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إىــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلى
الينبوع الذي ال يمل العطاء ،إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من ق لبيا إلى
والدتي العزيزة.
إلى
من سعى وشقى ألنعم بالراحة واليناء ،والذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح،
الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي العزيز.
إلى
أميرتي رفيقو دربي التي ما كان ليذا العمل أن يكتمل دون مساندتيا زوجتي الحبيبة.
إلى
من حبيم يجري في عروقي ويليج بذكراىم فؤادي إلى إخوتي.
إلى
الذين رووا بدمائيم ثرى ف لسطين إلى من ىم أفضل منا جميعاًإلى الذين ارتقوا إلى السماء،
إلى شيداء ف لسطين .
إلى
من علمتنا حروف اً من ذىب وكلمات من درر يا من َجعلت فكرك منارة تنير لنا السير تجاه
عاصمتنا األبدية "القدس".
إلى
الذين عشقوا الحرية التي تفوح منيا رائحة الليمون والبرتق ال والنرجس  ،إلى الذين سقوا األرض
بحبات العرق السندسية التي انيمرت من جراح أبطال ىذه األرض ،إخوتي خلف القضبان.
إلى
كل األخوة واألخوات الذين ساعدوني في إخراج ىذا البحث على صورتو
واسأل هللا أن ينتفع بو كل الدارسين .إن شاء هللا،،

ة

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم ٌعلم ،والصالة والسالم على خٌر البرٌة معلم
البشرٌة سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
وانطالقا ً من العرفان بالجمٌل ،فإنه لٌسرنً وٌثلج صدري أن أتقدم بجزٌل الشكر
واالمتنان إلى المشرفٌن الفاضلٌن الدكتور/علً سلٌمان النعامً والدكتور /إبراهٌم علً
واكد ،اللذان أمدانً من منابع علمهما بالكثٌر ،واللذان ما توانٌا ٌوما ً عن مد ٌد العون لً
فً كافة المجاالت ،وحمدا ً هلل بأن ٌسرهما فً دربً وٌسر بهما أمري وعسى أن ٌطٌل
عمرهما لٌبقٌا نبراسا متأللئا فً نور العلم والعلماء.
وأتقدم كذلك بجزٌل الشكر والعرفان إلى جامعتً الرائدة جامعة األزهر بغزة  ،وعمادة
الدراسات العلٌا ،وإلى طاقم كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة كل باسمه ولقبه ،وأخص
بالذكر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بقسم المحاسبة  ،لكل ما قدموه لً من مساعدة ومساندة
من أجل المضً بخطى ثابتة فً مسٌرتً العلمٌة.
والشكر موصول ألعضاء لجنة المناقشة الموقرٌن الدكتور /عماد دمحم الباز (أستاذ
المحاسبة فً جامعة األزهر) ،والدكتور /اسكندر محمود نشوان (أستاذ المحاسبة فً
جامعة األقصى) ،على ما تكبداه من عناء فً قراءة دراستً المتواضعة وإثرائها
بمقترحاتهما القٌمة والذٌن ٌشرفنً االستماع لنصائحهما وإرشاداتهما.
وفً النهاٌة ٌسرنً أن أتقدم بجزٌل الشكر إلى كل من مد لً ٌد العون فً مسٌرتً
العلمٌة من خبراء ومحكمٌن.
الباحث
حسين رياض العفيفي

د

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تأثير تكاليف جودة التدقيق الداخمي في الحد مف المخاطر
التشغيمية في البنوؾ العاممة في فمسطيف ،لتحقيق ذلؾ تـ تحميل القوائـ المالية لعينة مف البنوؾ بيدؼ تحديد
األى مية النسبية لعناصر تكاليف الجودة بالنسبة إلجمالي التكاليف التي تتحمميا البنوؾ  ،وكذلؾ تـ استطالع
آراء عينة مكونة مف  75مف العامميف في التدقيق لتحديد األىمية النسبية لعناصر تكاليف الجودة وعناصر
المخاطر التشغيمية ،كذلؾ تـ استخداـ نماذج االنحدار الخطي المتعدد في اختبار فرضيات الدراسة .
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :
 -1بمغت األىمية النسبية لتكاليف الوقاية والمنع إلى إجمالي التكاليف التي تتحمميا البنوؾ ،%21.41
في حيف بمغت األىمية النسبية لتمؾ التكاليف مف خالؿ استطالع آراء المبحوثيف في البنوؾ 79.4
 ،%وتكاليف التقييـ بمغت  %4.25في حيف بمغت مف خالؿ استطالع آراء المبحوثيف ،% 76.9
وتكاليف الفشل الداخمي بمغت  % 8.53في حيف بمغت مف خالؿ آراء المبحوثيف ،% 77.7
وتكاليف الفشل الخارجي بمغت  % 0.30في حيف بمغت مف خالؿ آراء المبحوثيف . % 70.1
 -2ىناؾ عالقة عكسية بيف عناصر المخاطر التشغيمية كل عمى حدػ( العمميات الداخمية ،العنصر
البشرؼ ،األنظمة ،البيئة الخارجية) وتكاليف الجودة المتعمقة بالوقاية والمنع ،والتقييـ ،في حيف إف
ىناؾ عالقة طردية بيف عناصر المخاطر التشغيمية وتكاليف الجودة المتعمقة بالفشل الداخمي
والفشل الخارجي.
 -3أظيرت الدراسة إف مفيوـ جودة التدقيق الداخمي تخطى حماية النقدية والموجودات وضماف الدقة
المحاسبية ليشمل جميع النواحي اإلدارية والفنية التي تساىـ في تحقيق األىداؼ.
 -4أظيرت الدراسة أف البنوؾ العاممة في فمسطيف تفتقر لتصنيف عممي موحد لتكاليف الجودة  ،واف
التقارير المالية الصادرة ال تحتوػ عمى بيانات تفصيمية تتعمق بتكاليف الجودة.
ولقد أوصت الدراسة بضرورة تبني مفاىيـ الجودة عمى جميع المستويات اإلدارية ودعميا مف قبل إدارة البنؾ،
ووضع السياسات واألىداؼ لتحقيق ذلؾ ،واصدار التقارير الدورية التفصيمية لتكاليف الجودة ،كذلؾ أوصت
الدراسة بضرورة مراقبة المخاطر التشغيمية وفق توصيات لجنة بازؿ  ،IIوحث البنوؾ عمى اتباع ىذه التعميمات
مف خالؿ سمطة النقد الفمسطينية .

س

Abstract
The objective of this study is to assess the effect of the quality of the internal audit
in reducing the operational risks in Palestinian banks.
To achieve that objective, a sample of banks was selected, and the financial
statements of these selected banks were analyzed to determine the materiality of the
costs of quality control activities relative to total costs incurred by these banks. In
additional , a questionnaire was used to examine the opinions of those individuals
who are working in the internal audit departments in these banks. The study also
used the Multiple Linear Regression Model to test its hypotheses . The results were
as follows:
1. The relative importance of the costs of prevention compares with total costs
incurred by banks reached 21.41%, while the relative importance of these costs
through the polled respondents was 79.4%, the costs of the evaluation reached
4.25% while through polled respondents was 76.9%, the costs of internal failure
reached 8.53% while through polled respondents was 77.7%, and the cost of
external failure reached 0.30% while through polled respondents was 70.1%.
2. There was a negative relationship between the operational risk elements (internal
processes, the human factor, systems, external environment) and the cost of
prevention, and evaluation, while there was a positive relationship between
operational risk elements and the cost of internal failure, and external failure.
3. The study showed that the concept of internal audit quality has gained more
importance that just protecting of cash and other assets, But also to include the
accuracy of accounting information in all managerial tasks.
4. The study showed that Palestinian banks lack a unified scientific classification of
the cost of quality, and the financial reports do not contain detailed information on
the costs of quality.
The study recommends that these is a need to embrace the concepts of quality at all
administrative levels and supported by the bank's management, Also recommends
developing policies and mechanisms to achieve that objective, In additional the
study recommends that the banks should adopt more open policy of disclosure with
respect to the costs of quality.
Finally, the study recommends urging banks to use (Basel II) and Palestinian
Monetary Authority instructions to control the operational risk.
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 2.1.5أُٔبسعبد اُغِٔ٤خ ك ٢إداسح ٓٝشاهجخ أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ.
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القســـــم األول
االطـــــــار النظــــري لمــــدراســـــــة
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
تمييد
إزاء التقدـ العممي والتقني في جوانب الحياة ،تحتاج البنوؾ التي تشمل خدماتيا العالـ أجمع أف
تحمي نفسيا مف المخاطر التي تتعرض ليا مف جراء تعامميا المالي المتنوع ،حيث تعتبر الجودة إلى
جانب التكمفة مف أىـ عوامل النجاح في الوقت الحاضر ،وفي المقابل فإف الجودة الرديئة سوؼ تؤدؼ
إلى تعرض البنوؾ لتكاليف إضافية نتيجة لممخاطر التشغيمية ،والتي قد ينتج عنيا خسائر مالية وغير
مالية نتيجة لمضعف في خدماتيا مما ينعكس عمى رضا العمالء والمودعيف والمساىميف لدػ البنوؾ.
(الصواؼ  ،2012 ،صفحة )1
وفي ىذا الجانب ينبغي أف تتظافر جيود اإلدارة بيدؼ إقامة نظاـ لتكاليف الجودة ،يسعى إلى تحقيق
أىداؼ اإلدارة  ،ويتـ مف خاللو تالفي المخاطر التشغيمية أو الحد منيا ،وذلؾ لتقميص الخسائر التي قد
تتعرض ليا البنوؾ إلى أقل ما يمكف ،أو تالفي تمؾ المخاطر والنجاة منيا ،وبالتالي المحافظة عمي
حقوؽ المساىميف والمودعيف ،وكذلؾ دعميا لمقياـ بأعماليا وبما يمكنيا مف تحقيق المنافسة( .الصواؼ
 ،2012 ،صفحة .)1
ولقد كاف البحث عف الغش والخطأ يشكل االىتماـ األساسي لممدققيف ،مف خالؿ التركيز عمي التدقيق
الحسابي بما فييا إعادة العمميات الحسابية وتدقيق الترحيل ،ونتيجة لمتطورات االقتصادية والصناعية
والخدمية ،أصبح البحث عف الغش والخطأ جزء مف األىداؼ التي يسعى إلييا المدققيف ،مما أدػ إلى
ظيور مفيوـ جديد يطمق عميو التدقيق الداخمي الحديث ،يتضمف مجموعة مف المفاىيـ الحديثة واحداً
منيا التدقيق التشغيمي ،وعدداً مف االتجاىات الحديثة المتضمنة تكاليف الجودة( .عبد السيد ،2010 ،
صفحة )151
وتعد البنوؾ بمثابة القمب النابض في اقتصاديات الدوؿ ،لما تمعبو مف دور ميـ في دفع عجمة التنمية
االقتصادية ،حيث دخمت البنوؾ حقبة جديدة وتحولت مف عمميا التقميدؼ والمتمثل في جذب الودائع
واقراضيا لممستثمريف إلى خمق فرص استثمارية جديدة مثل الوساطة المالية واالعتمادات المستندية
.

وغيرىا ،وتشجيع المستثمريف عمى إدارة أمواليـ ،وكذلؾ فإف البنوؾ تمثل في معظـ دوؿ العالـ الشرياف
الرئيس في اقتصادىا ،وأصبحت البنوؾ تمثل مرآة اقتصاد الدوؿ (سمطة النقد الفمسطينية.)2008 ،
وفمسطيف كغيرىا مف دوؿ العالـ تمتمؾ جيا اًز مصرفياً كامالً ،فمقد شيد القطاع المصرفي الفمسطيني في
السنوات األخيرة نمواً مف حيث الكـ والنوع (سمطة النقد الفمسطينية ،)2008 ،ولكف نظ اًر لحالة عدـ
االستقرار السياسي واالقتصادؼ الذؼ تعيشو األراضي الفمسطينية بفعل السياسات اإلسرائيمية والظروؼ
األمنية وكذلؾ بفعل الحصار الدولي المفروض عمى الحكومة الفمسطينية ،األمر الذؼ يتطمب مف
البنوؾ بذؿ المزيد مف الجيود في إدارة المخاطر والتحوط ليا .كما أف الجياز المصرفي الفمسطيني
حديث النشأة ويعمل في بيئة قانونية ومؤسساتية وتنظيمية غير مواتية تزيد مف تعرض مؤسسات ىذا
الجياز لمستوػ أعمى مف المخاطر مقارنة بتمؾ القائمة في البمداف األخرػ ،لذلؾ تأتي ىذه الدراسة
لبياف أثر فاعمية تكاليف جودة التدقيق الداخمي في الحد مف المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في
فمسطيف.
يتكوف ىذا الفصل مف مبحثيف :

المبحث األول:

خطة الدراسة

المبحث الثاني :الدراسات السابقة
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 1.1المبحث األول  :خطة الدراسة
 1.1.1مشكمة الدراسة.
يمعب القطاع المصرفي دو اًر ىاماً في خدمة االقتصاد الوطني الفمسطيني ،فقد شيد ىذا القطاع
تطو اًر كبي اًر في السنوات األخيرة استجابة لمتطمبات النمو وتوقع زيادة فرص االستثمار والتعاوف
اإلقميمي ،وتأىيل االقتصاد الفمسطيني ليستفيد مف فرص التكامل الدولي ،وليصبح أكثر انفتاحاً عمى
االقتصاد العالمي( .عودة)2011 ،
إف الزيادة في تنوع وتعقيد العمميات المالية المصرفية ،وزيادة الضغوط عمي البنوؾ ،أدت إلى تبني
واعتماد أساليب وأدوات تتضمف مناىج إدارية ومحاسبية لضبط جودة األداء ،وتحقيق مستويات جودة
عالية بالمقارنة مع المنافسيف ،وألف تحقيق جودة األداء العالية تتطمب مف البنوؾ رقابة وضبط ألدائيا،
فإف ذلؾ يتطمب مف دائرة التدقيق الداخمي الرقابة عمي أنشتطيـ المالية والغير مالية وذلؾ باالستعانة
بأنظمة الجودة لتحقيق الدقة .لذلؾ تأتي ىذه الدراسة لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
"ما أثر تكاليف جودة التدقيق الداخمي في الحد مف المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في
فمسطيف؟".
ويتفرع منيا األسئمة التالية:
 .1ما أثر تكاليف الوقاية في الحد مف المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في فمسطيف؟
 .2ما أثر تكاليف التقييـ في الحد مف المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في فمسطيف؟
 .3ما أثر تكاليف الفشل الداخمي في الحد مف المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في فمسطيف؟
 .4ما أثر تكاليف الفشل الخارجي في الحد مف المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في
فمسطيف؟
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 1.1.2أىمية الدراسة.
تكمف أىمية الدراسة في العمل عمى تقديـ صورة أولية حوؿ أىمية تكاليف جودة التدقيق
الداخمي في القطاع المصرفي الفمسطيني ،وأثر المخاطر التشغيمية وفق مقررات لجنة بازؿ لمرقابة

المصرفية وسبل الوقاية منيا ،وذلؾ مف خالؿ مبدأ التكمفة مقابل المنفعة ،حيث تظير الدراسة العالقة

بيف التكمفة المدفوعة مقابل جودة وأثرىا في تخفيض المخاطر التشغيمية مف خالؿ دائرة التدقيق
الداخمي.
 1.1.3أىداف الدراسة.
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ أثر فاعمية تكاليف جودة التدقيق الداخمي في الحد مف
المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في فمسطيف ،وذلؾ مف خالؿ:

 .1التعرؼ عمى واقع تكاليف الجودة في البنوؾ العاممة في فمسطيف ،مف حيث مدػ إدراؾ إدارة
التدقيق الداخمي ومدراء البنوؾ والعامميف فييا بأىمية قياس تكاليف الجودة ،ومدػ تطبيق
أنظمة تكاليف الجودة ،ومدػ اىتماميـ بأنواع ومسببات ىذه التكاليف.
 .2التعرؼ عمى بالمخاطر التشغيمية في القطاع المصرفي.
 .3إفادة البنوؾ في فمسطيف بأىمية تكاليف الجودة وحجميا وطرؽ قياسيا والفوائد المترتبة عمييا
مف تخفيض المخاطر التشغيمية الناتجة مف العمميات اليومية.
 1.1.4فرضيات الدراسة
لدراسة العالقة بيف عناصر تكاليف الجودة وعناصر المخاطر التشغيمية  ،قامت
الدراسة ومف خالؿ استطالع آراء العامميف في دوائر التدقيق الداخمي ومدراء الفروع ومساعدييـ
في البنوؾ  ،باختبار الفرضيات التالية :

الفرضية األولى:

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( )  0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن العمميات الداخمية"
5

و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف العمميات الداخمية.
 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد مف
العمميات الداخمية.
 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف العمميات الداخمية.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف العمميات الداخمية.
الفرضية الثانية:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( )  0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن العنصر البشري"
و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف العنصر البشرؼ.
 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد مف
العنصر البشرؼ.
 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف العنصر البشرؼ.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف العنصر البشرؼ.
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الفرضية الثالثة:
" يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( ) 0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن األنظمة"
و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف األنظمة.
 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد مف
األنظمة.
 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف األنظمة.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف األنظمة.
الفرضية الرابعة:
" يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( ) 0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية "
و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد
مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
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 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
وقد تـ اختبار الفرضيات األربعة المذكورة استخداـ نماذج االنحدار الخطي المتعدد " Multiple Liner

،" Regressionوىو أحد النماذج اإلحصائية الرياضية التي تستخدـ في عمميات تحميل المتغيرات
المتعددة " "Multivariate analysis

 1.1.5متغيرات الدراسة.
المتغيرات المستقمة.
وتتمثل المتغيرات المستقمة بعناصر تكاليف الجودة ،والمتمثمة في ( تكاليف الوقاية ،تكاليف
التقييـ ،تكاليف الفشل الداخمي ،وتكاليف الفشل الخارجي) والشكل ( )1-1يوضح ذلؾ بشكل مخطط :
الشكل()1.1
عناصر تكاليف الجودة ( متغيرات مستقمة)

المصدر :إعداد الباحث
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المتغيرات التابعة
وتتمثل المتغيرات التابعة بالمخاطر التشغيمية وفق اتفاقية بازؿ IIلمرقابة المصرفية  ،وىـ
(العمميات الداخمية ،العنصر البشرؼ ،واألنظمة ،والحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية) ،والشكل ()1-2
يوضح ذلؾ بشكل مخطط :
الشكل ()1.2
عناصر المخاطر التشغيمية ( المتغير التابع)

المصدر :إعداد الباحث

والشكل ( )1-3يوضح العالقة المتوقعة بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة من خالل دائرة
التدقيق الداخمي
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الشكل( )1.3

