖ_ٖٗ.

)ٕ) عبداهلل غادل و بن الضيف زلمد عدنان :)ٕٕٓٔ(،تفعيل دور الحوكمة كألية للحد من الفساد المالي واإلداري في الوطن

العربي مع اإلشارة إلى تجارب دولية،اجلزائر،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيَت،جامعة زلمد خيضر _ بسكرة،.
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 oيتي تقدم الشركة و جذب العديد من اإلستثمارات احمللية و األجنبية إذل زيادة معدالت النمو و ربقيق التنمية
اإلقتصادية ،و زيادة فرص العمل و التشغيل يف اجملتمع و ادلساعلة يف حل مشكلة البطالة اليت تعاين منها معظم
(ٔ)
دول العادل.
وتستأثر أعلية احلوكمة للقطاع ادلصريف بإىتمام واسع يف أوساط اإلقتصاديُت و ادلصرفيُت و ادلراقبُت من خارج
ادلصرف (السلطات الرقابية ادلركزية) أو من داخل ادلصرف (الرقابة ادلصرفية الداخلية) ،و ذلك جلملة اخلصائص اليت تتميز
هبا ادلصارف عموماً ،و اليت ؽلكن إغلازىا دبا يلي:
ٔ .أن ادلصارف بوجو عام ،أكثر عرضة من غَتىا من ادلؤسسات ادلالية األخرى إذل الصدمات ادلالية بسبب ىيكل
ادليزانية العامة الذي يتميز بإرتفاع نسبة الرافعة ادلالية .و تعرب الرافعة ادلالية عن نسبة الديون يف اذليكل ادلارل إذل
رلموعة ادلوجودات .و على مستوى ادلصارف ،تعرب الرافعة ادلالية عن مدى إستخدام الودائع يف اذليكل ادلارل
للمصرف .و يستأثر مقدار الرافعة ادلالية بإىتمام كل من ادلالكُت (ادلساعلُت) و الدائنُت (ادلودعُت) و إن كانت
بدرجات مفاضلة متفاوتة إذل ٍ
حد ما .إذ يفضل ادلساعلون عادة سبويل العمليات ادلصرفية بنسبة كبَتة من أموال
األخرين (ادلودعُت) ألن ىذا ؼلفض من حجم رأس ادلال ادلدفوع ،و يعظم العائد على حق ادللكية ،و ػلفظ للمالكُت
احلاليُت السيطرة على ادلصرف .و لكن اإلقًتا يزيد سلاطرة ادلصرف و غلعل ادلستثمرين يف األسواق ادلالية يطالبون
بعائد أعلى على اإلستثمار يف أسهم ادلصرف.
ٕ .تلعب ادلصارف دوراً مهماً يف اإلقتصاد الوطٍت من خالل شلارسة وظيفة من القرو و التسهيالت اإلئتمانية
للمشروعات التجارية و الصناعية ،و تقدمي اخلدمات ادلالية األساسية لعدد كبَت من الزبائن ،و توفَت السيولة ادلصرفية
يف ظل ظروف السوق الصعبة .و ما يًتتب على فشل أداء ادلصارف ذلذه الوظيفة من أثار سلبية خطَتة على
اإلقتصاد و على ادلتعاملُت مع ادلصرف ،و على بقية ادلصارف األخرى (ادلخاطرة النظامية).
ٖ .إن شلارسة ىذه الوظيفة تتطلب توافر أليات حلوكمة ادلصارف قادرة على تأمُت سبل اإلستقرار ادلارل إلدارات ادلصرف،
توفَت شبكات األمان ادلالية و خطط و سياسات و برامج لتأمُت الودائع.
ٗ .سبارس ادلصارف دوراً رقابياً على الزبائن من الشركات ادلقًتضة حلماية قروضها من ادلخاطر اإلئتمانية (سلاطرة النكول)
و سلاطر اإلعسار ادلارل الذي تتعر لو الشركات ادلقًتضة .إن مثل ىذا الدور ال ؽلكن أن تؤديو ادلصارف بصورة
مناسبة مادل تتمتع بأليات حوكمة ج يدة سبكن إداراهتا من رقابة ادلخاطرة يف تلك الوحدات اإلقتصادية و تقومي إدائها.
و شلارسة سلطة اإلدارة الرشيدة على الوحدات اإلقتصادية بوصفو شرطاً من شروط اإلقرا  .و على صعيد أخر ،فإن
حوكمة ادلصارف نفسها ربتل دوراً مركزياً يف الًتويج لثقافة احلوكمة .فإذا قام مدراء ادلصارف دبمارسة أليات احلوكمة

)ٔ) فكري عبد الغٍت زلمد جودة :)ٕٓٓٛ(،مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ منظمة
التعاون اإلقتصادي و التنمية ومبادئ لجنة بازل ،رسالة ماجستَت مقدمة إذل كلية التجارة،اجلامعة اإلسالمية_غزة ،.ص.ٜٔ_ٔٛ
( ) 236

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد ( / )2العدد (  )2حزيران 2016