المصدر :إعداد الباحث
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 1.1.6مصطمحات الدراسة.
 تكاليف الجودة (" :)Quality Costsىي تكمفة ضماف الجودة وتوكيدىا ،باإلضافة إلى
الخسائر المتحققة في حالة عدـ الحصوؿ عمي الجودة".(BIS, 1981) .
 تكاليف الوقاية )" :( Prevention Costsجميع التكاليف المتحققة في تخطيط وتنفيذ
والمحافظة عمى استم اررية نظاـ إدارة الجودة "( .الكسيـ  ،2001 ،صفحة )144
 تكاليف التقييم ( " :)Appraisal Costsالكمف المستيدفة لتحديد فيما إف كاف المنتج أو
الخدمة مطابقاف لممتطمبات الخاصة بو" ).(Hansen, 2010
 تكاليف اإلخفاق الداخمي ( " :)Internal Failure Costsىي التكاليف المتحققة عند اكتشاؼ
الوحدات غير المطابقة لممواصفات قبل وصوليا لمزبوف"( .حمودؼ و فالح ،2007 ،صفحة
. )7
 تكاليف اإلخفاق الخارجي ( ":)External Failure Costsمجموعة التكاليف التي تنشأ بعد
استالـ المستيمكيف أو الزبائف لممنتج أو الخدمة ذؼ الجودة الرديئة"( .عمواف ،2009 ،صفحة
.)54
 المخاطر التشغيمية (  ":)Operational Riskمخاطر تحمل خسائر تنتج عف عدـ نجاعة أو
فشل العمميات الداخمية ،والعنصر البشرؼ ،واألنظمة واألحداث الخارجية"(BCBS, 2004) .
 العمميات الداخمية (  ":)Internal Processesىي الخسائر الناتجة عف المعالجة الخاطئة
لمعمميات وحسابات العمالء والعمميات المصرفية اليومية " (عبد الكريـ و أبو صالح ،2007 ،
صفحة .)15
 العنصر البشري (  ":)The Human Elementالخسائر التي يتسبب بيا الموظفوف أو
تتعمق بيـ (بقصد أو بدوف قصد)"( .عبد الكريـ و أبو صالح  ،2007 ،صفحة .)15
 األنظمة ( ":)Systemsالخسائر الناشئة عف تعطل عمل األنظمة (عبد الكريـ و أبو صالح ،
 ،2007صفحة .)15
 البيئة الخارجية ( ":)The External Environmentالخسائر الناشئة عف االحتياؿ الخارجي
وأؼ أضرار تصيب الممتمكات واألصوؿ"( .عبد الكريـ و أبو صالح  ،2007 ،صفحة .)15
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 1.2المبحث الثاني :الدراسات والبحوث السابقة
تـ تقسيـ الدراسات والبحوث السابقة والتي تمكف الباحث مف الحصوؿ عمييا إلى مجاليف:
األوؿ :دراسات اىتمت بتكاليف الجودة
الثاني :دراسات اىتمت بالمخاطر التشغيمية
 1.2.1الدراسات السابقة المتعمقة بتكاليف الجودة .

( .1حمودة ،)2014 ،بعنوان "واقع تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفمسطينية (دراسة
تطبيقية)".
تيدؼ الدراسة إلى توضيح المفاىيـ المتعمقة بالجودة وتكاليفيا ،وكذلؾ مدػ إدراؾ إدارة
الشركات بأىمية قياس تكاليف الجودة ،ومدػ تطبيق أنظمة تكاليف الجودة ،ومدػ اىتماميـ
بأنواع ومسببات ىذه التكاليف .ولتحقيق أىداؼ الدراسة ،تـ استخداـ األسموب الوصفي التحميمي،
حيث تـ تصميـ استبانة وتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة البالغ عدده  38شركة صناعة أغذية ،وتـ
تحميل البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي  .SPSSولقد أظيرت نتائج الدراسة أنو يوجد إدراؾ
لدػ إدارات الشركات الصناعية الفمسطينية ألىمية تكاليف الجودة بدرجة كبيرة بمغت %76.48
لجميع األبعاد األربعة لتكاليف الجودة ،وكما توصمت الدراسة إلى تطبيق إدارات الشركات
الصناعية الفمسطينية لنظاـ تكاليف الجودة بدرجة كبيرة بمغت  %70.16لجميع األبعاد األربعة
لتكاليف الجودة ،وكذلؾ االىتماـ بسياسات تخفيض تكاليف الجودة بدرجة كبيرة بمغت %71.20
لجميع األبعاد األربعة لتكاليف الجودة.
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( .2سرور و عمر ،)2013 ،بعنوان "استعمال تكاليف الجودة في تقويم األداء االستراتيجي".
تسعى الدراسة إلى بياف أىمية تكاليف الجودة الكمية وتقويـ األداء االستراتيجي ،وكذلؾ
الربط فيما بينيا مف خالؿ بطاقة العالمات المتوازنة ،إذ إف االىتماـ بتكاليف الجودة الكمية
سيساعد في توفير معمومات مفيدة لعممية التخطيط والرقابة وتقويـ األداء في الوحدات
االقتصادية ،مما ينعكس في التحسيف المستمر وتخفيض التكاليف وتحسيف الجودة وبالتالي ترشيد
عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج االستقرائي التحميمي ،حيث تـ
استقراء أىـ ما نشر في الكتب واألبحاث والدوريات ومواقع شبكة المعمومات الدولية "اإلنترنت"،
وجمع ومناقشة وتحميل ما ورد في األدب المحاسبي عف المجيودات العممية السابقة لتطبيق
تكاليف الجودة في تقويـ األداء االستراتيجي ،وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ إمكانية الستعماؿ
المقاييس المالية والغير مالية لتكاليف الجودة الكمية في تقويـ األداء االستراتيجي مف خالؿ بطاقة
العالمات المتوازية بمناظيرىا الستو لموحدات االقتصادية ضمف بيئة التصنع.
( .3داود ،)2013 ،بعنوان" اعتماد تكاليف الجودة وفق النظام المحاسبي الموحد".
اىتمت ىذه الدراسة بمعرفة مدػ وامكانية اعتماد تكاليف الجودة وفق النظاـ المحاسبي
الموحد في المنشآت الصناعية العراقية ،وبياف مفيوـ تكاليف الجودة باعتبارىا جزءاً ميماً مف
إجمالي كمفة المنتج النيائي ،ومدػ تأثيرىا عمى إجمالي التكاليف وعمى مستوػ األرباح في
الشركة ،ولقد اعتمدت الدراسة في منيجيا عمى دراسة الحالة ،حيث تـ اختيار الشركة العامة
لمصناعات اليندسية في الناصرية (بالعراؽ) كونيا األنسب و األقرب لتحقيق أىداؼ الدراسة ،ولقد
توصمت الدراسة إلى أف الشركة نجحت في تطبيق قسـ مف إجراءات الجودة ،وانتاج منتجات ذات
مواصفات عالية ،إال أنيا لـ تستطع طيمة الفترة الماضية مف وضع تحسينات وتطويرات
ومقترحات تعديل عمي منتجات الشركة ،وأوصت الدراسة إلى ضرورة تطوير نظاـ تكاليف الجودة
واإلفادة مف تقارير تكاليف الجودة بوصفيا أداة تقيـ ،وأساس الحتساب مؤشرات الكفاءة ،وكما
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أوصت الدراسة إلى تعميق الوعى التكاليفي لدػ العامميف ولدػ بعض المستويات اإلدارية خاصة
المستويات المباشرة ومراقبي الجودة.
( .4الصياح و الحاللمو  ،)2013 ،بعنوان" التوازن االستراتيجي وعالقتو بتكاليف الجودة:
دراسة اختبارية في قطاع الصناعات الكيماوية األردنية".
تطرقت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بيف التوازف االستراتيجي وتكاليف الجودة وتقييـ
مستوػ التوازف االستراتيجي في شركات صناعة المواد الكيماوية في المممكة األردنية ،حيث
طبقت الدراسة عمي خمس شركات مساىمة عامة ىي األكبر مف حيث نسبة السوؽ ،حيث تمثل
 %72مف السوؽ األردني .ولتحقيق أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األسموب الوصفي التحميمي ،حيث
تـ تصميـ استبانة وتوزيع  133عمي كل مف مجمس اإلدارة ،واإلدارة العميا ،ومديرؼ حسابات
التكاليف ،وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة جوىرية بيف التوازف االستراتيجي وتكاليف
الجودة ،وأف التوازف االستراتيجي يؤدؼ إلى تخفيض تكاليف الجودة ،ولكف ليس بصورة مطمقة،
وكذلؾ فأف االختالؼ في التوازف االستراتيجي يتسبب في تكاليف مرتفعة ،وأف الوصوؿ إلى جودة
عالية يكمف الشركة تكاليف مرتفعة ،والجودة الرديئة أيضاً تكمف الشركة تكاليف مرتفعة ،ولقد
أوصت الدراسة بضرورة قياس التوازف االستراتيجي في الشركة بشكل دورؼ كل ستة أشير.
( .5احمد ،)2012 ،بعنوان" أثر تحديد ومراقبة عناصر كمف الجودة في نشاط المصارف"
تيدؼ الدراسة إلى توجيو عناية إدارات المصارؼ العراقية إلى تحديد ورقابة عناصر
كمف الجودة بالشكل الذؼ ال يسمح بقبوؿ أؼ فشل خارجي بالخدمة المقدمة لمزبائف وتحقيق القيـ
المستيدفة لممصرؼ ،ولقد اعتمدت الدراسة عمى "دراسة حالة " لمصرؼ االقتصاد لالستثمار
والتمويل وذلؾ بتحميل القوائـ المالية المنشورة لو مف الفترة  2005الى  ،2009ولقد توصمت
الدراسة إلى وجود حاجة ممحة لتثقيف الكوادر العاممة في القطاع المصرفي بمتطمبات الجودة
وآليات تصميـ جودة الخدمة وتقديميا ،وذلؾ بالتصميـ الوظيفي ورسـ سياسة اإلنفاؽ عمى
عناصر كمف الجودة بشكل دقيق ومراقبة عممية اإلنفاؽ وتخطيط توجيييا بالشكل الذؼ يؤثر
إيجابياً في نشاط المصرؼ ويؤدؼ إلى تحقيق قيمة المستيدفة.
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( .6الحديثي ،)2010 ،بعنوان " :دور الرقابة عمى تكاليف جودة التصنيع في تحسين األداء
المالي لشركات األدوية األردنية".
اىتمت الدراسة بالتعرؼ عمى دور تكاليف الجودة بأبعادىا األربعة ( تكاليف الوقاية
والمنع ،تكاليف التقييـ ،تكاليف الفشل الداخمي ،وتكاليف الفشل الخارجي) في تحسيف األداء
المالي لشركات تصنيع األدوية البشرية في المممكة األردنية الياشمية ،ولتحقيق ذلؾ تـ استخداـ
المنيج الوصفي التحميمي حيث تـ توزيع استبانتيف عمى كل مف مدراء اإلنتاج والجودة ،والمدراء
المالييف والمحاسبيف في شركات األدوية األردنية ،ومف ثـ تحميل البيانات والنتائج ،وكانت أىـ
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي أف مستوػ تكاليف الوقاية وتكاليف الفشل الداخمي
والخارجي مرتفعة في شركات صناعة األدوية األردنية ومستوػ تكاليف التقييـ متوسطة ،ووجود
دور ذو داللة إحصائية لتكاليف جودة التصنيع في تحسيف األداء المالي لشركات تصنيع األدوية
األردنية عند مستوػ المعنوية ()0.05
( .7عبد السيد  ،)2010 ،بعنوان" دور التدقيق الداخمي وفق ا لممفاىيم واالتجاىات الحديثة في
الرقابة عمي تكاليف الجودة ومؤشراتيا :دراسة ميدانية في معمل أسمنت طاسموجة".
تطرقت ىذه الدراسة إلى توضيح دور التدقيق الداخمي الحديث في الرقابة عمى كمف
الجودة وااللتزاـ بمؤشراتيا المالية والتشغيمية مما يعزز مف قدرة الشركة التنافسية ،ولتحقيق أىداؼ
الدراسة ،تـ استخداـ األسموب الوصفي التحميمي ،حيث تـ تصميـ استبانة وتوزيع  50استبانة
عمى كل مف إدارات األقساـ والعامميف في األقساـ لدػ الشركة ،ولقد أظيرت نتائج الدراسة
االىتماـ الواضح مف قبل أفراد العينة بكل إجراءات التدقيق الداخمي عمى تكاليف الجودة،
والمؤشرات المالية والتشغيمية المستخدمة لقياسيا ،وكما أظيرت الدراسة أيضاُ أىمية التدقيق في
التعرؼ عمي المجاالت المختمفة التي تسيـ في تحسيف الجودة ،وكذلؾ القصور الواضح في
التدقيق التقميدؼ في الرقابة عمي كمف الجودة ومؤشراتيا المالية والتشغيمية ،كوف نطاؽ عممو
محدداً بالمتابعة لمدفاتر والسجالت المحاسبية فقط ،ولقد أوصت الدراسة بضرورة أف تسعى اإلدارة
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إلى تعميق حالة االلتزاـ بالمفاىيـ واالتجاىات الحديثة لمتدقيق الداخمي مف قبل العامميف في قسـ
التدقيق الداخمي لمشركة مف خالؿ التركيز عمى التدقيق التشغيمي الذؼ يشمل كافة أنشطة الشركة.
 .8كرج وآخرون ) ،(Karg, Grottke, & Beckhaus, 2009بعنوان" Conformance
Quality and Failure Costs in the Software Industry-An Empirical
"Analysis of Open Source Software
سعت ىذه الدراسة إلى اختبار العالقة بيف جودة المطابقة لممواصفات وتكاليف الفشل
في شركات البرمجيات في الواليات المتحدة األمريكية ،ولتحقيق ىذا اليدؼ تـ جمع المعمومات
األولية وتـ تحميميا الستخالص النتائج مف ثالثة مصادر وىي :الشركة نفسيا وذلؾ لمعرفة
الخواص والتعميمات البرمجية لكل التطبيقات ،ووسائل التعقب وذلؾ لمعرفة حجـ الشكاوؼ
واألعطاؿ الناتجة عف استخداـ ىذه البرمجيات ،واإلحصائيات العامة ليذه الشركة ،ولقد توصمت
الدراسة إلى أف انخفاض تكاليف الفشل مرتبط بشكل كامل مع ارتفاع جودة مطابقة البرمجيات
لممواصفات باإلضافة إلى صغر حجـ البرمجيات ،ولقد أوصمت الدراسة بضرورة متابعة البحث
في مجاؿ جودة البرمجيات.
 .9عمي يو ار ) ، (Uyar, 2008بعنوان " An Exploratory Study on Quality
."Costs in Turkish Manufacturing Companies
تطرقت الدراسة إلى معرفة مدػ تطبيق الشركات الصناعية التركية لنظاـ تكاليف
الجودة ،وتقييـ أداء الشركة بعد تطبيق نظاـ تكاليف الجودة ،وتحديد الغرض مف قياس وتقرير
تكاليف الجودة ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة تـ توزيع استبانة عمى  500شركة مف أكبر الشركات
الصناعية في تركيا تـ تحديدىا مف خالؿ الغرفة التجارية في إسطنبوؿ ،حيث تـ اختيار الشركات
بناء عمى الحصة السوقية األكبر ،ولقد توصمت الدراسة إلى أف نسبة  49 %مف الشركات
تطبق نظاـ تكاليف الجودة ،حيث أدػ تنفيذ نظاـ تكاليف الجودة في الشركات محل الدراسة إلى
انخفاض شكاوػ العمالء ،وانخفاض نفقات الضماف ،وزيادة حجـ المبيعات ،ولقد أشارت الدراسة
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إلى أف المحاسبيف كانوا ىـ الفئة األكثر دعما لألىداؼ المقترحة  ،ولقد أوصت الدراسة بضرورة
تعميـ النتائج عمى باقي القطاعات.
 .10دساست سىٌش و كىاسَض ) (Sower & Quarles, 2007بؼُىاٌ"

""Cost of Quality Usage and Its Relationship to Quality System Maturity.

سعت ىذه الدراسة إلى اختبار العالقة بيف توزيع تكاليف الجودة ومستوػ نضج نظاـ
جودة الشركة ،وذلؾ لتقييـ مدػ فاعمية أنظمة تكاليف الجودة وأثر نضج أنظمة الجودة عمى أداء
الشركة وتحديد السبب في أف بعض الشركات ال تستخدـ أنظمة تكاليف الجودة ،ولقد طبقت
الدراسة عمى موظفي شركات صناعية ومتاجر أمريكية محمية ،ولقد استخدمت ىذه الدراسة
االستبياف لتحديد تكمفة الجودة الشاممة باستخداـ مؤشرات الجودة في المجتمع االمريكي
 ،ANSI / ISO / ASQ/ Q9004- 2000وذلؾ لتصنيف مستوػ نضج أداء النظاـ .كذلؾ
تـ استخداـ تحميل االرتباط بيف تكاليف الجودة ونضج نظاـ الجودة ،ولقد توصمت الدراسة إلى
وجود عالقة عكسية بيف نضج نظاـ الجودة وتوزيع تكاليف الجودة ،حيث اف انخفاض تكاليف
الفشل الخارجي كنسبة مئوية مف إجمالي تكاليف الجودة يؤدػ الى زيادة مستوػ نضج نظاـ
الجودة لدػ الشركة ،وتزداد تكاليف الجودة اإلجمالية إذا انتقمت الشركة مف مستوػ منخفض جدا
مف النضج في نظاـ الجودة إلى مستوػ أعمى .إف النمو في المبيعات واألرباح ال يرتبط إلى حد
كبير بوجود نظاـ لتكاليف الجودة أو مستوػ نضج نظاـ الجودة .كذلؾ أثبتت الدراسة أف كل مف
أنظمة تخطيط موارد الشركة ،ونظاـ التكاليف المبني عمى األنشطة يزوداف الشركة بنظـ معمومات
تسيل تتبع تكاليف الجودة .ولقد أوصت الدراسة بأف تطبيق نظاـ تكاليف الجودة الناجح يجب أف
يدعـ مف قبل إدارة الشركة مع األخذ بعيف االعتبار ارتفاع إجمالي تكاليف الجودة في المدػ
القصير.
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 1.2.2الدراسات السابقة المتعمقة بالمخاطر التشغيمية
( .1دمحم ع ،)2014 ،.بعنوان" محددات القياس واإلفصاح عن مخاطر التشغيل في البنوك
التجارية العراقية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف محددات القياس واإلفصاح عف المخاطر التشغيمية في
البنوؾ العراقية ،حيث أنيا تتعرض لمعديد مف المخاطر ومف أىميا المخاطر التشغيمية ،وقد بينت
الدراسة أنو عندما ال يتـ تحديد طرؽ القياس واإلفصاح عف ىذه المخاطر في القوائـ المالية ،فقد
يؤدؼ إلى تعرضيا لخسائر كبيرة ،وكذلؾ يؤدؼ الى عدـ تمكف مستخدمي القوائـ المالية مف
الحكـ السميـ عمييا بسبب نقض الشفافية واإلفصاح ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة ،تـ استخداـ
األسموب الوصفي اإلحصائي ،حيث تـ تصميـ استبانة وتوزيعيا عمي مجتمع الدراسة و البالغ
عدده ( )5بنوؾ  ،وقد تـ تحميل البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي  ،SPSSوتوصمت
الدراسة إلى أف المخاطر التشغيمية موجودة في البنوؾ العراقية وأنو ال يتـ اإلفصاح عنيا ،وكذلؾ
عدـ وجود طريقة محددة لقياس المخاطر التشغيمية في البنوؾ العراقية ،ايضا توصمت الدراسة إلى
عدـ األخذ بالقوانيف والموائح الصادرة عف البنؾ المركزؼ العراقي بشكل كامل والمتعمقة بالقياس
واإلفصاح عف المخاطر التشغيمية وكيفية إدارتيا مف قبل البنوؾ.
( .2يونس  " ،)2013 ،بعنوان" مدي إدراك المصارف الميبية بدور إصدارات بازل في دعم نظام
الرقابة الداخمية عمي مخاطر التشغيل.
تناولت ىذه الدراسة مدػ إدراؾ المصارؼ الميبية بدور إصدارات بازؿ لدعـ نظاـ
الرقابة الداخمية عمي المخاطر التشغيمية ،وكذلؾ قياس الفروؽ بيف استجابات البنوؾ المستقصي
منيـ حوؿ المتغيرات الخاصة بمدػ إدراكيـ بدور إصدارات بازؿ في دعـ نظاـ الرقابة الداخمية
عمي المخاطر التشغيمية ،وكذلؾ دراسة العالقة بيف المتغيرات الخاصة بيذا اإلدراؾ ،ولتحقيق
أىداؼ الدراسة ،تـ استخداـ األسموب الوصفي اإلحصائي ،حيث تـ تصميـ استبانة وتوزيعيا عمي
مجتمع الدراسة والبالغ عدده ( )10بنوؾ  ،وقد تـ تحميل البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي
 ،SPSSوتوصمت الدراسة إلى أىمية الضوابط الرقابية في رفع كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية
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والتقميل مف المخاطر ،وتشمل ىذه الضوابط الفصل الكافي لمواجبات ،والرقابة المادية عمى
األصوؿ ،كما توصمت الدراسة أيضاً إلى ضرورة االىتماـ بالخصائص النوعية لممعمومات مف
حيث الموضوعية والحيادية والقابمية لمفيـ والقدرة التنبؤية والذؼ يؤدؼ إلى تطوير نظاـ الرقابة
الداخمية في المصارؼ وبالتالي خفض مخاطر التشغيل .وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة دعـ
نظاـ الرقابة الداخمية عمى مخاطر التشغيل في البنوؾ الميبية ،وكذلؾ دور إصدارات بازؿ مف
خالؿ المتغيرات التالية :القيـ األخالقية والنزاىة ،االلتزاـ بالكفاءة المينية ،نظاـ المعمومات
المحاسبي ،قواعد المصرؼ المركزؼ ،قرار إدارة المخاطر ،أسس القياس الكمي لممخاطر ،قاعدة
البيانات المصرفية ،الفصل الكافي لمواجبات ،الرقابة المادية عمى األصوؿ ،اختبارات اإللماـ،
اختبارات التحقق ،الموضوعية والحيادية  ،القابمية لمفيـ ،القدرة التنبؤية ،وكذلؾ أيضا متابعة
وتقييـ مخاطر التشغيل ،وضع إطار عاـ إلدارة المخاطر التشغيمية بالمصرؼ.
( .3الصواؼ  ، )2012 ،بعنوان" أثر الرقابة والتدقيق الداخمي في تحجيم المخاطر التشغيمية
في المصارف التجارية".
تطرقت ىذه الدراسة إلى التأكيد عمى أىمية ودور الرقابة والتدقيق الداخمي في حماية
المصارؼ واستم ارريتيا وذلؾ مف خالؿ تحديد تأثير الرقابة والتدقيق الداخمي في تحجيـ المخاطر
التشغيمية ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة ،تـ استخداـ األسموب الوصفي التحميمي ،حيث تـ تصميـ
استبانة وتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة والبالغ عدده  30فرد يعمموف في المصارؼ في مدينة
الموصل بالعراؽ ،وقد تـ تحميل البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي  ،SPSSولقد توصمت
الدراسة إلى أف غالبية أفراد العينة يتفقوف عمي أىمية دور الرقابة والتدقيق الداخمي في درء
المخاطر التشغيمية ،وكما توصمت أيضا إلى أف ىناؾ ارتباط معنوؼ بيف إدارة الخطر في
المصارؼ وأنواع المخاطر التشغيمية وىذا بدوره بيف دور الرقابة والتدقيق الداخمي في دعـ إدارة
الخطر ،ولقد أوصت الدراسة بأف يكوف اليدؼ مف الرقابة الداخمية والتدقيق ىو تقميل األخطاء
وتقميص حجـ األخطار التي قد يتعرض ليا المصرؼ في ظل الظروؼ االقتصادية العالمية وما
تركتو األزمة العالمية النقدية مف آثار سمبية عمى أكثر بمداف العالـ.
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( .4خزعل  ،)2012 ،بعنوان" أثر المخاطر التشغيمية في الصيرفة اإللكترونية في ضوء مبادئ
بازل ( :)2دراسة تطبيقية في بعض المصارف العراقية".
سعت ىذه الدراسة إلى بياف أثر المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ بوجو عاـ
والعراقية بشكل خاص ،حيث أف ىناؾ العديد مف المخاطر أحداىا المخاطر التشغيمية ،وكذلؾ
دور المنظمات المتخصصة في وضع المبادغ والقواعد ( مبادغ بازؿ) لمحد مف تمؾ المخاطر،
ولتحقيق أىداؼ الدراسة ،تـ استخداـ األسموب الوصفي التحميمي ،حيث تـ تصميـ استبانة
وتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة ،حيث توزيع  160استبانة عمي مجموعة مف المصارؼ والقطاع
الحكومي ،والقطاع األىمي بالعراؽ ،وقد تـ تحميل البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي ،SPSS
وقد توصمت الدراسة إلى ضرورة دراسة واقع المخاطر التشغيمية في القطاع المصرفي مع ضرورة
االستعانة بالخبرات األكاديمية والمينية ،كما أوصت الدراسة بضرورة العمل وااللتزاـ بقررات بازؿ
 IIوالتي رسمت مناىج مختمفة تساعد البنوؾ في تجنب المخاطر التشغيمية.
( .5مصبح ،)2012 ،بعنوان" إدارة المخاطر التشغيمية في البنوك العاممة في فمسطين وفق
مستجدات اتفاقية بازل".
ناقشت ىذه الدارسة تحميل واقع استراتيجيات وأنظمة إدارة المخاطر التشغيمية في
البنوؾ العاممة في فمسطيف ،والوقوؼ عمى التدابير التي تقوـ بيا اإلدارة المصرفية لتطوير وادارة
التعامل مع تمؾ المخاطر وفق الضوابط المتعمقة بإدارة المخاطر التشغيمية حسب اتفاقية بازؿ،
ولتحقيق أىداؼ الدارسة ،تـ استخداـ األسموب الوصفي التحميمي في إجراء الدراسة مف خالؿ
جمع البيانات مف مصادرىا األولية والثانوية ،ولقد تـ إعداد استبانة وتوزيعيا عمي مجتمع الدارسة
والمكوف مف ( )135موظف مف موظفي دائرة الرقابة والتفتيش لدػ سمطة النقد الفمسطينية ،ومف
مسؤولي دوائر المخاطر في البنوؾ العاممة في فمسطيف ،وقد توصمت الدراسة إلى عدـ وجود
استراتيجيات كافية مف قبل مجالس إدارات البنوؾ إلدارة المخاطر التشغيمية ،ووجود بعض جوانب
الضعف والقصور في عمميات المتابعة ليذه المخاطر ،وأوصت الدراسة بضرورة قياـ البنوؾ
بتطوير اآلليات المتبعة لدييا لتطوير نظـ إدارة المخاطر التشغيمية ،وكذلؾ ضرورة االلتزاـ
بتطبيق المعايير الدولية في مجاؿ كفاية رأس الماؿ.
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( .6دمحم ا ،)2012 ،.بعنوان" دور المراجعة الداخمية في تقييم المخاطر التشغيمية في البنوك
التجارية :دراسة حالة البنك السوداني الفرنسي ".
تطرقت الدراسة إلي بياف دور المراجعة الداخمية ومدػ مساىمتيا في تقييـ المخاطر
التشغيمية في البنوؾ التجارية في ظل التطور التكنولوجي ،وأيضاً إلى صياغة اطار مفاىيمي
لممراجعة الداخمية يشمل إلى التعرؼ بالمخاطر التشغيمية مف حيث المفيوـ واألىمية واألىداؼ،
ومدػ تطبيقيا عمي البنوؾ التجارية ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة ،تـ استخداـ األسموب الوصفي
التحميمي مف خالؿ الدراسة التطبيقية لمقياـ بدراسة تطبيقية عمي البنؾ السوداني الفرنسي ،مف
خالؿ عينة مف العامميف بالبنؾ السوادني الفرنسي ،ولقد توصمت الدراسة إلى عدـ توفر المعمومات
الكافية عف شخصية العميل لدػ البنؾ يؤدؼ إلى زيادة نسبة التعثر في عمميات التمويل ،وعدـ
أخذ الضمانات الكافية مف العميل عند حصولو عمى المعامالت التمويمية يزيد مف المخاطر التي
يتعرض ليا البنؾ ،وتوصمت الدراسة أيضاً إلى بقاء الموظفيف في مواقع معينة وعدـ االلتزاـ
بالدوراف الوظيفي بالنسبة لمموظفيف في البنؾ يشكل خطورة عمي البنؾ ،وقد أوصت الدراسة إلى
ضرورة أخذ الضمانات الكافية مف قبل العميل قبل البدء في إجراءات منح التمويل ،وكذلؾ إلى
ضرورة االلتزاـ بالدوراف الوظيفي وعدـ بقاء الموظفيف في مواقع معينة لفترات طويمة ،ووضع آلية
لتدريب الموظفيف بصورة مستمرة بحيث يزيد مف كفاءتيـ و إمكانياتيـ وينتج عنو تقميل المخاطر
التشغيمية.
( .7عبد الكريـ و ابو صالح  ،)2007 ،بعنوان" المخاطر التشغيمية حسب متطمبات بازلII
:دراسة لطبيعتيا وسبل إدارتيا في حالة البنوك العاممة في فمسطين".
سعت ىذه الدارسة إلى التعرؼ عمى المخاطر التشغيمية بشكل عاـ ،وآلية احتساب رأس
الماؿ الالزـ لمواجيتيا وفق مقررات لجنة بازؿ ،وفحص وتحديد حجـ ونطاؽ المخاطر التشغيمية
التي تواجو البنوؾ العاممة في فمسطيف ،ومدػ كفاءة البنوؾ في التعامل معيا وادارتيا بما ينسجـ
مع مبادغ الممارسات السميمة إلدارة وضبط المخاطر التشغيمية ،وبالتالي تقدير مدػ جاىزية
البنوؾ لتطبيق متطمبات بازؿ فيما يتعمق بتكويف رأس الماؿ الالزـ لمواجية المخاطر التشغيمية،
ولقد توصمت الدارسة النخفاض مستوػ التزاـ البنوؾ العاممة في فمسطيف بالمبادغ األساسية
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لمممارسات السميمة إلدارة المخاطر التشغيمية ،حيث ال يتوفر لدػ معظـ البنوؾ المتطمبات
األساسية لمتوافق مع ىذه الممارسات ،وأف ىناؾ تبايف في مستوػ االلتزاـ بالممارسات السميمة ما
بيف البنوؾ الوافدة والبنوؾ المحمية ،حيث يالحع أف مستوػ التزاـ البنوؾ الوافدة أعمى مف البنوؾ
المحمية .ولقد أوصت الدارسة إلى ضرورة خضوع إدارة المخاطر لمتدقيق الفعاؿ وأف تكوف تبعية
إدارة المخاطر لمجمس اإلدارة أو المجاف المنبثقة عنو ذات العالقة.

التعقيب عمى الدارسات والبحوث السابقة
اتفقت الدراسات السابقة في تناوليا لتكاليف الجودة بأشكاؿ متعددة وذلؾ إما في تطبيقيا
لممعايير أو المبادغ المتعمقة بالجودة وتكاليفيا وذلؾ لتحقيق أىداؼ الوحدات االقتصادية ودورىا في
تقديـ األفضل ،وكذلؾ اتفقت الدراسات السابقة عمى أف لتكاليف الجودة دو اًر في عممية التحسيف
المستمر وصوالً إلى أعمى درجات الجودة.
فدراسة (حمودة ،)2014 ،جاءت لتوضح المفاىيـ المتعمقة بالجودة وتكاليفيا ،ومدػ ادراؾ الشركات
الصناعية بأىمية قياس تكاليف الجودة ،إذ أف االىتماـ بتكاليف الجودة سيساعد في توفير المعمومات
المفيدة لعميمة التخطيط والرقابة وتقويـ أداء الوحدات االقتصادية ،مما سينعكس في التحسيف المستمر
وتخفيض التكاليف وتحسيف الجودة ،والتالي ترشيد عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،وىذا ما أكدتو كالً مف
دراسة (سرور و عمر )2013 ،و (الصياح و الحاللمو  .)2013 ،واف لتكاليف الجودة دو اًر مف
إجمالي كمفة المنتج النيائي ،فمقد جاءت دراسة (داوود )2013 ،لتبيف مدػ تأثيرىا عمى إجمالي
التكاليف وعمى مستوػ األرباح في الشركات الصناعية ،ولذلؾ البد مف اعتماد تكاليف الجودة وفق
النظاـ المحاسبي الموحد .ولقد جاءت دراسة كالً مف (الحديثي )2010 ،و(عبد السيد )2010 ،لتبيف
دور الرقابة والتدقيق الداخمي عمي تكاليف الجودة ،مما يعزز مف قدرة الشركة التنافسية وتحسيف أدائيا
المالي ،فيما ذىبت دراسات أخرػ مثل ( )Karg, et.al. 2009و( )Uyar, 2009و Sower,et.al,
) )2007إلى تطبيق نظاـ تكاليف الجودة في الصناعة في دوؿ مختمفة وفي أقساـ متنوعة ،منيا مف
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طبقو في صناعة السيارات في دولة اليند ،ومنيـ مف طبقو في شركات البرمجيات في الواليات المتحدة
األمريكية ،ومنيـ مف طبقو في الشركات الصناعية في تركيا.
أما الدراسات التي تناولت جانب المخاطر التشغيمية فقد طبق أكثرىا في البنوؾ التجارية ،وركزت
جميعيا عمى مدػ أىمية قياـ البنوؾ التجارية في وضع السبل لتجنبت المخاطر التشغيمية ،فدراسة
(دمحم )2014 ،تناولت محددات القياس واإلفصاح عف مخاطر التشغيل في البنوؾ التجارية العراقية،
فيما تناولت دراسة (يونس )2013 ،مدػ إدراؾ المصارؼ لبازؿ في دعـ نظاـ الرقابة الداخمية غمى
المخاطر التشغيمية في البنوؾ الميبية ،أيضا تناولت معظـ الدارسات دور الرقابة والتدقيق الداخمي وأثرىا
عمي المخاطر التشغيمية مثل دراسة (الصواؼ )2012 ،ودراسة (مصبح )2012 ،ودراسة (دمحم،
 ، )2012وباإلضافة إلى الدارسات التي أظيرت أثر المخاطر التشغيمية في ضوء مبادغ بازؿ مثل
دراسة (خزعل )2012 ،ودراسة (عبد الكريـ.)2007 ،
وجميع ىذه الدارسات تختمف عف الدارسة الحالية في عدـ ربطيا لتكاليف الجودة مع المخاطر
التشغيمية ضمف دائر التدقيق الداخمي.
ما يميز الدراسة الحالية.
تُعد ىذه الدارسة امتداداً لمدارسات السابقة فيما يتعمق بجانب التدقيق الداخمي وتكاليف