دور حوكمة املصارف يف حتشني األداء املصريف/ ...ص ص250-227

السليمة فسيكون ىناك إحتمال أكرب لتخصيص رأس ادلال بطريقة أكثر كفاءة و تطبيق احلوكمة فعالة على الوحدات
اإلقتصادية اليت ؽلولوهنا.
٘ .ينفرد النظام ادلصريف و خباصة يف اإلقتصاديات النامية على وجو التحديد باخلصائص األتية ربتل ادلصارف مركزاً
مهميناً يف األنظمة ادلالية فهي زلرك حيوي و مهم جداً لنمو اإلقتصاد الوطٍت .فعندما تتميز ادلصارف بكفاءة
زبصيص األموال على القطاعات فأهنا تؤدي إذل زبفيض كلفة رأس ادلال يف الوحدة اإلقتصادية ،أو ربفيز النمو يف
اإلقتصاد.
 oتشكل ادلصارف الوعاء الرئيسي لتع بئة ودائع و مدخرات األفراد و ادلؤسسات األخرى على السواء .و يف الوقت
نفسو مصدراً مهماً لتمويل معظم قطاعات اإلقتصاد بسبب عدم تطور األسواق ادلالية.
 oيتمتع مدراء ادلصارف حبرية واسعة يف كيفية إدارة شؤون مؤسساهتم وفرهتا ذلم صبلة اإلصالحات يف األنظمة ادلصرفية
يف ا لعقدين ادلاضيُت ،ادلتمثلة بالتحرر ادلارل و زبفيف قيود التدخل احلكومي ادلباشر يف إدارة ادلصارف ،و خصخصة
ادلصارف احلكومية ،و إعادة ىيكيلية النظام ادلصريف.
 oغياب النظام الرمسي للتأمُت على الودائع يف الصناعة ادلصرفية ،يساعد على تقليل تكلفة فشل ادلصارف على
احلكومة ،و ذبنب مشاكل اخلطر ادلعنوي اليت تنشأ عن وجود إستعداد لتغطية غَت زلدودة للمودعُت.
 oإن خصائص ادلؤسسات ادلصرفية الواردة سابقاً ،تعزيز احلوكمة يف ادلصارف من خالل اإلىتمام بتصميم و تشغيل
ىياكل مالية شلتازة  ،Financial Super Structureتتضمن ضباية ادلودعُت و الدائنُت و شبكات االمان
)ٔ(.
األخرى ،و الرقابة التحوطية (الرقابة احلذرة)  Prudential Regulationعلى العمل اليومي للمصارف

Safety Net

رابعاً :الجانب العملي للبحث

هبدف اثبات الفرضية مت قياس األداء ادلصريف للمصارف عينة البحث  ،مصرف ادلوصل للتنمية واألستثمار،
مصرف الشرق األوسط لألستثمار ،مصرف كوردستان ،مصرف بغداد ،ومصرف آشور الدورل خالل الفًتة -ٕٜٓٓ
ٖٕٔٓ وذلك من خالل ثالثة مؤشرات :

(ٔ) حاكم زلسن الربيعي و ضبد عبد احلسُت راضي(ٕٔٔٓ) :حوكمة البنوك و أثرها في األداء و المخاطرة ،األردن_ عمان ،الطبعة
األوذل ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،ص.٘ٔ_ٗٙ
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ٔ_ مؤشر األتئمان النقدي والذي يعرب عنو بادلعادلة الرياضية:
األئتمان النقدي
____________________
رلموع ادلوجودات
ٕ_ مؤشر متانة رأس ادلال والذي يعرب عن ادلعادلة الرياضية :
نسبة رأس ادلال +األحتياطي
________________________
رلموع احلسابات اجلارية  +الودائع
ٖ_ مؤشر معامل حجم ادلصرف والذي يعرب عنو رياضيا:
لوغاريتم رلموع ادلوجودات
____________________
لوغاريتم رأس ادلال
ومت األعتماد على استبانة موزعة على عينة البحث وبواقع (ٓ٘) أستمارة والذي تبُت فيها العديد من ادلؤشرات
بدور احلوكمة يف ربسُت األداء ادلصريف للمصارف عينة البحث  ،ووزعت على ادلدراء ورؤساء األقسام والعاملُت يف
ادلصارف ادلذكورة.
وباألمكان توضي فكرة بسيطة عن ادلصارف عينة البحث وبعض ادلؤشرات ادلالية فيها من حيث العائد على
السهم ونسبة ادللكية.
ٔ_ مصرف ادلوصل للتنمية واألستثمار:
سنة التأسيس ٕٔٓٓ
رأس ادلال التأسيس ٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ٔ دينار
رأس مال األدراج ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٔ دينار
رأس ادلال ادلدرج لسنة ٕٗٔٓ ٕٕٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ دينار
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جدول( )2مؤشر العائد للسهم والملكية لمصرف الموصل للتنمية للفترة 1023-1009
ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

العائد على السهم

ٓ,ٖٔٛ

ٕٗٓٓ,

ٓٗٔٓ,

ٓٓ,ٓٛ

ٕٓ,ٜٔ

نسبة ادللكية %

ٕٜ,ٓٚ

ٕٖٗ,ٙ

ٖٗ,ٗٛ

ٖٓٗٚ,

ٗٙ,٘ٙ

ٕ_ مصرف الشرق األوسط العراقي لألستثمار
سنة التأسيس ٖٜٜٔ
رأس ادلال التأسيس ٓٓٓٓٓٓٓٓٗ دينار
رأس ادلال األدراج ٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ ٚدينار
رأس ادلال ادلدرج لسنة ٕٗٔٓ ٕٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ دينار
جدول ( )1مؤشر العائد للسهم والملكية لمصرف الشرق األوسط للفترة1023-1009
ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

العائد على السهم

ٕٓٔٓ,

ٖٔٔٓ,

ٓٓ,ٔٛ

ٓٓ,ٔٙ

ٓٗٔٓ,

نسبة ادللكية %

ٖ٘٘ٔ,

ٓ٘ٔٗ,

ٕ٘ٓ,ٙ

ٕٕٕ,ٜ

ٕٙ,ٜٔ

ٖ_ مصرف كوردستان الدورل لألستثمار والتنمية
سنة التأسيس ٕ٘ٓٓ
رأس ادلال التأسيس ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ دينار
رأس ادلال األدراج ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ دينار
رأس ادلال ادلدرج لسنة(ٕٗٔٓ) ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٗ دينار
جدول ( )3مؤشر العائد للسهم والملكية لمصرف كوردستان الدولي للفترة 1023-1009
ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