الجودة في القطاع المصرفي وأقساميا وطرؽ قياسيا عمي الوحدات االقتصادية المختمفة ،وكذلؾ فيما
يرتبط بالجانب اآلخر وىي المخاطر التشغيمية .وقد تناولت ىذه الدراسة دور وفعالية تكاليف جودة
التدقيق الداخمي في الحد مف المخاطر التشغيمية عمي البنوؾ العاممة في فمسطيف ،وذلؾ مف خالؿ
استخداـ المتغيرات المستقمة والمتمثمة في تكاليف الجودة والتي تتمثل في ( تكاليف الوقاية – تكاليف
التقييـ – تكاليف الفشل الداخمي – تكاليف الفشل الخارجي) ،وأثر ذلؾ عمي المتغير التابع وىي
المخاطر التشغيمية .وتميزت ىذه الدارسة بالتعرؼ عمي تكاليف الجودة في دائرة التدقيق الداخمي في
البنوؾ وربطيا في الجانب اآلخر بالمخاطر التشغيمية وفق متطمبات بازؿ .II
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وتتمثل الجوانب التي استفادت منيا الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة فيما يمي:
 المعرفة الكاممة لنظاـ تكاليف الجودة ودورىا في القطاع الصناعي.
 المعرفة الكاممة لممخاطر التشغيمية وفق اتفاقية بازؿ ودرىا في البنوؾ التجارية.
 إعداد وبناء أداة البحث (قائمة االستقصاء) استناداً إلى ما ورد في الدراسات السابقة.
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الفصل الثاني
تكاليف جودة التدقيق الداخمي في القطاع المصرفي
تمييد :
تعتبر الجودة مف المتطمبات األساسية التي يجب توافرىا في المنتجات والخدمات التي تقدميا
المؤسسة المصرفية لعمالئيا ،األمر الذؼ يستوجب منح األىمية الالزمة ليذا المفيوـ ،وذلؾ مف خالؿ
استيعاب معنى الجودة وأىميتيا وتعميـ ونشر ثقافة الجودة عمى جميع العامميف في المؤسسة المصرفية
وبذؿ العناية الالزمة لتحقيقيا ،لما ليا مف آثار إيجابية تعود عمييـ بشكل خاص وعمى المجتمع بشكل
عاـ( .حمودة ،2014 ،صفحة )21
لذلؾ فإف االلتزاـ بالجودة تعتبر ثقافة سامية لمجتمع يقوـ عمى أساس تبادؿ المنفعة ،لذلؾ وضع عمماء
وخبراء الجودة عدة نماذج رياضية لتسييل عممية تقدير الجودة ،وذلؾ لممساعدة في الوصوؿ إلى
المستوػ األمثل لمجودة.
أما التدقيق الداخمي فيعتبر نوعاً مف اإلجراءات الرقابية ،يتـ مف خالليا فحص وتقييـ كفاءة وفعالية
وكفاية اإلجراءات الرقابية األخرػ (الصباف و عمي ،2002 ،صفحة  ،)27ليذا اعتبر البعض التدقيق
الداخمي بؤرة التركيز في ىيكل الرقابة الذؼ ينيض بمسؤولية التحقق مف قدرة بقية أدوات الرقابة عمى
الحماية المادية لألصوؿ والتأكد مف سالمة البيانات المالية بالسياسات اإلدارية ورفع الكفاءة التشغيمية.
(الحمو و جربوع ،2005 ،صفحة . )2
يتكوف ىذا الفصل مف مبحثيف :
المبحث األوؿ  :تكاليف الجودة في القطاع المصرفي .
المبحث الثاني  :التدقيق الداخمي في القطاع المصرفي.
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 2.1المبحث األول :تكاليف الجودة في القطاع المصرفي
 2.1.1مفيوم الجودة
إف مفيوـ الجودة يعود إلى الكممة الالتينية ( ،)Qualitiesوالتي تعني طبيعة الشيء أو
الشخص ومدػ درجة صالبتو ،فقديماً كانت تعني الدقة واإلتقاف مف خالؿ قياميـ بتصنيع اآلثار
التاريخية والدينية مف تماثيل وقالع وقصور ،وذلؾ ألغراض التفاخر وأيضاً ألغراض الحماية ،ولكف
تغير ذلؾ المفيوـ حديثاً ،فالجودة بعد التطور الذؼ شيده العالـ في جميع جوانبو ،أصبحت تعرؼ بأنيا
مجموعة مف الصفات والخصائص التي يتميز بيا المنتج أو الخدمة والتي تؤدؼ إلى تمبية حاجات
المستيمكيف والعمالء( .الدرادكة و الشبمي ،2001 ،صفحة )17
 2.1.2تعريف جودة الخدمة المصرفية
إف مفيوـ الجودة في الخدمات ُيعد أكثر صعوبة في قياسو مف الجودة في السمع المصنعة،

حيث تتصف الخدمة بصفة التجرد وليس بصفة المادية ،وال تحمل صفة الديمومة ،وىي تتعمق بعوامل
ذاتية ونفسية( .سمماف و طالب ،2013 ،صفحة )264
عرؼ (محسف) الخدمة المصرفية بأنيا مجموعة مف الخصائص الضمنية (المستيمؾ) والخصائص
الخارجية (المجتمع) التي يجب أف تتوافق مع احتياجات ومتطمبات الزبائف خالؿ إضفاء مجموعة مف
المزايا والمنافع والخصائص عمى كل خدمة( .محسف ،1996 ،صفحة )213
أما (العجارمة) فقد عرفيا بأنيا الخصائص والصورة الكمية لممنتج التي تقوؼ القدرة عمى إشباع حاجات
الحكـ المتعمق
معينة أو ضمنية لمزبوف ،أو أنيا خمو الخدمة مف أؼ عيوب أثناء إنجازىا وأنيا نتيجة ُ
بتوقعات الزبوف المدركة عف الخدمة واألداء الفعمي( .العجارمة ،2005 ،صفحة )329
أما ) (Kitchroen, 2004فقد عرؼ جودة الخدمة المصرفية عمى أنيا قدرة المنظمة عمى تمبية أو
تجاوز توقعات ومتطمبات الزبائف.
ويرػ الباحث بأف جودة الخدمة ىي مقدار الفجوة بيف توقعات الزبوف لمخدمة وبيف ما يدركو الزبوف مف
الخدمة فكمما تقمصت ىذه الفجوة بيف ما يتوقعو الزبوف وبيف ما يدركو كمما ازدت جودة الخدمة.
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 2.1.3أبعاد جودة الخدمة المصرفية
إف الخدمة وفقاً لما أوردتو جمعية التسويق األمريكية بأنيا منتج غير ممموس ،أو عمى األقل ال يمكف
تخزينيا أو نقميا أو فصميا عف مقدميا ،لذلؾ يمكف التعبير عف الخدمة بأنيا أداء عمل ينتج عنو منتج
غير ممموس إلشباع حاجات معينة يختمف في خصائصو عف المنتجات الصناعية ،ويمكف توضيح
أوجو االختالؼ بيف المنتجات الممموسة (السمع) ،والمنتجات غير الممموسة (الخدمات) مف خالؿ
الجدوؿ (.(Schroeder, 2004, p. 76) )2-1
الجدول ()2.1
أوجو االختالف بين المنتجات الممموسة ( السمع) وغير الممموسة ( الخدمات)
المنتجات غير الممموسة ( الخدمات)

المنتجات الممموسة ( السمع)

 -1ال يمكف إعادة بيعة

 -1يمكف إعادة بيعو

 -2المنتج غير موجود قبل الشراء

 -2المنتج يكوف جاىز قبل الشراء
 -3يمكف تخزينو

 -3ال يمكف تخزينو

 -4ال يحتاج إلى اتصاؿ مباشر بيف المنتج

 -4يحتاج إلى اتصاؿ مباشر بيف المنتج

والزبوف

والزبوف
 -5قياس الجودة معقد

 -5قياس الجودة أكثر سيولة
المصدر.(Schroeder, 2004, p. 76) :
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أما عف أبعاد جودة الخدمة المصرفية فيي كما يمي( :سمماف و طالب ،2013 ،صفحة )265
 .1الموثوقية () Reliability
وىي قدرة البنؾ عمى إنجاز الخدمة التي وعد بتقديميا إلى العمالء بشكل دقيق وصحيح
وثابت.
 .2االستجابة ()Responsiveness
وىي رغبة واستعداد وقدرة البنؾ عمى تقديـ الخدمة المناسبة وبالسرعة التي تحقق الفائدة مف
تمؾ الخدمة.
 .3الثقة ()Assurance
وىي تعني كسب الرضا واالطمئناف إلى مجيزؼ الخدمة ،وما يتمتعوف بو مف صفات متمثمة
بالمجاممة والمعرفة والكياسة والدقة في العمل وذلؾ مف اجل بناء الثقة.
 .4العناية ()Empathy
وىي تعني تركيز الخدمة عمى أساس فردؼ ،أؼ إبداء العناية واالىتماـ الشخصي بالزبائف وخمق
انطباع لدػ كل فرد مف متمقي الخدمة بأنو ىو األكثر أىميو.
 .5الممموسية()Tangibility
وىي الدليل المادؼ لمخدمة  ،والتي تعد كمرفق عند تقديميا وتتمثل بالتسييالت المادية والمعدات،
وىيئو العامميف ومعدات االتصاؿ.
والشكل ( )2-1يوضح أبعاد جودة الخدمة المصرفية:
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الشكل()2.1
أبعاد جودة الخدمة المصرفية
العناية

أبعاد جودة الخدمة

الممموسية

االستجابة

المصرفية

الموثوقية

الثقة

المصدر(Rossi & Tayior, 2000, p. 394) :
الكتاب مثل النجار أبعاد أخرػ لمخدمة المصرفية تمثمت في:
ولكف ذكر بعد ُ

 .1األمان :وىي تقوـ عمى كسب الرضا واالطمئناف إلى الموظفيف المقدميف لمخدمة ،وما يتمتعوف
بو مف صفات متمثمة بالمجاممة والكياسة والدقة في العمل ومدػ قدره البنؾ عمى بناء جسور
الثقة بينو بيف الزبائف  .وىي تعني أيضا غياب الخطر والشؾ في التعامل مع البنؾ وضماف
الحصوؿ عمى الخدمات المتوقعة.
 .2المالئمة :وىي تعني إمكانيو الوصوؿ إلى منافذ الخدمة بسيولو ويسر مثل سرعو االتصاؿ
الشخصي ،ومالئمو ساعات العمل في البنؾ لوقت الزبوف ،وسيولو الوصوؿ إلى موقع البنؾ،
وتوفر االتصاالت الياتفية أو الشبكية.
 .3المعرفة  :وىي تشير إلى مجموعة مف الخبرات والميارات التي يمتمكيا الموظفيف مقدميف
الخدمة ،فامتالؾ العامموف ميارات عالية تزيد مف كفاءتيـ وفاعميتيـ في تقديـ الخدمة لمزبوف.
 .4فيم الزبون :وىي تشير إلى رغبة البنؾ في التعرؼ عمى احتياجات الزبوف ودراسة رغباتو
وتحديد توقعاتو حوؿ مستوػ أداء البنؾ.
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 .5االتصاالت :ويقصد بيا مدػ توفر المعمومات التي تساعد الزبوف في التعرؼ عمى الخدمات
التي تعرضيا البنوؾ وطرؽ تسعيرىا والتواصل مع الزبائف واالستماع إلى رغباتيـ وشكواىـ.
(جواد و النجار ،2010. ،صفحة )59
ويمكف القوؿ مف خالؿ ما سبق أف مفيوـ جودة الخدمة يختمف عف مفيوـ إدراؾ الخدمة مف حيث أف
الخدمة عندما تقدـ لمزبوف تكوف قد مرت بمجموعة مف المراحل التي تشمل التفكير والتوقع واالستقباؿ،
ولكف في المقابل فإف ادراؾ العميل لمخدمة يمر بمراحل عديدة وىي التأمل والتوقع وادراؾ الزبوف
لمجودة كما يتـ االستقباؿ ،وقد يختمف ادراؾ الجودة مف زبوف آلخر ،أو قد ال يدرؾ الزبوف الجودة
الحقيقية لمخدمة المقدمة وبالتالي عدـ االستفادة مف تمؾ الخدمة( .سمماف و طالب ،2013 ،صفحة
)267
 2.1.4تكاليف الجودة في النشاط المصرفي
ويعد األمريكي ( )Figenbaumأوؿ مف استخدـ
ظير مفيوـ تكاليف الجودة في الخمسيناتُ ،

مصطمح تكاليف الجودة وتحديداً في العاـ 1956ـ ،ولقد أشار إلى أنيا تكاليف إيجاد الجودة وتحديدىا
والسيطرة والتقييـ والتغذية العكسية ،لمطابقة الجودة لمتطمبات األماف ،فضالً عف تكاليف الفشل في
تحقيق المتطمبات (Feigenbaum, 1991) .
ومع ذلؾ فإنو ال يوجد اتفاؽ بيف رواد الجودة حوؿ تصنيفيا ،إال أف ما ىو أكثر قبوالً ىو الذؼ يقسـ
تكاليف الجودة إلى أربعة أقساـ ،فتكاليف الجودة في النشاط المصرفي ىي ذاتيا التي تناولتيا الكتب
والدراسات واألبحاث غير أنيا تتسـ بصفات معينة تطابق مع طبيعة النشاط المصرفي ،وبصورة عامة
فإنيا تتكوف مف :
 -1تكاليف الوقاية ( المنع) في النشاط المصرفي ):(Prevention Costs

وىي كافة التكاليف المتحققة مف إنفاؽ مبالغ لمنع حدوث عدـ التوافق أو المطابقة مع
المواصفات المطموبة لحيف وصوؿ السمع أو الخدمات إلى الزبائف(Evans & Lindsay, .
)2002, p. 469
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ومف أىـ أنواع تكاليف الوقاية (المنع) التي تصرؼ في المصارؼ ىي:
تكاليف التدريب والتأىيل ،وذلؾ مف خالؿ إشراؾ العامميف في دورات وبرامج تدريبية بيدؼ خمق
كوادر فنية وادارية متطورة ومبدعة وتقديـ الخدمة إلى الزبائف بشكل مقبوؿ مف المرة األولى.
(الشحماني ،2009 ،صفحة .)23
كما وأف ىناؾ تكاليف وقائية أخرػ مثل تكاليف االشتراؾ في شبكة المعمومات وتكاليف إدارية مثل
تكاليف النقل ومكافآت الموظفيف وتكاليف الحصوؿ عمى البرمجيات وتكاليف المطبوعات والنشرات
العممية ،وذلؾ لضماف رفع جودة الخدمة المقدمة لمزبائف وتقميل وقت االنتظار ،وتكاليف الضيافة
وذلؾ لتأكيد الثقة المتبادلة ،والتي تعود إلى المعرفة وحسف الضيافة مف قبل الموظفيف وقدرتيـ عمى
زرع الثقة بينيـ وبيف مستممي الخدمة الزبائف( .الصميدعي و يوسف ،2006 ،صفحة ،)57
باإلضافة إلى التكاليف المدفوعة مقابل ضماف الودائع تعتبر مف تكاليف الوقاية ،حيث أف اليدؼ
منيا يرجع إلى حماية أمواؿ المودعيف مف الخسارة سواء كانوا أفراد أـ مؤسسات في حاؿ تصفية
أؼ بنؾ مرخص مف سمطة النقد وتشجيع االدخار والمساىمة في تعزيز الثقة بالنظاـ المصرفي في
فمسطيف( .المؤسسة الفمسطينية لضماف الودائع)
 -2تكاليف التقييم في النشاط المصرفي:
وىي التكاليف المرتبطة بقياس وتقييـ وتدقيق جودة المنتجات والخدمات لضماف توافقيا مع
متطمبات الزبائف ومعايير الجودة ) ،(Sower & Quarles, 2007, p. 127ومف أبرز أنواع
تكاليف التقييـ في القطاع المصرفي:
تكاليف تدقيق العمميات والبيانات المصرفية ،وغالباً ما تكوف ىذه التكمفة مرتفعة ،ألف تدقيق
العمميات المصرفية تكوف شاممة وال يصمح أسموب التدقيق بأسموب العينات (السمماني،2002 ،
ويطمق عمي تدقيق العمميات المصرفية بالتدقيق التشغيمي ،حيث يتضمف تدقيق جودة
صفحة ُ ،)55
الخدمة مف جميع الجوانب اإلدارية والفنية والمالية ،وتقديـ نتائج التدقيق مع التوصيات إلى الجية

المسؤولة وذلؾ لمعالجة األخطاء قبل تقديـ الخدمة أو المعاممة لمزبوف.
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كما تمثل تكاليف صيانة األجيزة الخاصة بمنظومة االتصاؿ الداخمي والمباني نوع مف أنواع
تكاليف التقييـ لممحافظة عمى مستوػ جودة السمعة أو الخدمة.
 -3تكاليف الفشل الداخمي في النشاط المصرفي:
وىي التكاليف المطموبة لتحديد األخطاء أو االنحرافات الموجودة في السمع أو الخدمات قبل
وصوليا إلى الزبائف ،(Mc, Morse, & Zimmerman, 2006, p. 43) .وغالباً ،ال تكوف ىذه
التكاليف واضحة في المنظمات الخدمية وتكوف منخفضة قياساً بالقطاع الصناعي ،حيث أف فرصة
تصحيح الخطأ قبل وصوؿ الخدمة لمزبوف ضئيمة.(Evans & Lindsay, 2002, p. 473) .
ومما سبق يرػ الباحث أف تكاليف الفشل الداخمي في النشاط المصرفي ىي التكاليف التي يتحمميا
المصرؼ بسبب األخطاء التي تظير أثناء تقديـ الخدمة وقبل وصوليا إلى العمالء ،مثاؿ عمى ذلؾ
تكاليف القرطاسية والديوف المعدومة وتكاليف االتصاؿ...الخ.
 -4تكاليف الفشل الخارجي في النشاط المصرفي:
وىي التكاليف التي يتحمميا المصرؼ بسبب ظيور أخطاء بعد تقديـ الخدمة المصرفية
ووصوليا إلى الزبوف ،مثاؿ عمى ذلؾ تكاليف التعويضات والغرامات والتكاليف القانونية.
يرػ الباحث مف خالؿ ما سبق أف تطبيق الجودة في المصارؼ ،والمحاسبة عف تكاليف الجودة
بأنواعيا وحصرىا ،سوؼ يؤدؼ إلى االرتقاء بأداء الخدمة المصرفية وتخفيض تكاليفيا بصورة
عامة ،ىذا االرتقاء في مستوػ األداء المصرفي مف خالؿ خفض المرفوض مف الخدمة المصرفية
وتقديميا بدقة وسرعة ،يؤدؼ إلى زيادة العوائد المالية وتحسيف السمعة المالية لممصرؼ و كذلؾ
خفض المخاطر التشغيمية.
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 2.2المبحث الثاني :التدقيق الداخمي في القطاع المصرفي
 2.2.1وظيفة التدقيق الداخمي في البنوك
تعتبر البنوؾ بمثابة العمود الفقرؼ الذؼ يرتكز عميو اقتصاد الدوؿ ،حيث تتمثل وظيفتو
الرئيسية في قبوؿ الودائع واالئتماف ،إضافة إلى الخدمات المالية األخرػ ،مثل شراء وبيع العمالت
األجنبية واألوراؽ المالية ،واصدار وقبوؿ الكفاالت واالعتمادات وغيرىا مف األعماؿ البنكية األخرػ.
(ابرىيـ ،2009 ،صفحة .)142
ونظ اًر لتشعب وزيادة تعقيدات العمل في البنوؾ ،فإف األمر يتطمب وجود جية داخمية تتولى مياـ
ومسؤوليات مراقبة ومتابعة األداء ،لذلؾ فإف عممية التدقيق الداخمي تكتسب أىمية كبيرة في البنوؾ،
حيث يجب إخضاع جميع دوائر وأنشطة البنوؾ لعممية التدقيق الداخمي ،دوف استبعاد أؼ نشاط مف
األنشطة مف نطاؽ ىذا العمل ،وفيما يمي أىـ اإلجراءات الواجب القياـ بيا ضمف مياـ التدقيق الداخمي
):(Financial Services Commission, 2002, p. 3


فحص وتقييـ مدػ فاعمية ومالءمة نظاـ الرقابة وأنظمة الضبط الداخمي والتحقق مف االلتزاـ
بمياـ الرقابة الداخمية والقياـ بالمسؤوليات.



تقييـ مدػ الموثوقية في العمل مف حيث الدقة والنزاىة وأيضاً الشمولية.



تقييـ مدػ مالئمة المعمومات المالية واإلدارية التخاذ الق اررات.



تقييـ مدػ استم اررية وموثوقية نطـ المعمومات اإللكترونية.