العائد على السهم

٘ٓ,ٕٙ

ٔٓ,ٜٓ

ٓٓ,ٔٙ

ٖٔٔٓ,

ٕٔٔٓ,

نسبة ادللكية%

ٕ٘ٔ,ٜ

ٕٔٙ,ٜ

ٖٔ,ٜٔ

ٖٓٚ,ٛ

ٖٜ,ٜ٘

ٗ_مصرف بغداد
سنة التأسيس ٕٜٜٔ
رأس ادلال التأسيس ٓٓٓٓٓٓٓٓٔ دينار
رأس ادلال األدراج ٓٓٓٓٓٓٓ ٕ٘ٛدينار
رأس ادلال ادلدرج لسنة (ٕٗٔٓ) ٕٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘
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جدول( )4مؤشر العائد والملكية لمصرف بغداد للفترة 1023-1009
ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

العائد على السهم

ٓ,ٔٛٙ

ٓ,ٖٔٚ

ٓٓ,ٜٔ

ٓٗٔٓ,

ٖٓٔٓ,

نسبة ادللكية %

ٖٔٔ,ٙ

ٕٔ,ٖٙ

٘ٔ٘,ٜ

ٖٔ٘,ٜ

ٓ٘ٔٙ,

٘_ مصرف آشور الدورل
سنة التأسيس ٕ٘ٓٓ
رأس ادلال التأسيس ٕٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ دينار
رأس ادلال األدراج ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ دينار
رأس ادلال ادلدرج سنة (ٕٗٔٓ) ٕٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ دينار
جدول ( )5مؤشر العائد والملكية لمصرف آشور الدولي للفترة 1023-1009
ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

العائد على السهم

ٔٓ,ٔٚ

ٓ,ٜٔٓ

ٓ,ٜٔٔ

ٔٔٔٓ,

ٓٓ,ٓٛ

نسبة ادللكية %

ٕٖٓٗ,

ٖ٘ٗ,ٜ

ٜٗ,ٜٛ

ٖ٘ٙ,ٙ

ٓٙٗ,ٜ

يتض من ىذا ان مصرف الشرق األوسط العراقي لألستثمار ومصرف بغداد اقدم ادلصارف من حيث التأسيس
يف العراق حيث تأسيسهم منذ ٕ ، ٜٜٖٔ_ٜٜٔاما مصرف ادلوصل للتنمية واألستثمار يف سنة ٕٔٓٓ وكل من
مصرف كوردستان وآشور الدورل أكثر حداثة يف التأسيس يف سنة ٕ٘ٓٓ .
اما رأس ادلال التأسيس دلصرف بغداد كان ضعف رأس ادلال التأسيس دلصرف الشرق األوسط العراقي يف وقت
تأسيسو ،ولكن اصبحت ادلصارف صبيعها عينة البحث متقاربة يف رأس ادلال ادلدرج لسنة ٕٗٔٓ حبدود
ٕٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ دينار عدا مصرف كوردستان الدورل اصب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٗ دينار.
اما مؤشر العائد على السهم فكانت ادلصارف عينة البحث متقاربة للسنوات  ٕٖٓٔ-ٕٜٓٓتًتاوح بُت
 ٕ.ٕٙ-ٓ.ٜٓيف حُت مؤشر نسبة ادللكية للمصارف عينة البحث اخذت باألرتفاع تدرغليا خالل السنوات -ٕٜٓٓ
ٖٕٔٓ وكانت اكثرىا ارتفاعا يف مصرف آشور الدورل والذي بلغت ٓ %ٙٗ.ٜيف سنة ٖٕٔٓ واقل نسبة يف مصرف
بغداد بلغت ٓ٘ %ٔٙ.يف سنة ٖٕٔٓ .
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اوال :مؤشرات األداء المصرفي:

ٔ_ قياس األداء ادلصريف من خالل مؤشر األئتمان النقدي اذل رلموع ادلوجودات وكانت النتائج كما يف اجلدول
جدول ( )6األئتمان النقدي/الموجودات للفترة ٕٖٓٔ-1009
ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

ادلصارف
مصرف ادلوصل للتنمية

ٖٔٓ,

ٖ٘ٓ,

ٕٖٓ,

ٕٗٓ,

ٓ,ٕٚ

مصرف كوردستان

-

-

-

مصرف الشرق األوسط

ٔٔٓ,

ٕٗٓ,

ٓ,ٕٛ

مصرف بغداد

ٓ,ٜٓ

ٓ,ٔٛ

ٓ,ٔٚ

مصرف آشور الدورل

ٓ,ٜٓٔ

ٔٔٓ,

ٕ٘ٓ,

ٕٗٓ,

ٓ,ٕٙ

ٕٖٕٔٗ,ٔٛ ٖٔٔ,
ٓ,ٔٛ

ٓ,ٕٚ

ادلصدر :من عمل الباحثُت
مؤشر األئتمان النقدي اذل رلموع اصبارل ادلوجودات يعد من مؤشرات توظيف االموال يف ادلصارف ويقيس كفاية
االستثمار وتوظيف األموال ادلتاحة للمصارف فيتض من اجلدول اعاله ،ان دلصرف ادلوصل للتنمية واالستثمار  ،حيث
بلغت نسبة األئتمان النقدي اذل ادلوجودات اعلى نسبة ذلا يف سنة ٕٕٔٓ حيث كانت ٕٗ ٓ.واطلفضت اذل ٓ.ٕٚ
اذل النصف تقريبا يف السنة ٖٕٔٓ  ،اما يف السنوات  ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓفكانت متقاربة حبدود ٖٔ ٓ.ٖ٘-ٓ.وىذا يعٍت
وجود تذبذب توظيف االموال يف ادلصرف ادلذكور يف حُت مصرف الشرق االوسط كانت النسبة منخفضة يف سنة
 ٕٜٓٓواخذت باالرتفاع تدرغليا وترواحت بُت ٕٗ ٓ.ٕٛ-ٓ.ودبعدالت مستقرة تقريبا للسنوات ٕٓٔٓ ،ٖٔٓٔ-اما
مصرف بغداد كانت نسبة توظيف االموال منخفضة جدا يف سنة  ٕٜٓٓواخذت باالرتفاع بشكل كبَت جدا يف سنيت
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-وىذا يدل على ان مصرف بغداد اخذ بتوظيف اموالو بطريقة علمية وفقا ألسًتاتيجية ىادفة وبسياسة
ناجحة وفعالة يف توظيف األموال لكن مصرف آشور الدورل فالنسب متذبذبة بُت اآلرتفاع واألطلفا من سنة الخرى.
ٕ_ مؤشر متانة رأس ادلال
والذي مت احتسابو بادلعادلة الرياضية رأس ادلال+األحتياطي /احلساب اجلاري+الودائع
وكما مؤشر يف اجلدول
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جدول( )7مؤشرمتانة رأس المال للفترة 1023-1009
ادلصارف

ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

مصرف ادلوصل للتنمية

ٖ٘ٓ,

ٕٗٓ,

ٓ,٘ٙ

ٓ,ٜٔ

ٓٓ,ٛ

مصرف كوردستان

ٕٕٓ,

ٓٗٓ,

ٓ,ٜٗ

ٓ,ٙٚ

٘ٓ,ٚ

مصرف الشرق األوسط

ٓ,ٔٙ

ٓ,٘ٛ

ٕٓ,ٚ

ٖٓٓ,

ٓ,ٖٙ

مصرف بغداد

ٓ,ٔٙ

ٗٔٓ,

ٓ,ٜٔ

ٖٗٔٓ,

ٖٜٔٚ,

مصرف آشور الدورل

ٓ,ٜٚ

ٖ٘ٔ,

ٔ,ٔٛ

ٕ,ٖٛ

ٕ,ٚٚ

ادلصدر :من عمل الباحثتُت
يتض من اجلدول ( )ٚم دى صلاح سياسات التمويل ادلتبعة يف ادلصارف من خالل ادلوازنةبُت مصادر التمويل
الداخلي واخلارجي ويعد مؤشر مهم يف قياس متانة رأس ادلال واليت تنعكس على حجم ادلخاطر اليت يتحملها ادلصرف
من خالل اثرىا على سلاطر الرافعة ادلالية ،فتبُت ان مصرف ادلوصل للتنمية اخذ ادلؤشر باالرتفاع خالل السنوات
 ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓولكن اطلفض بشكل كبَت يف سنة ٕٕٔٓ واخذ باالرتفاع بشكل كبَت يف سنة ٖٕٔٓ وىذا يدل
على التعديالت واالصالحات اليت حصلت يف ادلصرف نتيجة تعديل السياسة التمويلية ادلتبعة لدى ادلصرف والتوازن بُت
مصادر التمويل الداخلي واخلارجي  ،كذلك احلال بالنسبة دلصرف بغداد كانت النسبة متذبذبة بُت االرتفاع واالطلفا
خالل السنوات  ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓولكن اخذت باالرتفاع الكبَت يف سنة ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-يف حُت مصرف كوردستان
ومصرف آشور الدورل اخذ االرتفاع يف مؤشر متانة رأس ادلال يرتفع تدرغليا وبشكل طبيعي وذلك لكون ادلصرفُت
ادلذكورين يتعامل بسياسة سبويلية معتدلة خالل تلك الفًتة ليس فيها اخطاء ربتاج اذل تعديالت واصالحات شلا انعكس
على سَت العملية التمويلية ومتانة رأس ادلال فيها طبيعية وتأخذ باألرتفاع الطبيعي.
ٖ_ مؤشر حجم ادلصرف
يعد ىذا ادلؤشر عبارة عن لوغاريتم رأس ادلال ادلصرف  /لوغاريتم اصبارل ادلوجودات وكم موضحة يف اجلدول
جدول ( )8مؤشر حجم المصرف للفترة 1023-1009
ادلصارف

ٕٜٓٓ

ٕٓٔٓ

ٕٔٔٓ

ٕٕٔٓ

ٖٕٔٓ

مصرف ادلوصل للتنمية

ٖٖٗ.

ٖٗٔ,

ٔ,ٜٔ

ٔ,ٕٛ

ٔ.ٔٙ

مصرف كوردستان

ٓ٘ٔ,

ٖٗٔ,

ٔ,ٕٜ

ٔٗٓٓ,

ٖٔٓٓ,

مصرف الشرق األوسط

ٖ,ٜٚ

ٖ,ٔٛ

ٔٗٔ,

ٖ٘ٔ,

ٖٗٔ,

مصرف بغداد

ٔ٘ٔ,

ٔ.ٜٗ

ٗٗٔ,

ٓ٘ٓٓ,

ٕٓٔٓ,

مصرف آشور الدورل

ٓٓ,ٜ

ٕٔ,ٛ

ٕٔٔ,

ٕٕٗ,

ٕ٘٘,
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وىذا ادلؤشر يؤكد على ظلو حجم ادلصارف كان نتيجة اعماذلا يف سوق األوراق ادلالية  ،وليس النمو يف حجم
ادلصارف نتيجة زيادة حاصلة يف رأس ادلال للمصارف ،حيث يوض ادلؤشر حلجم مصرف ادلوصل للتنمية واألستثمار بلغ
اعلى نسبة لسنة  ٕٜٓٓفكانت ٖٗ ٖ,واخذت باألطلفا سنة بعد اخرى وصوال اذل اقل معدل لو يف سنة ٖٕٔٓ
حيث بلغت  ٔ,ٔٙوىذا يعٍت ان معدل ظلو ادلصرف اخذ باالطلفا والًتاجع ،اما مصرف كوردستان الدورل فكان
معامل حجم ادلصرف مستقر تقريبا يف السنوات  ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓولكن اخذ بالًتاجع واالطلفا يف سنة ٕٕٔٓ-
ٖٕٔٓ وىذا يعكس ضعف االسًتاتيجية ادلتخذة يف ادلصرف ،وبعكس ذلك مصرف آلشور الدورل حيث كان معدل
حجم ادلوصرف منخفض يف السنوات  ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓواخذت باالرتفاع اذل ضعف النسبة يف سنة ٕٕٕٖٔٓٓٔ-
وىذا يدل على ازباذ قرارات سًتاتيجية سليمة وصحيحة للمصرف حبيث جعلت من ظلو وزيادة حصلت يف رأس ادلال
دلصرف آشور الدورل.
ثانيا :تحليل استمارة األستبيان