التحقق مف سير العمل في أقساـ ودوائر البنؾ بالشكل المطموب الذؼ يحقق الكفاءة والفاعمية
في العمل.

ويتضح مما سبق أف مف مسؤوليات دائرة التدقيق الداخمي ،إعطاء االىتماـ الكافي بالضوابط القانونية
والتنظيمية التي تحقق أىداؼ الرقابة عمى أعماؿ البنؾ ،بما في ذلؾ السياسات والطرؽ والقواعد
والمبادغ الصادرة عف الجيات المختصة ،وفيما يتعمق بالتقرير الذؼ تعده دائرة التدقيق الداخمي ،فإف
األمر يتوجب اإلشارة إلى نقاط الضعف في أعماؿ البنؾ واألىمية النسبية ليا ،واصدار التوصيات
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الالزمة لممحافظة عمى استم اررية األداء مع العمل عمى متابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتيا.
)(Financial Services Commission, 2002, p. 5
 2.2.2أىداف التدقيق الداخمي في البنوك
إف اليدؼ الرئيس مف عمميات التدقيق الداخمي في البنوؾ ،ىو تقديـ رأؼ ُمستند إلى المعايير
الدولية لمتدقيق الداخمي أو الممارسات الوطنية المناسبة التي يتـ وضعيا حوؿ صحة البيانات المالية
السنوية لمبنؾ ،والتي تـ إعدادىا بشكل دورؼ ،وغالباً ما ُيطمب مف المدقق أف يقدـ تقارير ألغراض
خاصة إلى الجيات العميا المشرفة عمي البنؾ ،والى السمطات النظامية األخرػ ،ومف أىـ أىداؼ

التدقيق الداخمي في البنوؾ ):(RSM, 2008, p. 5


تيسير تحقيق أىداؼ العمل في البنؾ.



االستخداـ األمثل لمموارد المتاحة في البنؾ.



تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية .



حماية أصوؿ البنؾ.



زيادة الموثوقية بالقوائـ المالية.

 2.2.3أسس ومتطمبات التدقيق الداخمي في البنوك
لتحقيق أىداؼ عممية التدقيق الداخمي في البنوؾ ،يتطمب مراعاة األسس اإلدارية والمالية
والمحاسبية كاآلتي:
أوالا  :األسس اإلدارية:
تعتبر األسس اإلدارية التي يستند إلييا األداء في البنوؾ ميمة لتحقيق أىداؼ عممية التدقيق
الداخمي ،وذلؾ مف خالؿ اآلتي( :ابرىيـ ،2009 ،صفحة )110
 وضوح األىداؼ الرئيسة والثانوية لمبنؾ ،حيث يسترشد المسؤوليف بيذه األىداؼ ويعمموف
عمى تحقيقيا.
 التقسيـ العممي ،حيث يتـ مف خاللو تحديد مراكز التكمفة والمسؤولية وتخصيص عمل معيف
لكل دائرة وقسـ ،وبالتالي تسييل عممية التدقيق الداخمي والرقابة.
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 تطبيق محاسبة المسؤولية باالعتماد عمى تقسيـ العمل ،بحيث يمكف محاسبة المسؤوؿ في
كل قسـ أو دائرة عف وجو القصور في عممو ،بعد إعطاء قد اًر مف السمطة يتناسب
والمسؤولية الممقاة عمى عاتقيا.
 تطبيق اإلدارة باالستثناء ،حيث يتـ مف خاللو االىتماـ بالقضايا التي تخرج عما يجب أف
تكوف عميو مف خالؿ إبالغ المستويات اإلدارية العميا بأية تغيرات جوىرية تواجو اإلدارات
التنفيذية الوسطى والدنيا أثناء التنفيذ أو عف خمل أو قصور في األداء الفعمي عف األداء
المستيدؼ مف أجل تحميل الوضع وايجاد حموؿ عممية لو ،باإلضافة إلى مبدأ السرية
المينية الخاص بالعمل البنكي ،ومبدأ حسف المعاممة ،ومبدأ سرعة التنفيذ.
ثانيا  :األسس المالية والمحاسبية
ينبغي عمى دائرة التدقيق الداخمي مراعاة مجموعة مف األسس المالية والمحاسبية ،لتحقيق
أىداؼ عممية التدقيق والرقابة عمى أعماؿ المؤسسات المصرفية ،وأىميا وكما ذكرىا (عبدهللا،2002 ،
صفحة :)9
 مراقبة السيولة ،وتعني احتفاظ البنوؾ بقدر ودائع عمالئيـ في صوره نقدية أو شبو نقدية
يمكف تحويميا إلى نقدية بشكل سريع جداً وبدوف تكاليف إضافية ،وذلؾ بيدؼ تمبية طمبات
عمالئيـ ،ويتـ ىذا مف خالؿ إيجاد حالة مف التوازف بيف حجـ النقدية المحتفع بيا وحجـ
النقدية المستثمرة ،ألف غياب التوازف يقود إلى المخاطرة.
 توفير األماف ،وىو يعني ضماف حقوؽ العمالء وجعميا في متناوؿ أيدييـ ،وذلؾ يدؿ عمى
وجود عالقة طردية بيف األماف وحجـ السيولة ،إال أف ارتفاع درجة األماف تقود إلى ضياع
الفرص االستثمارية في البنوؾ ،وذلؾ ألف النقدية المتوفرة ال يتـ استثمارىا وبالتالي تقل
عائداتيا ،لذلؾ يجب عمى إدارة البنوؾ إيجاد حالة مف التوازف بيف حجـ السيولة المطموب
توفرىا ودرجة األماف الالزمة.
 تعظيـ الربحية ،ويتحقق ىذا المبدأ مف خالؿ متابعة التوازف بيف حجـ السيولة ودرجة األماف،
وىو يعتمد عمى أنواع الودائع المتعددة.
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 2.2.4ميام التدقيق الداخمي في البنوك
يعتبر التدقيق الداخمي إدارة مستقمة عف اإلدارة التنفيذية ،ومسؤولية تتمثل في مراجعة وتحميل
طبيعة وفعالية الضوابط الرقابية داخل البنوؾ ،والػتأكد مف مدػ كفايتيا في ضبط وادارة المخاطر
وحماية أصوؿ البنؾ ومف ميامو ):(Barclay, 2005, p. 15
 تقديـ نصائح وتوصيات لإلدارة عف األمور التي تتطمب اىتماـ داخل البنؾ.
 إعداد خطة عمل سنوية لمسير عمييا مع التركيز عمى البنود ذات المخاطر العالية.
 تصميـ جداوؿ زمنية وبرامج عممية لكل ميمة تدقيق.
 إعداد تقرير التدقيق ورفعة لإلدارة العميا في البنؾ.
بناء عمى طمب اإلدارة العميا بخصوص مشاكل ومخالفات تتطمب
 القياـ بميمات مخصصة ً
مزيداً مف التحقيق.
 المساعدة في تطوير النظـ ،وحل المشكالت في بداياتيا قبل أف تتفاقـ.
 2.2.5ضوابط التدقيق الداخمي في البنوك الفمسطينية
لما كاف التدقيق الداخمي ىو نشاط مستقل وموضوعي صمـ لتحسيف أداء البنؾ ،ويساعد
البنوؾ في إتماـ أىدافيا مف خالؿ توفير أساليب نظامية ورقابية لتقييـ وتحسيف فاعمية عمميات الرقابة
والسيطرة عمى كافة أنشطة البنؾ ،واستناداً ألحكاـ قانوف البنوؾ الفمسطيني رقـ ( )2لسنة ،2002
ونظ اًر ألىمية الرقابة الداخمية وما تمثمو مف دعـ لمرقابة المصرفية الشاممة باعتبارىا خط الدفاع األوؿ،
فإف عمى جميع البنوؾ إنشاء دائرة أو جياز لمتدقيق الداخمي ومراعاة اآلتي (سمطة النقد الفمسطينية،
 ،2008صفحة :)21
أوالا  :تشكيل دائرة التدقيق الداخمي:
 عمى مجمس إدارة كل بنؾ محمي واإلدارة اإلقميمية لمبنوؾ الوافدة إنشاء دائرة تدقيق داخمي
بحيث تكوف مستقمة عف اإلدارة التنفيذية وتتبع لمجمس اإلدارة مباشرة أو لجنة مراجعة أو
لجنة المراجعة المنبثقة عنو.
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 يعيف مدير دائرة التدقيق الداخمي مف قبل مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة
عف المجمس شريطة الحصوؿ عمي موافقة خطية مف قبل سمطة النقد الفمسطينية.
 يعيف باقي أفراد دائرة التدقيق الداخمي مف قبل لجنة المراجعة والتدقيق بتوصية مف مدير دائرة
التدقيق الداخمي وتحدد المجنة رواتبيـ ومكافأتيـ وعالواتيـ السنوية ،عمى أف يتـ تقييـ
أدائيـ السنوؼ مف قبل مدير دائرة التدقيق الداخمي ،ويعتمد مف لجنة المراجعة والتدقيق.
 عمى مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق مراعاة الممارسات السميمة لمتدقيق الداخمي.
ثانيا  :االستمرارية:
يجب عمى مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق اتخاذ كافة التدابير الالزمة بحيث يعتمد
البنؾ وبشكل مستمر عمى وظيفة تدقيق داخمية تتالءـ مع طبيعة وحجـ نشاطو ،وأف تشمل ىذه التدابير
توفير الموارد والموظفيف لمقياـ بمياـ التدقيق الداخمي بما يحقق أىداؼ البنؾ.
ثالثا  :االستقاللية:
يجب عمى مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق ضماف استقاللية وظيفة التدقيق الداخمي
مف خالؿ اآلتي:
 ارتباطيا المباشر مع المجمس أو المجنة ،ويكوف لمتدقيق الداخمي الحرية الكاممة في الوصوؿ
لكافة البيانات وسجالت البنؾ.
 رفع تقارير التدقيق إلى المجمس أو المجنة ،كما يكوف لمتدقيق الداخمي حرية التواصل مباشرة
مع كافة دوائر البنؾ والمدقق الخارجي.
 خضوع وظيفة التدقيق الداخمي لمرقابة مف قبل لجنة المراجعة والتدقيق.
 التأكد مف عدـ وجود أؼ تضارب في المصالح بيف المدققيف الداخمييف والبنؾ.
رابعا  :ميثاق التدقيق الداخمي:
يجب عمى لجنة اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق ضماف وجود واعتماد ميثاؽ لمتدقيق
الداخمي بالبنؾ ،يتـ إعداده مف دائرة التدقيق الداخمي بحيث يعزز مكانة وصالحيات التدقيق الداخمي،
وعمى أف يتضمف الميثاؽ بالحد األدنى أىداؼ ومجاؿ وظيفة التدقيق الداخمي وصالحيات جياز
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التدقيق الداخمي وعالقتيا بوظائف الرقابة األخرػ ،عمى أف يتـ اطالع كافة موظفي البنؾ عمى ىذا
الميثاؽ.
خامس ا  :النزاىة:
يحب عمى مجمس اإلدارة أو لجنة التدقيق الداخمي التأكد مف توفر النزاىة والموضوعية لدػ
المدقق الداخمي ،بحيث يكوف قاد اًر عمى تنفيذ ميامو بحرية كاممة بعيداً عف أؼ تحيز ،وذلؾ بعد تكميف
دائرة التدقيق الداخمي بأؼ أعماؿ تنفيذية وتجنب وجود أؼ تضارب في المصالح مع البنؾ واتباع
سياسة دوراف لموظفي التدقيق الداخمي.
سادسا :المنافسة المينية:
يجب عمى مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق تطبيق سياسة تكفل توفر الحوافز
والتدريب المستمر لكافة موظفي دائرة التدقيق الداخمي ورفع مستوػ معرفة وخبرة المدققيف الداخمييف.
سابعا  :خضوع كافة أنشطة البنك لمتدقيق الداخمي:
يجب عمى مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق أف تكفل خضوع كافة أنشطة البنؾ
وفروعو لمتدقيق الداخمي ،بحيث تكوف دائرة التدقيق الداخمي قادرة عمى الوصوؿ ألؼ سجل أو ممف أو
معمومة.
 2.2.6خطة التدقيق الداخمي في البنوك
يحب عمى دائرة التدقيق الداخمي إعداد خطة واضحة لمتدقيق الداخمي بحيث تشمل كافة
المياـ الواجب إنجازىا خالؿ الفترة المحددة عمى أف تأخذ باالعتبار اآلتي (سمطة النقد الفمسطينية،
 ،2008صفحة :)22
 توقيت وتكرار عمل التدقيق الداخمي وكذلؾ األنشطة التي ستخضع لمتدقيق الداخمي عمى أف
يكوف تدقيق يومي لبعض األنشطة الخطرة وتدقيق أسبوعي وشيرؼ وسنوؼ وفقاً لطبيعة ودرجة
مخاطر كل نشاط.
 أف تكوف خطة التدقيق واقعية وممكنة التنفيذ ،بحيث تتالءـ مع حجـ عمميات البنؾ.
 أف تكوف خطة التدقيق شاممة بكافة أنشطة البنؾ بكافة الدوائر والفروع.
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 تحديد منيجية الفحص والتدقيق بكافة األنشطة بالبنؾ والمستندة إلى درجة المخاطر.
 مراعاة التطورات الفنية والمستجدات في األنشطة البنكية ودرجة المخاطر المتوقعة.
 أف تحدد الخطة بوضوح الموارد المالية واإلدارية الالزمة لتنفيذ الخطة مف حيث عدد الموظفيف
ومؤىالتيـ العممية والعممية واالحتياجات التقنية الالزمة لتنفيذ خطة النجاح.
 2.2.7إجراءات التدقيق الداخمي في البنوك
فيما يتعمق بإجراءات التدقيق الداخمي في البنوؾ العاممة في فمسطيف فقد حددت سمطة النقد
الفمسطينية مجموعة مف اإلجراءات التي يجب عمى المدققيف إتباعيا وىي كاآلتي (سمطة النقد
الفمسطينية ،2008 ،صفحة :)23
 يجب عمى دائرة التدقيق الداخمي إعداد إجراءات عمل أو برنامج لمتدقيق الداخمي بحيث
تصف أىداؼ وخطة عمل التدقيق عمى أف تكوف ىذه اإلجراءات مرنو نسبياً بحيث تكوف
عممية منسجمة مع المخاطر التي تـ تحديدىا.
 يجب توثيق كافة إجراءات التدقيق الداخمي ضمف أوراؽ العمل عمى أف تعكس كافة
االختيارات والتقييمات التي تمت عمى األنشطة.
 يجب إصدار تقرير التدقيق الداخمي المكتوب بأسرع وقت ممكف بعد مناقشة مع اإلدارات
التي تـ التدقيق عمييا ألخذ ردودىا عمى المالحظات ،عمى أف يتـ رفع تقرير ممخص
بالمالحظات والنتائج لمجنة المراجعة والتدقيق الداخمي.
 يجب أف يعرض التقرير ما تـ التوصل إليو مف مالحظات وتوصيات مف دائرة التدقيق
الداخمي واجابات الدوائر التي تـ تدقيق أعماليا.
 يجب أف تحتفع دائرة التدقيق الداخمي بسجالت المياـ التي تـ إنجازىا والتقارير التي تـ
إصدارىا.
 يجب أف تتـ مناقشة تقارير التدقيق الداخمي بشكل دورؼ مع لجنة المراجعة والتدقيق.
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الخالصة
تناوؿ ىذا الفصل تكاليف جودة التدقيق الداخمي في القطاع المصرفي ،مف حيث المفيوـ
واألىمية ،والعناصر التي تتكوف منيا تكاليف الجودة ،في محاولة بياف أىمية عناصر تكاليف الجودة
في القطاع المصرفي وعناصرىا المكونة مف تكاليف الوقاية والمنع والتقييـ والفشل الداخمي والفشل
الخارجي ،وبياف دور تمؾ التكاليف في القطاع الخدمي وخاصة بالقطاع المصرفي ،وكذلؾ دور وأىمية
دائرة التدقيق الداخمي في البنوؾ ودورىا الفعاؿ في حماية البنوؾ مف المخاطر التي قد تواجييا ،فقد
فرضت سمطة النقد معايير وقوانيف وقواعد عمى العمل المصرفي ُتمزـ بو البنوؾ بأف يكوف لدييـ دوائر

أو لجناف لمتدقيق الداخمي وذلؾ لممحافظة عمي حقوؽ المودعيف والعمالء ،وكذلؾ لمعمل عمى تخفيض
المخاطر التي تنشأ مف جراء العمل المصرفي .
الفصل التالي يمقي الضوء عمى المخاطر التشغيمية في القطاع المصرفي.
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الفصل الثالث
المخاطر التشغيمية في القطاع المصرفي
تمييد

يحظى موضوع إدارة المخاطر باىتماـ كبير عمى المستوػ العالمي ،خصوصاً بعد األزمات

المصرفية التي شيدتيا بعض الدوؿ خالؿ العقود المنصرمة ،وما تنج عنيا مف تداعيات وآثار سمبية
عمى األنظمة المالية ،إضافة إلى التغيرات المتالحقة في البيئة التنافسية وانفتاح األسواؽ ،وفي ظل
الزيادة السريعة في االبتكارات ونمو األسواؽ المالية وتطورىا ،أصبحت المصارؼ بحاجة إلى تطوير
سياساتيا وأنظمتيا الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية( .بدراف ،2005 ،صفحة )20
وفي ظل ىذه المعطيات بدأ التفكير في البحث عف آليات لمواجية تمؾ المخاطر ،وايجاد رابط مشترؾ
بيف البنوؾ المركزية في دوؿ العالـ يقوـ عمى التنسيق بيف السمطات الرقابية لمحد مف آثار المخاطر
التي تتعرض ليا البنوؾ ،ونتيجة لذلؾ تشكمت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية مف محافظي البنوؾ
المركزية لمدوؿ الصناعية العشر الكبرػ في نياية العاـ 1974ـ ،مف أجل صياغة أنظمة وممارسات
رقابية تيدؼ لتعزيز وتقوية النظاـ المصرفي( .تومي ،2004 ،صفحة .)33
وتعتبر المخاطر التشغيمية موضوعاً حديثاً عمى الساحة المصرفية تـ تقديمو مف قبل لجنة بازؿ لمرقابة
المصرفية في إطار اتفاقية بازؿ  ، IIلذلؾ تناوؿ ىذا الفصل :
المبحث األوؿ :المخاطر التشغيمية مف حيث اإلدارة واألسموب والقياس
المبحث الثاني  :المخاطر التشغيمية ومنيجيات القياس وفق مستجدات اتفاقية بازؿ .II

70

 3.1المبحث األول :المخاطر التشغيمية من حيث اإلدارة واألسموب والقياس
 3.1.1مفيوم المخاطر التشغيمية
ىي المخاطر التي تنشأ نتيجة لألخطاء البشرية أو الفنية أو الحوادث ،وىي مخاطر الخسارة
المباشرة وغير المباشرة الناتجة عف عوامل داخمية أو خارجية (خاف و حبيب ،.113 ،صفحة ،)30
أما ) ،(BCBS, 2004فمقد عرفتيا بأنيا المخاطر التي يكوف مصدرىا األخطاء البشرية أو المينية أو
الناجمة عف التقنية أو األنظمة المستخدمة أو القصور في أؼ منيا ،أو التي تنجـ عف الحوادث
الداخمية في المصرؼ ،كما تشمل أيضا المخاطر القانونية حيث اعتبرتيا اتفاقية بازؿ لمرقابة المصرفية
جزًء منيا.
ومما سبق يمكف القوؿ أنيا المخاطر الناتجة عف األخطاء البشرية أو االختالس أو خمل في األنظمة
أو عدـ متابعة وتسجيل العمميات التي يقوـ بيا األفراد العامموف في المصرؼ وكذلؾ اإلدارة المصرفية،
بسبب ضعف أنظمة الرقابة والضبط الداخمي في المؤسسة المصرفية (مصبح ،.10. ،صفحة ،)35
وتندرج تحت المخاطر التشغيمية مجموعة مف المخاطر وىي:
 .0المخاطر القانونية :ىي التي تتمثل بعدـ وضوح العقود المالية موضع التنفيذ ،أؼ أنيا ترتبط
بالنظاـ األساسي والتشريعات واألوامر الرقابية التي تحكـ االلتزاـ بالعقود والصفقات (خاف و
حبيب ،.113 ،صفحة  ،)3.بمعنى أنيا المخاطر التي قد تنشأ في حالة عدـ االلتزاـ
بالقوانيف والقواعد التنظيمية أو التعميمات المقررة مف قبل السمطات اإلشرافيو ،والتي يمكف أف
تؤدؼ إلى تكبد البنؾ خسائر حاليو أو مستقبمية ،مثل فرض غرامات مالية نتيجة غموض بنود
اتفاقية مبرمو( .خزعل  ،.10. ،صفحة .)8
 .5مخاطر السمعة :ىي التي قد تنشأ نتيجة رواج إشاعات سمبية عف البنؾ وأنشطتو ،أو نتيجة
وقائع تؤيد فشل البنؾ في إدارة أعمالو أو جزء منيا بكفاءة ،فمف أىـ األسباب التي تؤدؼ إلى
حدوث ىذا النوع مف المخاطر ىي (حشاد ،.115 ،صفحة :)378
 التصرؼ الناشئ مف موظفي البنؾ.
7.

 عدـ القدرة عمى خدمة العمالء والزبائف بالجودة والسرعة المطموبة.
 اىتزاز ثقة العمالء بالبنؾ ( السرية المصرفية).
 .3مخاطر التوثيق :ىي التي تنشأ عف عدـ توافر التوثيق الالزـ لتعزيز األنشطة والعمميات
اء فيما يتعمق بالعالقة مع العمالء أو العالقات الداخمية بيف األقساـ
الخاصة بالبنؾ ،سو ً
والدوائر داخل البنؾ ،إضافة إلى عممية تنظيـ االتفاقيات والعقود المالية مع العمالء بشكل
خاطئ( .الرمحي ،.117 ،صفحة .)..
 3.1.2أنواع المخاطر التشغيمية
تحتوؼ المخاطر التشغيمية عمى العديد مف المخاطر ،حيث تـ تقسيميا وفقاً لألسباب التي أدت
إلى حدوثيا والتي نتج عنيا خسائر كبيرة لمبنؾ ،ومف ىذه األسباب:
 .0االحتيال الداخمي :ىي األفعاؿ التي تيدؼ إلى الغش أو إساءة استعماؿ الممتمكات أو التحايل
عمى القانوف والموائح واألنظمة ،أو سياسة البنؾ مف قبل العامميف فييا ،وىي ناتجة عف نشاط
غير مسموح بو تقوـ بو جية داخمية واحد عمى األقل ،ومف ىذه األمثمة:
 القياـ بالمعامالت الغير مصرح بيا.
 الحصوؿ عمي معمومات مف الداخل لحساب موظف.
 تقديـ تقارير مضممة عف قصد.
 التدمير المقصود لألصوؿ( .جاد الرب ،.100 ،صفحة ).9
 .5االحتيال الخارجي :ىي األفعاؿ التي يقوـ بيا طرؼ ثالث في محاولة لمغش أو إساءة استعماؿ
لمممتمكات أو التحايل عمى القانوف ومف أشكاليا:
 التزوير.
 أضرار القرصنة المحوسبة.
 سرقة المعمومات( .جاد الرب ،.100 ،صفحة ).9
 .3توقف العمل والخمل في األنظمة :ىي الخسائر الناتجة عف أؼ تعطيل في األعماؿ أو خمل
في األنظمة بما فييا أنظمة الحاسوب واالتصاالت( .الخورؼ ،.100 ،صفحة )76
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 .4اإلضرار في الموجودات المادية :ىي الخسائر أو األضرار التي تمحق بالموجودات المادية
جراء كارثة طبيعية أو تخريب أو أؼ أحداث أخرػ( .حشاد ،.115 ،صفحة .)361
 .5الممارسات المتعمقة بالعمالء والمنتجات واألعمال :ىي الخسائر الناتجة عف اإلخفاؽ غير
المتعمد أو الناتج عف اإلىماؿ في الوفاء بااللتزامات المينية تجاه العمالء ،أو إساءة استعماؿ
معمومات الزبائف السرية ،أو تجاوز حدود التعامل( .الخورؼ ،.100 ،صفحة .)76
 .6ممارسات العمل واألمان في العمل :ىي التي تتمثل باألحداث المرتبطة بالموظفيف ،مثل
مطالبات التعويض ،أو األنشطة واألعماؿ التي ال تتفق مع الوظيفة ،وخرؽ قواعد األمف
والسالمة( .الخطيب ،.115 ،صفحة .)31
 .7تنفيذ وادارة العمميات :ىي الخسائر الناتجة عف المعالجة الخاطئة لعمميات المصرؼ ،أو
الضعف في أنظمة الرقابة والتدقيق الداخمي ،واإلخفاؽ في تنفيذ المعامالت وادارة العمميات،
مثاؿ عمي ذلؾ األخطاء في إدخاؿ البيانات ،الدخوؿ إلى البيانات لغير المصرح ليـ بذلؾ،
الخالفات التجارية ،الخسائر بسبب اإلىماؿ أو إتالؼ أصوؿ العمالء( .سمطة النقد
الفمسطينية).118 ،
 3.1.3اإلجراءات التي ينبغي عمي المصرف أن يستخدميا في تحديد وتقييم المخاطر التشغيمية
إف عممية تقييـ المخاطر التشغيمية ىي عممية دورية مستمرة ،تشتمل عمى ثالثة مراحل يتـ مف
خالليا تقيـ ىذه المخاطر ،المرحمة األولى ،ىي عبارة عف قياـ المصرؼ بتحميل دقيق لتحديد وتعييف
ىذه المخاطر قدر المستطاع ،وفي حالة عدـ قدرة المصرؼ عمى قياس ىذه المخاطر تقوـ اإلدارة
بتحديد كيفية حدوث المخاطر المتوقعة ،وماىي الخطوات العممية لمحد مف ىذه المخاطر وتقوـ بوضع
الحموؿ المناسبة لموجيتيا ،أما المرحمة الثانية ،فيي عممية التقييـ التي يقوـ بيا مجمس اإلدارة واإلدارة
العميا ،وتكمف في تحديد قدرة المصرؼ عمى تحمل ىذه المخاطر ،والمرحمة الثالثة ،ىي قياـ اإلدارة
بمقارنة قدرة تحمميا لممخاطر مع تقييـ مقدار المخاطر لمتأكد مف أف حاالت التعرض تتناسب مع
حدود تحمميا( .الشاىد ،.113 ،صفحة .)086
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ولذلؾ فيناؾ عدة طرؽ أخرػ تستطيع البنوؾ استخداميا في تحديد وتقييـ المخاطر التشغيمية (خزعل ،
 ،.10.صفحة :)01
أ .التقييم الذاتي :تتـ ىذه العممية بجيد جماعي داخمي ،وىي غالباً ما تتضمف إعداد قوائـ
لممراجعة وورش العمل لتحديد أوجو القصور والضعف في بيئة إدارة المخاطر التشغيمية.
ب .مسح المخاطر :ىي تقوـ بمسح مختمف وحدات العمل واإلدارات وطرؽ العمل حسب نوع
المخاطر ،حيث إف مف شأف ىذا اإلجراء أف يكشف عف أوجو الضعف وأف يساعد في
وضع األولويات لإلجراءات اإلدارية التصحيحية الالحقة.
ت .المؤشرات الرئيسية لممخاطر :ىي اإلحصائيات والمقاييس ،وغالباً ما تكوف مالية يمكف أف
تشير إلى وضع المخاطر في البنؾ ،وتتـ مراجعة ىذه المؤشرات بصورة دورية وذلؾ لتنبيو
البنؾ إلى أية متغيرات يمكف أف تكوف مؤش اًر عمى زيادة المخاطر.
ث .القياس :وذلؾ بواسطة االستعانة بالمعمومات اإلحصائية التاريخية ،حيث يتـ حصر
الخسائر المتحققة سابقاً والناتجة عف المخاطر التشغيمية ،واالستعانة بيذه المعمومات
مستقبالً في تطوير السياسات الخاصة بمراقبة ىذه المخاطر والتخفيف منيا.
 3.1.4إدارة المخاطر التشغيمية
قامت بعض المؤسسات المالية في التقدـ باتجاه معالجة المخاطر التشغيمية باعتبارىا فئة مميزة
مف المخاطر ،وذلؾ بصورة مماثمة لتعامميا مع مخاطر االئتماف ومخاطر السوؽ ،مع العمـ أف المنيج
الصحيح إلدارة المخاطر التشغيمية الذؼ يختاره أؼ مصرؼ سيعتمد عمى مجموعة مف العوامل يدخل
ضمنيا (خزعل  ،.10. ،صفحة :)9
 حجـ المصرؼ.
 تطور المصرؼ.
 طبيعة أنشطة المصرؼ ومستوػ التعقيد في ىذه األنشطة.
 مدػ كفاءة مجمس إدارة المصرؼ واإلدارة التنفيذية.
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 توفير أسس راسخة ومتينة لمرقابة الداخمية تضمف وجود مستويات محددة لممسؤولية
والفصل بيف الواجبات.
 إعداد التقارير الداخمية وخطط الطوارغ.
 3.1.5العوامل التي تؤثر في إدارة المخاطر التشغيمية
 .0التطورات الكبيرة والمتسارعة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وأجيزة الحاسوب
والبرمجيات وعولمة الصيرفة.
 .5ارتفاع مستوػ الوعي المصرفي وباألخص في الدوؿ المتقدمة.
 .3التصاعد الشديد في حدة المنافسة في صناعة الخدمات المالية والمصرفية ،خاصة في ظل
تزايد الخدمات المالية والمصرفية في السوؽ مف قبل المؤسسات المصرفية والغير مصرفية.
 .4ضعف الوعي وقمة الخبرة الكافية لدػ العديد مف المصارؼ.
 .5االعتماد المتزايد عمى إسناد األعماؿ إلى جيات خارجية (طرؼ ثالث) لتوفير خدمات
معينة ،إضافة إلى تحالفات ومشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات غير مصرفية مما
سيؤدؼ إلى حدوث مخاطرة تشغيمية( .خزعل  ،.10. ،صفحة )01
 3.1.6أمثمة تطبيقية عمي المخاطر التشغيمية وطرق قياسيا
تنشأ المخاطر التشغيمية مف مصادر متنوعة يصعب قياسيا وتحديد دقتيا بسيولة  ،ولكف
باستطاعة دائرة المخاطر في المصرؼ أف تحدد أكثر أنواع المخاطر التشغيمية التي يتعرضوف ليا مف
خالؿ التقارير والمعمومات المتاحة ،حيث يتضمف جدوؿ ( )3-0بعض أنواع المخاطر التشغيمية،
وتوصيفيا ،وتأثيرىا عمى المصرؼ واإلجراءات التي يجب أف تُتخذ إلدارتيا والحد منيا.
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جدول()3.1
أنواع المخاطر التشغيمية ،توصيفيا ،تأثيرىا عمى البنوك
نموذج الخطر

التوصيف

نتائجيا وتأثيرىا عمى المصرف

 .0قياـ الموظفيف بتغير
البيانات حتي يتـ
سحب األمواؿ مف
احتياؿ
الموظفيف

الحسابات العامة
لممصرؼ.
 ..سرقة الموظفيف

 .0التكمفة المصاحبة لخسائر
العمالء  ،ويحتاج المصرؼ
إلى أعادة بناء البيانات
الصحيحة مرة أخرػ.

الدخوؿ غير
المصرح بو
لمنظاـ

 .0فقداف البيانات.
 ..سرقة وافساد بيانات
العمالء.

 .3الفيروسات التي يتـ

 .3التكمفة المصاحبة

إدخاليا عمى النظاـ

إلصالح النظاـ.

الخاص بالمصرؼ

تقادـ الموظفيف
والخبرات
اإلدارية

السريعة تؤدؼ إلى
صعوبة فيـ الموظف
لطبيعة التكنولوجيا
الجديدة التي قاـ

المياـ.
 ..المراجعة الخارجية ألداء
الموظفيف.

 .0اختبار االختراقات

السرية

 .0التغيرات التكنولوجية

والعمل عمى فصل

الموظفيف الجدد.

 .0التسمل إلى أنظمة
 ..اختراؽ بيانات العمالء

 .0تصميـ نظاـ رقابة داخمي

 .3وضع سياسات النتقاء

لمبطاقات الذكية.

المصرؼ الداخمية.

إدارتيا وضبطيا

الكتشاؼ القصور في
عممية تحصيف األنظمة.
 ..المراقبة الدورية لتحديد
العمميات الشاذة.
 .3تصميـ نظاـ لمنع دخوؿ
الفيروسات والمراقبة
المستمرة.

 .0التطبيق غير السميـ
لمتكنولوجيا الجديدة.
 ..قصور في نظاـ وسالمة
البيانات أو المصداقية.
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 .0تصميـ نظاـ تدريبي
شامل ييدؼ إلى تطوير
الموظفيف.

نموذج الخطر

نتائجيا وتأثيرىا عمى المصرف

التوصيف

إدارتيا وضبطيا

المصرؼ بتطبيقيا.
 .0عمل فحوصات دورية
تقادـ األنظمة

 .0التأخير أو االختالؿ
في تنفيذ العمميات

 .0رد الفعل السمبي
( مخاطر السمعة)

 .0التكمفة التي يتحمميا
إنكار العمالء
لمعمميات

 .0يقوـ العميل بتنفيذ
العممية ولكنو ينكر

المصرؼ في إثبات
صحة وسالمة العممية،

صحة العممية ويطالب

أو الخسائر المحتممة

باستعادة أموالو

لألمواؿ في حالة عدـ
قدرتو عمى اإلثبات

المصدر( :حشاد ،.115 ،صفحة )365
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لكفاءة المكونات المادية
والبرامج الخاصة
بالحاسب اآللي.
 .0وضع قياس أمني لمتأكد
مف صحة العمميات مثل
رقـ إثبات الشخصية،
المراجعة النيائية
لمعمميات.

 3.2المبحث الثاني :المخاطر التشغيمية ومنيجيات القياس وفق اتفاقية بازل II
 3.2.1اإلضافات الواردة في اتفاقية بازل II
تيدؼ اتفاقية بازؿ  IIإلى بناء أساس صمب لمتنظيـ والرقابة عمى كفاية رأس الماؿ ،وتبني
الشفافية واإلفصاح في السوؽ ولتحسيف إضافي في أساليب إدارة المخاطر وبالتالي إلى
االستقرار المالي ،وصمـ االتفاؽ ليواكب التطورات الجارية في القطاع المصرفي وفي
أساليب قياس وادارة المخاطر ،والى تالفي سمبيات االتفاؽ األوؿ ،وترػ المجنة أف تحقيق
ذلؾ يتـ عبر ما يمي ):(BCBS, 2004
 صمـ بازؿ IIليكوف أكثر استجاب ًة لممخاطر التي يواجييا القطاع المصرفي وأكثر
تحفي اًز لممصارؼ لتتبنى سياسات إدارة مخاطر متقدمة.
 بني بازؿ IIعمى األساس الذؼ أرساه االتفاؽ األوؿ لحساب متطمبات كفاية رأس الماؿ
مع جعل المعايير أكثر حساسي ًة لممخاطر ،وبخاصة بما يتعمق بمخاطر االئتماف
والمخاطر التشغيمية.
 يسعى بازؿ IIإلى دمج متطمبات كفاية رأس الماؿ وعمميات الرقابة المصرفية
واالنضباط في السوؽ (الشفافية حوؿ رأس الماؿ وادارة المخاطر) لتتكامل وتسيـ في
تطوير أساليب إدارة المخاطر.
و يتكون اتفاق بازل  IIمن ثالثة دعائم ( )Pillarsرئيسة ىي ):(SAP, 2005, p. 8
 .0الحدود الدنيا لمتطمبات كفاية رأس الماؿ

Minimum Capital Requirements

 ..المتابعة الرقابية لرأس الماؿ

Supervisory Review of Capital

 .3االنضباط السوقي (متطمبات اإلفصاح والشفافية)
فيما يمي الشكل ( )3.1يوضح الدعائـ الثالثة بشكل مخطط
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Market Discipline

الشكل ()3.0
الدعائم األساسية الثالثة التفاقية بازل II

الدعائم األساسية الثالثة
Three Basic Pillars
الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال
Minimum Capital Requirements
المتابعة الرقابية لرأس المال
Supervisory Review of Capital
انضباط السوق
)Market Discipline (Disclosure Rules

المصدر :إعداد الباحث
يمكف حصر الفروؽ بيف بازؿ Iوبازؿ IIفي النقاط الثالث الرئيسية التالية (سمطة النقد الفمسطينية،
 ،.118صفحة :)7
 .0الفروؽ الخاصة باحتساب متطمبات كفاية رأس الماؿ وىي كما يمي:
 تغيير منيجية ترجيح األصوؿ بمخاطر االئتماف تغيي اًر جذرياً.
 إضافة نوع جديد مف المخاطر ىي المخاطر التشغيمية ،ومطالبة
المصارؼ باالحتفاظ رأس ماؿ لمواجيتيا.
والشكل ( )3-.يوضح الفروؽ الخاصة باحتساب متطمبات كفاية رأس الماؿ
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الشكل ()3.2
شكل توضيحي لمفروق الخاصة باحتساب متطمبات كفاية رأس المال