تبُت من خالل ربليل استمارة االستبانة للمصارف عينة البحث وبواقع (ٓ٘) استمارة كعينة للبحث مت التوصل

اذل:
ٔ_ امكانية استخدام احلوكمة ادلصرفية
جدول ()ٜ
اتفق

%

الاتفق

%

بدون رأي

%

العبارة
لدى ادلصرف نظام معلومات فعال يستخدمو يف
تقدمي اخلدمات ادلصرفية للزبائن

٘ٗ

ٓ%ٜ

ٗ

%ٛ

ٔ

ٕ%

ػلاول ادلصرف دائما تطبيق دلعايَت احملاسبة
الدولية(بازل ٕ )ٔ،للرقابة ادلصرفية

ٗٛ

%ٜٙ

-

-

ٕ

ٗ%

اعضاء رللس االدارة وادلدراء يف ادلصرف لديهم معرفة
وادراك كامل عن مفهوم احلوكمة ودورىا االغلايب يف
حالة االلتزام هبا

ٓٗ

ٓ%ٛ

ٛ

%ٔٙ

ٕ

ٗ%

يسعى ادلصرف اذل احًتام وتطبيق االجراءات احملاسبية
يف عملو ادلصريف

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-

-

-

يستخدم ادلصرف التكنولوجيا احلديثة يف العمل
ادلصريف

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-

-

-

يتض من اجلدول ( )ٜان ٓ % ٜمن افراد العينة يتفقون على ان للمصارف عينة البحث لديها نظام معلومات
فعال يستخدمونو يف تقدمي اخلدمات واألعمال ادلصرفية وان  %ٜٙمنهم متفقون بتطبيق ادلعايَت الدولية لبازل ٕٔ،
للرقابة ادلصرفية  ،وان ادلصارف عينة البحث يتفق ٓٓٔ %من خالل استخدامهم التكنولوجية احلديثة يف عملهم ادلصريف
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وذلم القدرة العالية يف تطبيق االجراءات احملاسبية ادلطلوبة منهم يف عملهم ادلصريف ولكن ٓ %ٛمنهم اتفق ان رللس
االدارة ومدرائهم لديهم ادلعرفة التامة عن احلوكمة وتطبيقاهتا ومفاىيمها ودورىا االغلايب يف ظلو وتطور العمل ادلصريف.
ٕ_ سياسة ادلصرف
جدول ()20
اتفق

%

الاتفق

%

بدون رأي

%

العبارة
يوجد اىداف اسًتتيجية زلددة للمصرف

ٗٛ

%ٜٙ

-

-

ٕ

ٗ%

توفر الشفافية واالفصاح عن كافة االعمال واالنشطة
يف ادلصرف وعند االدارة

ٖٗ

%ٛٙ

٘

ٓٔ%

ٕ

ٗ%

وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤوليات
والصالحيات يف ادلصرف

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-

-

-

يف ادلصرف نظام التخصص وتقسيم العمل وربديد
الصالحيات وادلسؤوليات بُت العاملُت

ٓٗ

ٓ%ٛ

ٓٔ

ٕٓ%

-

-

يوجد يف ادلصرف ربديد ادلسؤوليات لالدارة بشكل
واض وموضوعي

ٗٚ

ٗ%ٜ

ٖ

%ٙ

يسعى ادلصرف اذل عدم التأخَت يف تقدمي التقارير
ادلالية وتقدؽلها بشكل دوري

ٓ٘

ٓٓٔ%

يتض من اجلدول(ٓٔ) ان سياسة ا دلصارف عينة البحث فيها العديد من االغلابيات لكون معظم افراد العينة
متفقون على ان مصارفهم لديها اسًتاتيجية زلددة وذلا اىداف واضحة ومعلومة لدى االدارة والعاملُت فيها وان
الصالحيات وادلسؤوليات واضحة يف مصارفهم ،ولكن ٓ %ٛمنهم اتفقوا على وجود نظام التخصص وتقسيم العمل
واليت تعد ضرورة البد منها من اجل الدقة والسرعة العالية يف العمل  ،وان التقارير ادلالية ذبهز وتقدم بشكل دوري
ومنتظم وتقدم اذل اجلهات ادلعينة يف وقتها ادلناسب  ،ولكن  %ٛٙمن افراد العينة اتفقوا على مدى توفر الشفافية
واالفصاح يف عمل ونشاط ادلصرف وان ٓٔ %دل يتفقوا على ذلك وان ٗ %منهم بدون رأي.
ٖ_ الكفاءة واخلربة
جدول ()22
اتفق

%

الاتفق

%

يدون
رأي

%

العبارة
يتمتع اعضاء رللس االدارة يف ادلصرف بكفاءة عالية

ٕٗ

ٗ%ٛ

ٛ

%ٔٙ

-

-

يسعى ادلصرف اذل احلد من استغالل السلطة يف غَت
مصلحة العامة للمصرف

٘ٗ

ٓ%ٜ

٘

ٓٔ%

-

-

التأكد من كفاءة رللس االدارة وعدم وجود اخطاء
مقصودة من قبلهم ومن قبل االدارة العليا

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-
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يوجد يف ادلصرف نظام احلوافز مالئم ويتوافق مع عمل
وكفاءة العاملُت فيو

ٔٛ

%ٖٙ

ٕٖ

ٗ%ٙ

-

-

يعمل ادلصرف وشكل دوري النهو دبستوى الكفاءات
البشرية من خالل الدورات التدريبية ادلستمرة