سأط انًبل

َسبت سأط انًبل
)(Tier 1 =min 4%; Total = min 8%

انًخبطش انتشغٍهٍت +يخبطش انسىق  +يخبطش االئتًبٌ

رذٌذ

تغٍٍش رزسي

المصدر :إعداد الباحث
 ..إضافة بنود تتعمق بدور ىيئات الرقابة عمى المصارؼ في مراقبة كفاية رأس الماؿ وأساليب
إدارة المخاطر ،بحيث أصبح مف ميمات ىذه الييئات رفع نسب كفاية رأس الماؿ عند ظيور
ظروؼ جديدة (اقتصادية خاصة بالقطاع المصرفي أو بمصرؼ محدد) ،ومراجعة أساليب
قياس وادارة المخاطر لدػ المصارؼ.
 .3إضافة متطمبات تتعمق بالشفافية واإلفصاح في السوؽ ( ،)Market Disciplineوىي متطمبات
تتعمق بإتاحة مزيد مف المعمومات لمسوؽ حوؿ مدػ كفاية رأس الماؿ وحجـ المخاطر التي
يتعرض ليا المصرؼ وأساليبو في قياسيا وادارتيا التقائيا.
 3.2.2مفيوم المخاطر التشغيمية وفق اتفاقية بازل II
يعتبر التعريف الصادر عف لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية ضمف اتفاؽ بازؿ  IIىو مف أفضل
التعريفات المتعمقة بالمخاطر التشغيمية ،حيث عرفت المخاطر التشغيمية عمى أنيا "مخاطر تحمل
خسائر تنتج عف عدـ نجاعة أو فشل العمميات الداخمية ،والعنصر البشرؼ ،واألنظمة واألحداث
الخارجية" ،ويشمل ىذا التعريف المخاطر القانونية ولكنو يستثني المخاطر االستراتيجية ومخاطر
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السمعة والمخاطر التنظيمية ،وال يعتبر االحتفاظ برأسماؿ لمواجية الخسائر الناشئة عف المخاطر
التشغيمية خيا اًر في إطار بازؿ  IIبل ىو جزء جوىرؼ فيو.(BCBS, 2004) .
ويعتبر ىذا التعريف أكثر وضوحاً وأعتمد عمى التعريف السببي ( )Causal Definitionلممخاطر
التشغيمية ،كما أنو حدد أنواعيا والمتطمبات الرأسمالية الالزمة لمقابمتيا.
تجدر اإلشارة إلى أنو يوجد فرؽ ميـ بيف مخاطر العمميات ( )Operations Riskوالمخاطر
التشغيمية ( ،)Operational Riskحيث أف مخاطر العمميات تتعمق بالنشاطات التي تقوـ بيا دائرة
العمميات في البنؾ كوف دائرة العمميات مسؤولة عف اإلجراءات وعمل التسويات وتأكيدىا ،في
حيف أف المخاطر التشغيمية مفيوميا أشمل وأعـ حيث أنو ليس فقط دمج األنشطة الرقابية
لمدوائر المختمفة بل أيضاً احتمالية تعرض المؤسسة لحدوث أية مخاطر أخرػ( .عبد الكريـ و
أبو صالح  ،.117 ،صفحة )01

 3.2.3أنواع المخاطر التشغيمية وفق اتفاقية بازل II
فيما يمي أنواع المخاطر التشغيمية وتفسير لكل نوع منيا حسبما أوردتيا ورقة الممارسات السميمة
( ).113والمعدة مف قبل لجنة بازؿ (ورقة بازؿ االسترشادية الثالثة:).113 ،
 .0الخسائر الناتجة عن تنفيذ وادارة العمميات
ىي الخسائر الناتجة عف المعالجة الخاطئة لمعمميات وحسابات العمالء وعمميات
المصرؼ اليومية ،والضعف في أنظمة الرقابة والتدقيق الداخمي ،واإلخفاؽ في تنفيذ
المعامالت وادارة العمميات ،ومثاؿ ذلؾ :األخطاء في إدخاؿ البيانات ،الدخوؿ إلى البيانات
لغير المصرح ليـ بذلؾ ،الخالفات التجارية ،خسائر بسبب اإلىماؿ أو إتالؼ أصوؿ
العمالء.
 .5العنصر البشري
ىي الخسائر التي يتسبب بيا الموظفوف أو تتعمق بالموظفيف (بقصد أو بدوف قصد)،
كما تشمل األفعاؿ التي يكوف اليدؼ منيا الغش أو إساءة استعماؿ الممتمكات أو التحايل
5.

عمى القانوف والموائح التنظيمية أو سياسة الشركة مف قبل المسؤوليف أو الموظفيف ،وكذلؾ
الخسائر الناشئة عف العالقة مع العمالء ،المساىميف ،الجيات الرقابية وأؼ طرؼ ثالث.
ومف األمثمة عمييا :عمميات االحتياؿ الداخمي مف قبل موظفيف ( ،كاالختالس المالي،
والتعمد في إعداد تقارير خاطئة عف أوضاع البنؾ ،التجارة الداخمية لحسابات الموظفيف
الخاصة ،إساءة استخداـ بيانات العمالء السرية ،التواطؤ في السرقة ،السطو المسمح،
االبتزاز ،الرشاوػ ،والتيرب الضريبي المتعمد) وعمميات التداوؿ دوف تخويل وانجاز
حركات غير مصرح بيا ،والمعالجات الخاطئة ،والغرامات والعقوبات بسبب أخطاء
الموظفيف ،ممارسات العمل واألماف الوظيفي.
 .3األنظمة اآللية واالتصاالت
ىي الخسائر الناشئة عف تعطل العمل أو فشل األنظمة بسبب البنية التحتية
ل تكنولوجيا المعمومات ،أو عدـ توفر األنظمة ،وأؼ عطل أو خمل في األنظمة ،وتشمل:
انييار أنظمة الكمبيوتر ،األعطاؿ في أنظمة االتصاالت ،أخطاء البرمجة ،فيروسات
الحاسب ،الفائدة المفقودة بسبب العطل.
 .4األحداث المتعمقة بالبيئة الخارجية
ىي الخسائر الناشئة عف أعماؿ طرؼ ثالث ،بما يشمل االحتياؿ الخارجي وأؼ أضرار
تصيب الممتمكات واألصوؿ ،وخسائر نتيجة تغيير في القوانيف بما يؤثر عمى قدرة
المصرؼ في مواصمة العمل .وتشمل :االحتيال الخارجي (كالسرقة والسطو المسمح ،تزييف
العمالت والتزوير ،والقرصنة التي تؤدؼ إلى تدمير الحواسيب ،سرقة البيانات ،االحتياؿ
عبر بطاقات االئتماف ،االحتياؿ عبر شبكات الكمبيوتر واإلرىاب واالبتزاز) والكوارث
الطبيعية (اليزات األرضية ،والحرائق ،والفيضانات...إلخ).
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 3.2.4طرق احتساب رأس المال الالزم لمواجية المخاطر التشغيمية
اعتمدت البنوؾ في السابق بشكل شبو كامل عمى الرقابة والتدقيق الداخمي لغرض إدارة
وتقييـ المخاطر التشغيمية ،وعمى الرغـ مف أىمية ىذه الطريقة ،إال أنو شيدت السنوات األخيرة
تطويرات جوىرية إلدارة المخاطر التشغيمية ،حيث تـ اعتماد ىياكل وعمميات محددة لتحقيق ىذا
اليدؼ ،حيث أف توفر برامج إدارة المخاطر التشغيمية يوفر قد اًر أكبر مف األماف وسالمة
لعمميات البنؾ ،ولذلؾ أخذت المؤسسات المصرفية والييئات الدولية المختصة تتجو نحو التقدـ
في معالجة المخاطر التشغيمية باعتبارىا فئة مميزة مف المخاطر بنفس مستوػ أىمية مخاطر
االئتماف والسوؽ (عبد الكريـ و ابو صالح  ،.117 ،صفحة .)05
إف اختيار المنيج المناسب إلدارة المخاطر التشغيمية يعتمد عمى عدة عوامل أىميا حجـ البنؾ
وتطوره وطبيعة مستوػ تطور أنشطتو ،وبشكل عاـ ىناؾ عدة عوامل أساسية لضماف فعالية
إطار إدارة المخاطر التشغيمية بغض النظر عف حجـ البنؾ أو نطاؽ عممو ويشمل ذلؾ توفر
االستراتيجيات الواضحة ومدػ كفاءة مجمس اإلدارة واإلدارة العميا ،وتوفر نظاـ رقابة داخمية فعاؿ
ومتيف وتحديد الصالحيات وفصل المسؤوليات باإلضافة إلى فعالية إعداد التقارير الداخمية
وخطط الطوارغ( .صندوؽ النقد العربي.).117 ،
وبشكل عاـ فإف اليدؼ مف طرح المخاطر التشغيمية ليس زيادة رؤوس أمواؿ البنوؾ ،وانما التأكد
مف زيادة قدرتيا عمى حسف إدارة ومواجية المخاطر التشغيمية ،ويعتمد المنيج المستخدـ في
قياس رأس الماؿ الالزـ عمى درجة التطور والتعقيد اإلحصائي في عمميات وأنشطة البنؾ.
)(BCBS, 2004
وفيما يمي أىـ المناىج والطرؽ المالئمة الحتساب متطمبات رأس الماؿ الالزـ لتغطية المخاطر
التشغيمية الواردة في ورقة بازؿ اإلسترشادية (ورقة بازؿ االسترشادية الثالثة:).113 ،
الطريقة األولى :منيج المؤشر األساسي Basic Indicator Approach
بناء عمى مؤشر واحد وىو إجمالي
وفق ىذا المنيج يتـ احتساب متطمبات رأس الماؿ ً
الدخل آلخر ثالث سنوات ،حيث يتـ الوصوؿ لرأس الماؿ الالزـ عبر حاصل ضرب
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إجمالي الدخل في نسبة ثابتة (ألفا )Alpha-والتي تـ تحديدىا مف قبل لجنة بازؿ في
الورقة اإلسترشادية بػ  ،%05ويتـ االحتساب وفق المعادلة التالية:

متطمبات رأس المال = متوسطات إجمالي الدخل آلخر ثالث سنوات  xألفا.

K BIA  ( (GII ...n * )) / n
حيث أف :
 : K BIAمتطمب رأس الماؿ.
 : GIIالدخل اإلجمالي السنوؼ آلخر  3سنوات.
 : nعدد السنوات.
 : النسبة الثابتة (ألفا) وحددتيا المجنة بنسبة .%05
ويعرؼ اتفاؽ بازؿ ( )IIإجمالي الدخل عمى أنو إجمالي دخل الفوائد وغير الفوائد قبل
طرح أؼ مخصصات أو مصروفات تشغيمية ،والمصاريف المدفوعة مقابل خدمات اإلسناد
( ،)Outsourcingولكف يستثنى مف إجمالي الدخل أية إيرادات استثنائية مثل دخل
االستثمارات في األوراؽ المالية ،أو دخل بيع شركة تابعة ،أو التعويضات مف التأميف.
وتجدر اإلشارة إلى أنو في حاؿ كاف إجمالي الدخل في إحدػ السنوات الثالث بالسالب
(أؼ خسارة) فإنيا تستثنى مف االحتساب في المعادلة وتقتصر فقط عمى السنوات التي
يكوف فييا إجمالي الدخل موجباً.
وتعتبر ىذه الطريقة أبسط المناىج الحتساب المتطمبات الرأسمالية لممخاطر التشغيمية
وتكوف مالئمة لمبنوؾ التي ال تعمل عمى المستوػ العالمي ،وكذلؾ يمكف استخداميا مف
قبل البنوؾ التي تعمل عمى المستوػ العالمي ولكف ال يتوفر لدييا نظاـ إدارة مخاطر
متطور.
ويعتبر ىذا المنيج األكثر شيوعاً نظ اًر لسيولتو وبساطة تكمفة القياس عبر استخدامو ،إال
أنو يحمل البنؾ حجـ أكبر مف المتطمبات الرأسمالية نظ اًر لكوف النسبة الثابتة (ألفا) واحدة
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وال تتغير حسب نوع الخدمة أو المنتج ،ونظ اًر لبساطتو وانخفاض تكمفة استخدامو فإنو
يعتبر األسموب األكثر مالئمة لمواقع المصرفي العربي بشكل عاـ والفمسطيني بشكل
خاص ،وال سيما أف معظـ البنوؾ العربية تعمل عمى مستوػ محمي أو إقميمي وقميمة
االنتشار دولياً كما أف عممياتيا وأنشطتيا أقل تعقيداً مف البنوؾ العالمية( .عبد الكريـ و
ابو صالح  ،.117 ،صفحة )06
الطريقة الثانية :منيج القياس المتقدم )(AMA

Advanced Measurement

Approach
بموجب ىذا المنيج تقوـ البنوؾ الكبيرة والتي يكوف ليا عدة شركات تابعة (مجموعة
مصرفية) وتعمل عمى المستوػ الدولي وتتصف عممياتيا بالتطور والتعقيد باستخداـ أسموب
داخمي لتحديد وتقييـ حجـ تعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية واحتساب رأس الماؿ التنظيمي
الالزـ لمواجيتيا ،وتتميز ىذه الطريقة بأنيا أكثر تقدماً مف الطرؽ السابقة كما تعتبر أكثر
مالءمة لتحديد وتعريف المخاطر التشغيمية في المؤسسة المصرفية.
ويعتمد تحديد المتطمبات الرأسمالية وفق ىذا المنيج عمى قياس حجـ التعرض لممخاطر
التشغيمية عبر نظاـ القياس الداخمي المستخدـ مف قبل البنؾ ،كما يحتاج استخداـ ىذا المنيج
موافقة واعتماد السمطة الرقابية.
وفقاً ليذه المنيجية ،تعتمد البنوؾ عمى بياناتيا اإلحصائية المبنية عمى خسائرىا السابقة،
بحيث تستخدـ ىذه البيانات ضمف برامج متقدمة لتقدير المخاطر وبعد موافقة السمطة الرقابية
عمى اآللية وتقييميا لقدرة المصرؼ عمى قياس مخاطره وادارتيا(BCBS, 2004, p. .
)144
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 3.2.5متطمبات التأىيل المتعمقة بمنيجيات قياس كفاية رأس المال لمقابمة المخاطر التشغيمية
أف تطبيق المنيجيات المتعمقة بقياس كفاية رأس الماؿ  ،يتطمب توفير عدة متطمبات أىميا (حشاد،
 ،.115صفحة :).77
 أف يكوف لدػ المصرؼ نظاـ إلدارة المخاطر التشغيمية يبيف بوضوح المسؤوليات المحددة
لوظيفة إدارة المخاطر ،ويكوف مسؤوؿ عف وضع استراتيجيات لتحديد التقييـ واإلشراؼ وتوثيق
السياسات وإلجراءات عمى مستوػ المنشأة فيما يخص إدارة وضبط المخاطر التشغيمية.
 عمى المصرؼ أف يتتبع بصورة منتظمة ومستمرة البيانات الخاصة بالمخاطر التشغيمية ،بما
في ذلؾ الخسائر المادية الكبيرة في خط األعماؿ.
 تقديـ تقارير منتظمة إلى اإلدارة العميا ومجمس اإلدارة تتعمق بما يتعرض لو المصرؼ مف
مخاطر تشغيمية ،وكذلؾ العمميات المادية اليامة ،ويجب أف يكوف لدػ مجمس اإلدارة
اإلجراءات الالزمة بيذا الخصوص.
 أف يخضع نظاـ البنؾ لتصنيف مخاطر التشغيل لممراجعة الخارجية.
 أف يقوـ المراجع الداخمي أو الخارجي بمراجعة منتظمة لعمميات ونظـ قياس المخاطر
التشغيمية.