ٕٓ

ٓٗ%

ٖٓ

ٓ%ٙ

-

-

اتفق صبيع افراد العينة بأن رللس االدارة واالدارة العليا التقوم بأخطاء مقصودة يف عملهم ادلصريف من حيث
التعليمات والقوانيُت وكافة االعمال ادلصرفية ربت مسؤولياهتم.
يف حُت ٓٔ %من افراد العينة رأوا ان ادلصرف ال يستطيع يسيطر ويقضي على ظاىرة استغالل السلطة يف غَت
ادلصلحة العامة للمصرف ولكن للمصلحة الشخصية فيو ،بينما ٓ % ٜمن افراد العينة اتفقو ان ىناك حدود لتصرف
السلطة للمصلحة العامة للمصرف.
وان ٗ %ٛاتفقوا على سبتع اعضاء رللس االدارة يف ادلصارف(عينة البحث) على الكفاءة العالية واخلربة ادلصرفية.
لكن يظهر ان ىناك مسألة مهمة يف مصارفهم يف نظام احلوافز والدورات التدريبية للعاملُت (كدورات تدريبية
بالداخل واخلارج) وان ٗ % ٙمن افراد العينة الحظوا ان نظام احلوافز فيو ال يتالءم ويتوافق مع عمل وكفاءة العاملُت فيو
وان  %ٖٙمنهم الحظو عكس ذلك.
اما الدورات التدريبية واليت تعد ضرورة بالغة االعلية وخاصة ان العمل ادلصريف يف تطور مستمر وبأستخدام تقنيات
حديثة يف العمل ادلصريف ولو تعامالتو مع العديد من ادلصارف احمللية واالجنبية البد من تطوير كوادره ورفع مستوى
الكفاءة البشرية لديها.
ٗ_ االجراءات والقوانيُت
جدول ()21
اتفق

%

الاتفق

%

بدون رأي

%

العبارة
يستغل ادلصرف كل الفرص االستثمارية ذات الرب العارل

ٔٔ

ٕٕ%

ٖٜ

%ٚٛ

-

-

يلتزم ادلصرف باالحتياطي االورل والثانوي احملدد ضمن قانون
ادلصارف

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-

-

-

يسعى ادلصرف للعمل بوضع اجراءات لكافة التجاوزات
للقواعد والقوانيُت احملددة

ٗٛ

%ٜٙ

ٕ

ٗ%

-

-

يأخذ ادلصرف كافة اجراءات احليطة واحلذر يف تعامالتو

ٗٙ

ٕ%ٜ

-

-

ٗ

%ٛ

ٗٛ

%ٜٙ

-

-

ٕ

ٗ%

يسعى ادلصرف اذل ربقيق ضباية ألموال ادلودعُت

ٜٗ

%ٜٛ

-

-

ٔ

ٕ%

يسعى ادلصرف اذل ضباية حقوق ادلساعلُت فيو

ٗٙ

ٕ%ٜ

ٗ

%ٛ

-

-

ػلاول ادلصرف وبشكل دوري معاجلة اشكالية القرو

ادلتعثرة
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اتفق صبيع افراد العينة على ان ادلصارف عينة البحث تلتزم باالحتياطي االورل والثانوي احملدد والذي يفرضو وػلدده
البنك ادلركزي ضمن القوانيُت ادلصرفية وذلك دلواجهة اي ظروف طارئة ودلواجهة االلتزامات ادلصرفية يف الوقت ادلناسب
ويعد ىذا من ضمن االلتزام بادلعايَت الدولية ل بازل ٕٔ،
ولكن نتيجة الظروف االقتصادية اليت ؽلر هبا البلد فادلصارف الرباول ان تستثمر امواذلا وتستغل كافة الفرص
االستثمارية ذات الرب العارل لكون سلاطرىا عالية فتحاول بقدر اآلمكان ان تستثمر يف حدود معينة لذا ٕٕ %من افراد
العينة اتفقوا على ان مصارفهم تستغل الفرص االستثمارية ذات الرب العارل ومعظم افراد العينة  %ٚٛمنهم دل يتفقوا
على استغالذلا.
ولكن ادلصارف حريصة على وضع كافة االجراءات ومعاجلة التجاوزات للقوانيُت ادلصرفية احملددة حيث اتفق
 %ٜٙمن افراد العينة على ذلك يف حُت ٗ %دل يتفق على ذلك.
وان ٕ % ٜمن افراد العينة اتفقوا على ادلصارف تأخذ كافة انواع احلذر واحليطة يف تعامالهتا ادلصرفية الداخلية
واخلارجية ربسبا حلدوث ازمات مالية يف الداخل واخلارج وخوفا من انتقاذلا اذل مصارفها حبكم تعامالهتا ادلصرفية يف
داخل القطر وخارجو وان من ادلعروف ان العدوى ادلالية عالية جدا يف القطاع ادلارل وبالتحديد يف ادلؤسسات ادلصرفية
فالتحوط ضرورة البد منها.
وتعمل ادلصارف عينة البحث على ضباية ألموال ادلودعُت وحقوق ادلساعلُت فيها واتفقوا افراد العينة وبنسبة
 %ٜٕ ،%ٜٛعلى التوارل.
٘_ الرقابة والتدقيق
جدول ()23
اتفق

%

الاتفق

%

بدون رأي

%

العبارة
ضمان توفر رقابة مالئمة من قبل االدارة
العليا يف ادلصرف

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-

-

-

ضمان فاعلية دور ادلراقبُت وادراكهم
العلية دورىم الرقايب

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-

-

-

ربقيق رقابة مستقلة من قبل جلنة مستقلة
للرقابة على صبيع االعمال ادلصرفية

ٓ٘

ٓٓٔ%

-

-

-

-

اتفق صبيع افراد العينة واليت شكلت النسبة ٓٓٔ %بالرقابة والتدقيق من قبل االدارة العليا والدور الفعال الذي
يقوم بو ادلراقبُت بدورىم الرقايب دلطابقة ومتابعة ميزانية ادلصارف واعماذلم ادلصرفية بعيدة عن التالعب وغسيل االموال.
وان لدى ادلصارف عينة البحث جلنة رقابية مستقلة تقوم دبهامها الرقابية بشكل فعال بدقة عالية.
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الخاتمة:
اإلستنتاجات والتوصيات

ؽلكن إستخالص اإلستنتاجات األساسية توصلت إليها الباحثون من خالل عر

نتائج الدراسة وربليلها

بالفقرات اآلتية:
أوال :األستنتاجات:

باألمكان التوصل اذل رلموعة من االستنتاجات وبالشكل اآليت:

ٔ .احلوكمة :ىي نظام متكامل تُفر من خاللو ادلراقبة وادلتابعة وإخضاع الوحدات اإلقتصادية للقوانُت الرمسية من
خالل شلارستها لعملياهتا اإلدارية وادلالية بأقصى درجات اإلفصاح والشفافية ضباية حلقوق ادلساعلُت اليت تعد من أىم
ادلبادئ اليت تنادي هبا ادلنظمات الدولية ،بإعتبار تلك الفئة ىي ادلتضررة األوذل يف حالة تعر الوحدة اإلقتصادية
لإلفالس واالهنيار.
ٕ .إن مبادئ احلوكمة اليت تنادي هبا ادلنظمات الدولية ماىي إالّ إرشادات تتم شلارستها لكي تزيد من شفافية وإفصاح
ادلصارف والشركات عن نشاطاهتا ،وليست نصوصاً قانونية آمرة واجبة التنفيذ.
ٖ .إن اذلدف من احلوكمة ادلؤسسية ىو تقليل ادلخاطر سواء التشغيلية منها أم اإلستثمارية ،من أجل ربسُت األداء
ادلارل وكب ادلخالفات اإلدارية منها أو احملاسبية أو ادلالية من أجل اإلنفتاح والوصول إذل األسواق ادلالية العادلية.
ٗ .يف قياس مؤشر االئتمان ادلصريف اذل اصبارل ادلوجودات  ،ان مصرف بغداد كانت نسبة توظيف األموال فيو منخفضة
جدا واخذت باالرتفاع بشكل ملحوظ يف السنوات ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-ةىذا يعٍت ازباذ سياسات ناجحة وفعالة يف
توظيف اموالو يف حُت مصرف ادلوصل للتنمية واالستثمار كانت النسبة مرتفعة ولكن تدرغليا بدأت باالطلفا
وصولال اذل  ٓ.ٕٚوتعد نسبة منخفضة  ،ومصرف الشرق االوسط اخذ ادلؤشر باالرتفاع تدرغليا ودبقدار بسيط
جدا.
٘ .يعد مصرف بغداد افضل ادلصارف عينة البحث من حيث استخدامها للسياسة التمويلية الناجحة من خالل ادلوازنة
بُت مصادر التمويل الداخلي واخلارجي ودلصرف بغداد فيو متانة رأس ادلال عالية جدا خالل السنوات ٕٕٔٓ-
ٖٕٔٓ بينما كانت منخفضة جدا يف السنوات  ، ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓيف حُت مصرف الشرق االوسط العراقي
لالستثمار كانت السياسة التمويلية ناجحة يف السنوات ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ-حبيث اعطى ادلؤشر  ٓ.ٕٚ ،ٓ.٘ٛولكن
اخذ بالًتاجع واالطلفا يف سنة ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-حبيث اصب ٖٓٓ.ٖٙ ،ٓ.
 .ٙمصرف آشور الدورل حصل فيو ظلو يف حجم ادلصرف نتيجة تعامالتو الواسعة يف سوق االوراق ادلالية خالل
السنوات حبيث اخذ ادلصرف ينمو بشكل ملحوظ يف السنوات ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ-اذل ضعف ما كان عليو يف
السنوات ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓ
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 .ٚوبعكسو مصرف كوردستان الدورل كان حجم ادلصرف كبَت جدا يف تعامالتو يف سوق االوراق ادلالية خالل
السنوات  ٕٓٔٔ-ٕٜٓٓواخذ بالًتاجع يف السنوات ٕٕٕٖٔٓٓٔ-
 .ٛمن ربليل استمارة االستبيان للمصارف عينة البحث مت التوصل اذل ان ادلصارف تلتزم بادلعايَت الدولية جلنة بازل
ٕ ٔ،يف الرقابة الدولية ،ولديها نظام معلومات فعال ولديها القدرة يف تطبيق كافة االجراءات احملاسبية وتستخدم
التكنولوجيا ادلتطورة يف اعماذلا ادلصرفية ودل تعد مصارف تقليدية يف عملها ادلصريف ويف طريقة تقدمي خدماهتا
للزبائن.
 .ٜلدى ادلصارف خاصية ادارية واقتصادية تتمتع بالدقة والسرعة يف العمل من خالل التخصص وتقسيم العمل وربديد
الصالحيات وادلسؤوليات يف ادلصارف عينة البحث فضال عن ذلك متابعة دورية ومنتظمة لكافة التقارير ادلالية
وتقدم للجهات ادلعنية بشكل دوري ومستمر.
ٓٔ .يعاين العاملون يف ادلصارف عينة البحث يف اطلفا وعدم اىتمام يف نظام احلوافز تناسبا مع حجم العمل
الذي يقدمونو وكذلك قلة اىتمام ادلصارف بالدورات التدريبية للعاملُت واليت تعد ضرورة من اجل رفع ادلستوى
العلمي واخلربة لديهم ودلعرفة مدى التطور السريع الذي ػلصل يف العمل ادلصريف وباالخص يف الدول ادلتفدمة.
ٔٔ .نظرا للظروف االقتصادية اليت ؽلر هبا البلد يتض من خالل عينة البحث ان ادلصارف التستثمر امواذلا بشكل
كبَت جدا حبيث ربصل على ارباح وايرادات مرتفعة وبسرعة كبَتة ودبخاطرة عالية حفاظا على اموال ادلودعُت
وحقوق ادلساعلُت .
ٕٔ .لدى ادلصارف عينة البحث نظام رقايب عارل من قبل رللس االدارة واالدارة العليا ولديهم جلنة رقابية مستقلة
تعمل على متابعة االعمال واالنشطة ادلصرفية .
ثانياً :التوصيات:

باألمكان التوصل اذل رلموعة من التوصيات وبالشكل اآليت:

 .1العمل على أن يكون جمللس االدارة جلنة تعمل على تطبيق شلارسات احلوكمة وتشرف عليها ألجل التوافق مع
ادلعايَت الدولية اليت زبص جلنة بازل يف موضوع إدارة احلكم اجليد(احلوكمة) وأن تكون ىذه اللجنة بإدارة خرباء مثل
مدير رقابة اإلمتثال.
 .2ضرورة تواجد جلان فرعية تشرف على تطبيق شلارسات احلوكمة كلجنة ادلراجعة وادلراقبة وجلنة ترشي واختيار أعضاء
رللس اإلدارة يف ادلصرف فضالً عن جلنة ادلزايا والتعويضات وجلنة إدارة ادلخاطر وجلنة إدارة ادلوجودات وادلطلوبات
وجلنة بناء اإلسًتاتيجيات والتخطيط وجلنة اجملتمع والبيئة مع وجود اللجنة التنفيذية بالطبع.
 .3زبصص ادلصارف زبصيصات مالية خاصة وزلددة بالدورات التدريبية مع بداية السنة ادلالية لتدريب العاملُت
ومشاركتهم بدورات تدريبية يف العمل ادلصريف داخل القطر وخارجو.
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 .4فت فروع يف مناطق جغرافية اخرى ليس فقط يف حدود ادلدن ولكن يتعدى ذلك اذل النواحي والقرى من اجل
التوسع يف العمل ادلصريف .
 .5زلاولة البحث عن فرص استثمارية ذات رحبية عالية بالرغم من سلاطرىا العالية وليس فقط يف نطاق احلدود اجلغرافية
للبلد ولكن يف دول اخرى عربية واجنبية .
المصادر والمراجع
ٔ .ابراىيم اضبد السعيدي و اخرون (ٕٕٓٓ) :مبادئ النظم احملاسبية ،مصر -االسكندرية ،دار وائل ،الطبعة األوذل.
ٕ .أضبد علي خضري (ٕٕٔٓ) :اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة يف قانون الشركات مصر -االسكندرية،
دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوذل.
ٖ .إيناس ناصر ع َكلو ادلوسوي (ٕٓٔٓ) أثر تكنولوجيا ادلعلومات ادلصرفية وحوكمة ادلصارف يف ربقيق الرقابة
السلوكية /دراسة تطبيقية يف عينة من ادلصارف العراقية (احلكومية واألىلية) ،رسالة ماجستَت قدمة اذل كلية كلية
اإلدارة واالقتصاد جبامعة كربالء.
ٗ .حاكم زلسن الربيعي و ضبد عبد احلسُت راضي(ٕٔٔٓ) :حوكمة البنوك و أثرىا يف األداء و ادلخاطرة ،األردن_
عمان ،الطبعة األوذل ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع.
٘ .حامد نور الدين و ساسي فطيمة (ٕٕٔٓ) :دور حوكمة الشركات يف احلد من الفساد ادلارل واإلداري للقطاع
اخلاص اجلزائري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسَت ،جامعة زلمد خيضي.
 .ٙضبد عبد احلسُت راضي اخلالدي ( :) ٕٓٓٛتأثَت اآلليات الداخلية للحاكمية يف األداء وادلخاطر ادلصرفية لعينة من
ادلصارف األىلية العراقية :دراسة ربليلية للمدة من ٕ ٜٜٔـ ٕ٘ٓٓ " .أطروحة دكتوراه فلسفة مقدمة إذل رللس
كلية اإلدارة واالقتصاد ـ قسم إدارة األعمال .بغداد.
 .ٚعبد العارل زلمدي (ٕٕٔٓ ) :دور زلافظ احلسابات يف تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد ادلارل
واإلداري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسَت ،جامعة زلمد خيضر.
 .ٛعبداهلل غادل و بن الضيف زلمد عدنان :)ٕٕٓٔ(،تفعيل دور احلوكمة كألية للحد من الفساد ادلارل واإلداري يف
الوطن العريب مع اإلشارة إذل ذبارب دولية،اجلزائر،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيَت،جامعة زلمد
خيضر _ بسكرة.
 .ٜعطا اهلل وارد و زلمد عبدالفتاح العشماوي ( :)ٕٓٓٛالقاىرة  -مصر ،مكتبة احلرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل.
ٓٔ .عالء فرحان طالب واؽلان شيحان ادلشهداين(ٕٔٔٓ) :احلوكمة ادلؤسسية ،عمان – األردن ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،الطبعة األوذل.
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ٔٔ .فكري عبد الغٍت زلمد جودة :) ٕٓٓٛ(،مدى تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية يف ادلصارف الفلسطينية وفقا دلبادئ
منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية ومبادئ جلنة بازل ،رسالة ماجستَت مقدمة إذل كلية التجارة،اجلامعة
اإلسالمية_غزة.
ٕٔ .زلسن أضبد اخلصَتي (ٕ٘ٓٓ) :حوكمة الشركات ،القاىرة_ مصر ،رلموعة النيل العربية ،الطبعة األوذل.
ٖٔ .زلسن الربيعي و زلمد عبداحلسُت راضي (ٕٔٔٓ) :حوكمة البنوك ،عمان -األردن ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،الطبعة األوذل ،ص.ٔٚ
ٗٔ .زلمد سامي راضي (ٕٔٔٓ) :موسوعة ادلراجعة ادلتقدمة ،األسكندرية – مصر ،دار التعليم اجلامعي ،الطبعة األوذل.
٘ٔ .زلمد غادر (ٕٕٔٓ) :زلددات احلوكمة و معايَتىا ،رللة علمية زلكمة – فصلية -تصدر عن مركز البحث العلمي
يف جامعة اجلنان  -العدد الثالث.
 .ٔٙمسعود دراوسي و ضيق اهلل زلمد اذلادي(ٕٕٔٓ) :فعالية و أداء ادلراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كألية
للحد من الفساد ادلارل و اإلداري ،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيَت ،جامعة زلمد خيضر.
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