 3.2.6الممارسات السميمة في إدارة ومراقبة المخاطر التشغيمية.
أصدرت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية ) (BCBS, 2003ورقة تتضمف عشرة مبادغ
لمساعدة البنوؾ والسمطات الرقابية عمى تحديد أسس اإلدارة السميمة لممخاطر التشغيمية ،وقد تـ
تقسيـ المبادغ العشرة إلى أربعة أقساـ رئيسية ،األوؿ تييئة المناخ المناسب إلدارة المخاطر،
والثاني إدارة المخاطر والتحكـ فييا ومراقبتيا ،والثالث دور السمطة الرقابية ،واألخير أىمية
اإلفصاح .حيث تساعد ىذه المبادغ في توفير اإلطار العاـ إلدارة المخاطر التشغيمية ومراقبتيا
وضبطيا بفعالية ،وتصمح ىذه المبادغ لكل مف البنوؾ والسمطات الرقابية .وفيما يمي تمخيص
ليذه المبادغ (حشاد:).115 ،
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 -0تييئة المناخ المناسب إلدارة المخاطر:
المبدأ األول :دور مجمس اإلدارة من حيث اإللمام العام والمصادقة ومراجعة اإلطار العام
إلدارة المخاطر التشغيمية.
يجب أف يكوف مجمس اإلدارة مدركاً لمعناصر األساسية لممخاطر التشغيمية الخاصة
بالبنؾ والتعامل معيا كفئة منفصمة يتـ مراقبتيا ،كما يجب مراجعة واعتماد استراتيجية المخاطر
التشغيمية دورياً.
المبدأ الثاني :دور مجمس اإلدارة في ضمان خضوع إطار إدارة المخاطر التشغيمية لمتدقيق الفعال.
يجب أف يضمف مجمس اإلدارة بأف ىيكل إدارة المخاطر التشغيمية يخضع لوظيفة تدقيق
داخمي فعالة وشاممة ومستقمة وتنفذ مف قبل موظفيف أكفاء ومدربيف بشكل مالئـ ،ويجب أف ال
تكوف وظيفة التدقيق الداخمي مسؤولة بشكل مباشر عف إدارة المخاطر التشغيمية.
المبدأ الثالث :مسؤولية اإلدارة العميا في تنفيذ إطار إدارة المخاطر التشغيمية وتوفير الموارد الالزمة
يقع عمى عاتق اإلدارة العميا مسؤولية تطبيق إطار (ىيكل) إدارة المخاطر التشغيمية
المعتمد مف قبل مجمس اإلدارة ،ويجب أف يتـ تطبيق اإلطار بانسجاـ كامل عمى مستوػ البنؾ
ككل ،وأف جميع المستويات الوظيفية تدرؾ مسؤولياتيا فيما يتعمق بإدارة المخاطر التشغيمية،
كما يجب أف تتحمل اإلدارة العميا مسؤولية تطوير السياسات والعمميات واإلجراءات المتعمقة
بإدارة المخاطر التشغيمية في جميع أنشطة وعمميات البنؾ وأنظمتو.
 -5إدارة المخاطر :تعريفيا ،قياسيا ،والتحكم فييا ومراقبتيا:
المبدأ الرابع :تعريف وتقييم وقياس المخاطر التشغيمية
يجب عمى البنوؾ أف تقوـ بتحديد المخاطر التشغيمية الذاتية في كل أنواع المنتجات،
األنشطة ،والعمميات واألنظمة ،كما يجب التأكد مف أنو تـ األخذ باالعتبار المخاطر التشغيمية
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الذاتية لكل نشاط عف طريق خطوات التقييـ المالئمة وذلؾ قبل طرح أية منتجات وأنشطة
وعمميات أو أنظمة جديدة.
المبدأ الخامس :متابعة المستوى المقدر لممخاطر التشغيمية واحتماالت التعرض لمخسائر
المادية واعداد التقارير
يجب عمى البنوؾ أف تقوـ بتحديد اإلجراءات المطموبة لقياس المخاطر التشغيمية ،كما
يجب تنفيذ عممية المراقبة المنتظمة ألوجو المخاطر التشغيمية والتعرض الممموس لممخاطر،
واإلفصاح عف البيانات ذات الصمة لإلدارة العميا ومجمس اإلدارة التي تعزز بدورىا إجراءات
اإلدارة لمسيطرة عمى المخاطر التشغيمية.
المبدأ السادس :توفر الوسائل واإلجراءات لمسيطرة عمى المخاطر التشغيمية وتخفيضيا
يجب عمى البنؾ التأكد مف استم اررية تطبيق نظاـ مراقبة التعرض لممخاطر التشغيمية
وأحداث الخسائر التي تنتج عف العمميات الكبيرة ،بحيث يجب أف يتوفر لدػ البنؾ السياسات
واألساليب واإلجراءات التي تضبط أو تخفف مف حدة المخاطر التشغيمية المادية ،ويجب عمى
البنؾ أف يراجع بشكل دورؼ محددات المخاطر واستراتيجيات الضبط ،كما ينبغي تعديل إطار
وبناء عمى استعداد البنؾ لتقبل
المخاطر التشغيمية وفقاً لالستراتيجيات المناسبة المستخدمة
ً
المخاطر.
المبدأ السابع :توفر خطط طوارئ واستمرارية األعمال
يجب عمى البنؾ أف يضع خطط لمطوارغ ،وذلؾ لضماف مقدرتو لمعمل بناءاً عمى مبدأ
االستم اررية والتنامي المتواصل في األعماؿ والحد مف الخسائر في حالة تعطل األعماؿ بشكل
حاد ،كما يجب أف يقوـ البنؾ بتقييـ التكمفة والعائد مف العمميات البديمة واالستراتيجيات الرقابية
لتخفيض المخاطر.
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 -3دور السمطات الرقابية
المبدأ الثامن :مطالبة البنوك بتوفير إطار فعال إلدارة المخاطر التشغيمية
يجب عمى السمطة الرقابية أف تطمب مف كافة البنوؾ بغض النظر عف حجميا إعداد
واعتماد إطار فعاؿ لتحديد وتقييـ ورصد وضبط المخاطر التشغيمية بما يحقق التخفيف مف حدة
الخسائر التي قد يتعرض ليا البنؾ بسببيا ،عمى أف يكوف ىذا اإلطار جزء مف منيج شامل
إلدارة المخاطر بشكل عاـ.
المبدأ التاسع :تقييم سياسات واجراءات البنوك الخاصة بإدارة المخاطر التشغيمية
يجب عمى المراقبيف أف يقوموا بشكل مباشر أو غير مباشر بتنظيـ تقييمات مستقمة
بصفة دورية لالستراتيجيات ،والسياسات والخطوات والممارسات المطبقة المتعمقة بالمخاطر
التشغيمية ،كما يطمب مف المراقبيف التأكد مف وجود آلية مناسبة لمتقارير وأف تكوف ذات كفاءة
عالية بشكل يضمف اطالعيـ واعالميـ بالتطورات التي تحدث في البنوؾ.
 -4أىمية اإلفصاح
المبدأ العاشر :اإلفصاح من قبل البنوك
يجب عمى البنؾ أف يقوـ باإلفصاح الكافي لمجميور حتى يتمكف المتعامميف في السوؽ
المصرفية مف القياـ بتقييـ المخاطر التشغيمية التي قد يتعرض ليا وجودة إدارتيا ،فاإلفصاح
الدورؼ والمستمر لممعمومات ذات العالقة بالبنوؾ يؤدؼ إلى تحسيف االنضباط السوقي والذؼ
يزيد فعالية إدارة المخاطر ،ويجب أف يتناسب مستوػ اإلفصاح مع مستوػ وحجـ المخاطر
ومع درجة تطور وتعقيد عمميات وأنشطة البنؾ.
إف نطاؽ اإلفصاح المتعمق بالمخاطر التشغيمية غير محدد كوف البنوؾ ال تزاؿ في مرحمة
تطوير تقنيات تقدير المخاطر التشغيمية ،وبشكل عاـ يجب عمى البنوؾ اإلفصاح عف اإلطار
العاـ (االستراتيجية) إلدارة المخاطر التشغيمية بأسموب يسمح لممستثمريف واألطراؼ ذات
العالقة تحديد كفاءة البنؾ في تحديد وتقييـ ومراقبة وتخفيف حدة المخاطر التشغيمية والسيطرة
عمييا
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 3.2.7عالقة دائرة التدقيق الداخمي بالمخاطر التشغيمية
 -0ميام دائرة التدقيق الداخمي باالعتماد عمى المخاطر التشغيمية
تتمثل مياـ دائرة التدقيق الداخمي باالعتماد عمى المخاطر التشغيمية في مجموعة مف النقاط
أىميا (حماد ،.117 ،صفحة ).3
 .0إعداد وتقييـ الفحوصات الرقابية ( (Compliance Testلموحدات.
 ..القياـ بمراجعة مستقمة لألنظمة في الوحدات لمتأكد مف أف اإلجراءات الرقابية فعالة وتعمل
بالشكل الصحيح.
 .3تزويد دائرة مخاطر العمميات بنتائج فحوصاتيا وأؼ ضعف أو نقص في ىذه اإلجراءات.
 .7تضميف تقرير التدقيق عف وحدات البنؾ المختمفة ممخصاً لمبيئة الرقابية بالوحدة باالعتماد عمى
فحص نظاـ  CRSAوكذلؾ معيار التقييـ.
 .5تتولى الدائرة إعداد خطة التدقيق عمى مختمف وحدات البنؾ باالعتماد عمى المخاطر وتصنيف
الوحدات حسب معيار التقييـ.
 .6التأكد مف أف إدارة المخاطر التشغيمية لمبنؾ تعمل بكفاءة عالية وتمبي المتطمبات العالمية
والسمطات الرقابية بيذا الخصوص .
 -5الفوائد التي ستجنييا دائرة التدقيق الداخمي من إدارة المخاطر التشغيمية
وتتمثل في النقاط التالية (حماد ،.117 ،صفحة ).3
 .0تغطية أوسع ألعماؿ البنؾ.
 ..فيـ افضل لمعمل.
 .3تركيز أعماؿ التدقيق عمى النواحي ذات األىمية.
 .7تقميل الوقت الالزـ لمتعرؼ عمى المخاطر وترتيب األولويات.
 .5مراجعة إجراءات الرقابة في الوحدات لعدد مرات اكبر مقارنة بعدد م ارت التدقيق وفقاً لمطرؽ
التقميدية وتخفيض تكمفة التدقيق.
 .6تسييل عممية االتفاؽ مع إدارة الوحدات عمى خطط العمل الالزمة مما يزيد مف كفاءة تطبيق
الخطط التصحيحية ويزيد مف سرعة التطبيق.
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الخالصة
تناوؿ ىذا الفصل المخاطر التشغيمية في القطاع المصرفي مف حيث اإلدارة و األسموب و
الرقابة ،وقد تبيف أف المخاطر التشغيمية ىي المخاطر الناتجة عف األخطاء البشرية أو المينية أو
الناجمة عف التقنية أو األنظمة المستخدمة أو القصور في أؼ منيا ،أو التي تنجـ عف الحوادث
الداخمية في المصرؼ ،كما تشمل أيضا المخاطر القانونية حيث اعتبرتيا اتفاقية بازؿ لمرقابة المصرفية
جزًء منيا.
أيضا تناوؿ الفصل مجموعة مف أنواع المخاطر التشغيمية وتوصيفيا وتأثيرىا عمى المصرؼ مثل
احتياؿ الموظفيف و الدخوؿ الغير مصرح بو ...إلخ ،في المقابل تناوؿ بعض اإلجراءات الواجبة في
تحديد و تقييـ المخاطر التشغيمية .
ثـ تناوؿ الفصل في مبحثو الثاني المخاطر التشغيمية وفق اتفاقية بازؿ لممخاطر المصرفية والتعريف
الذؼ تناولو ،واآلليات التي تقوـ عميو المخاطر التشغيمية والسياسات و اإلجراءات التي وضعتيا لجنة
بازؿ لمرقابة المصرفية لمحد مف تمؾ المخاطر ومنيا قامت سمطة النقد الفمسطينية بعكس مجموعة مف
تمؾ اإلجراءات في محاولة لقياس ومحددات المخاطر التشغيمية.

6.

القســـم الثــانــــي
االطـــار العممــــي لمـــدراســــــــــة
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الفصل الرابع
دراسة تحميمية لتكاليف الجودة في القطاع المصرفي
تمييد
اعتمدت العديد مف الدراسات السابقة في إطارىا العممي عند مناقشة المواضيع المرتبطة
بتكاليف الجودة عمي مدػ تطبيقيا في القطاع الصناعي ،ولكف عندما تطرقت الدراسة لدراسة تكاليف

الجودة في القطاع المصرفي ،وجدت الدراسة صعوبة في الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بتكاليف

الجودة ،العتماد القطاع المصرفي عمي السرية ،مما ينتج عنيا صعوبة في االطالع عمي تمؾ

التكاليف ،لذلؾ فإف الدراسة تعرض تكاليف الجودة مف خالؿ تحميل القوائـ المالية المنشورة لعينة
عشوائية بسيطة مف البنوؾ العاممة في فمسطيف لمعاـ 2013ـ ،تكونت مف بنؾ فمسطيف المحدود (بنؾ

فمسطيف المحدود ،)2013 ،وبنؾ القدس (بنؾ القدس  ،)2013 ،وبنؾ القاىرة عماف (بنؾ القاىرة
عماف)2013 ،

جدول ()4.1
األىمية النسبية لتكاليف الجودة مقارنة بإجمالي التكاليف الكمية في القطاع المصرفي
بنك فمسطين

بنك القدس

بنك القاىرة عمان

23

17

19

األىمية النسبية %

األىمية النسبية %

األىمية النسبية %

تكاليف الوقاية والمنع

21.56

21.28

21.36

21.41

تكاليف التقييم

3.73

4.58

4.59

4.25

تكاليف الفشل الداخمي

7.31

11.7

7.17

8.53

تكاليف الفشل الخارجي

0.13

0.4

0.41

0.30

عدد الفروع
تكاليف الجودة

*= تـ حساب المتوسط المرجح بأوزاف عدد الفروع لكل بنؾ
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المتوسط المرجح

لألىمية النسبية* %

المصدر :إعداد الباحث

الجدوؿ ( )4-1يبيف أف المتوسط المرجع لألىمية النسبية لعناصر تكاليف الوقاية والمنع مثمت
 %21.41مف إجمالي المصاريف  ،وأف تكاليف التقييـ مثمت  ،%4.25في المقابل مثمت تكاليف
الفشل الداخمي  ،%8.53وتكاليف الفشل الخارجي .%0.30
األىمية النسبية لعناصر تكاليف الجودة بالتفصيل كما يمي:

 4.1تكاليف الوقاية والمنع:
أظيرت الدراسة أف األىمية النسبية إلجمالي تكاليف الوقاية والمنع في البنوؾ بمغت  %21.41مف
إجمالي التكاليف الكمية.
جدول ()4.2
األىمية النسبية لتكاليف عناصر الوقاية والمنع بالنسبة لمتكاليف الكمية لموقاية والمنع
بنك فمسطين
عدد الفروع

بنك القدس

بنك القاىرة عمان
المتوسط المرجح

23

17

19

األىمية النسبية

األىمية النسبية

األىمية النسبية

%

%

%

اندثار أو إىالؾ الموجودات

35.63

42.12

36.06

37.64

الدعاية واإلعالف

28.74

15.88

12.9

19.93

برامج الكمبيوتر

0

2.5

28.75

9.98

اشتراكات  /اإلنترنيت

4.34

13.5

4.52

7.04

االحتفاالت والمكافئات

11.34

4.9

0

5.83

عناصر تكاليف الوقاية والمنع
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لألىمية النسبية
*%

بنك فمسطين
عدد الفروع

بنك القدس

بنك القاىرة عمان
المتوسط المرجح

23

17

19

األىمية النسبية

األىمية النسبية

األىمية النسبية

%

%

%

نقل النقود

4.97

3.49

2.63

3.79

التأميف

2.63

3.5

4.61

3.52

السفر واإليفاد

1.41

2.58

4.75

2.82

النشر والطبع

0.93

7.95

0

2.65

الضيافة

1.71

1.9

3.96

2.49

التدريب

3.2

1.68

1.84

2.32

المؤتمرات والندوات

4.33

0

0

1.69

مؤسسة ضماف الودائع

0.78

0

0

0.3

المجموع

100

100

100

100.00

عناصر تكاليف الوقاية والمنع

*=تـ حساب المتوسط المرجح بأوزاف عدد الفروع لكل بنؾ

لألىمية النسبية
*%

المصدر :إعداد الباحث

الجدوؿ ( )4-2يبيف األىمية النسبة لعناصر تكاليف الوقاية والمنع بالنسبة إلجمالي تكاليف الوقاية
وبناء عمى ما سبق ذكره في االطار النظرؼ ألىمية ىذه العناصر فإنو يمكف تقسيـ عناصر
والمنع،
ً
تكاليف الوقاية والمنع إلى التالي :
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 .1تكاليف تدريب الموظفيف ،والتي بمغت ( ،)%12.66تمثمت في كل مف التدريب والسفر
واإليفاد والمؤتمرات والندوات واالحتفاالت والمكافئات ،وىذا يشير إلى ضرورة االىتماـ بالكوادر
البشرية.
 .2تكاليف التكنولوجيا ،والتي بمغت ( ،)%47.62تمثمت في كل مف اندثار/إىالؾ
الموجودات ،وبرامج الكمبيوتر ،وىذا إلى يشير ضرورة اقتناء األجيزة والموجودات و البرامج
المتطورة وبشكل مستمر.
 .3تكاليف الوقاية األخرػ ،والتي بمغت ( ،)%39.72تمثمت في باقي العناصر كاالشتراكات
والتأميف ونقل النقد ....الخ ،وذلؾ لضماف رفع جودة الخدمة المقدمة لمزبائف وتقميل وقت
االنتظار.
 4.2تكاليف التقييم
أظيرت الدراسة أف األىمية النسبية إلجمالي تكاليف التقييـ في البنوؾ مقارنة بالتكاليف الكمية بمغت
.%4.25
جدول ()4.3
األىمية النسبية لتكاليف عناصر التقييم بالنسبة لمتكاليف الكمية لمتقييم
بنؾ فمسطيف
عدد الفروع
عناصر تكاليف التقييـ

بنؾ القدس

23
األىمية النسبية %

17
األىمية النسبية %

بنؾ القاىرة عماف
19
األىمية النسبية%

المتوسط
المرجح لألىمية
النسبية *%

صيانة المباني واألجيزة

81.77

79.75

71.21

77.79

أجور التدقيق

18.23

20.25

28.79

22.21
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بنؾ فمسطيف
عدد الفروع
عناصر تكاليف التقييـ

بنؾ القدس

23
األىمية النسبية %

المجموع

17
األىمية النسبية %

100

100

*=تـ حساب المتوسط المرجح بأوزاف عدد الفروع لكل بنؾ

بنؾ القاىرة عماف
المتوسط

19

المرجح لألىمية

األىمية النسبية%

100

النسبية *%

100.00
المصدر :إعداد الباحث

الجدوؿ ( ( 4-3يبيف األىمية النسبية لعناصر تكاليف التقييـ ومدػ االرتقاء بيا بالنسبة إلجمالي
تكاليف التقييـ ،ويمكف تقسيـ عناصر تكاليف التقييـ إلى:
 .1تكاليف صيانة المباني واألجيزة ،والتي بمغت ( ،)%77.79تمثمت بتكاليف صيانة أجيزة
الحواسيب وشبكة المعمومات واألجيزة المصرفية المختمفة  ،ويتضمف أيضاً ثمف األحبار
المستخدمة في الطابعات والوقت المستنفذ أثناء الفحص الدورؼ لألجيزة ،وذلؾ لالرتقاء
بمستوػ الخدمات المصرفية المقدمة لمزبائف.
 .2التكاليف المتعمقة بأجور التدقيق والتي بمغت ( ،)%22.21فتمثمت في أجور الييئات
التفتيشية عند زيارتيا لفحص األنظمة ،وكذلؾ المدقق الخارجي و الجيات الرقابية
الخارجية ،أما فيما يتعمق بالمدقق الداخمي فإنو يتبع لمنظومة الرواتب واألجور العامة
لممصرؼ .

 4.3تكاليف الفشل الداخمي
أظيرت أف األىمية النسبية إلجمالي تكاليف الفشل الداخمي لمبنوؾ بمغت  %8.53مف إجمالي
التكاليف
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جدول ()4.4
األىمية النسبية لتكاليف عناصر الفشل الداخمي بالنسبة لمتكاليف الكمية لمفشل الداخمي
بنؾ فمسطيف
عدد الفروع
عناصر

بنؾ القدس

23

تكاليف األىمية النسبية %

بنؾ القاىرة عماف

17

19

األىمية النسبية %

األىمية النسبية %

الفشل الداخمي

المتوسط المرجح
لألىمية النسبية
*%

االتصاالت

38.6

40.51

10.17

29.99

الديوف المعدومة

18.6

38.67

31.38

28.50

الوقود

14.9

5.53

43.36

21.37

القرطاسية

27.9

15.29

15.09

20.14

المجموع

100

100

100

100.00

*=تـ حساب المتوسط المرجح بأوزاف عدد الفروع لكل

بنؾ المصدر :إعداد الباحث

الجدوؿ ( )4-4يبيف األىمية النسبية لعناصر تكاليف الفشل الداخمي بالنسبة إلجمالي تكاليف
الفشل الداخمي فشممت كل مف:
 .1تكاليف االتصاالت ،بمغت ( )%29.99والمتعمقة بمتابعة اإلعماؿ المصرفية واخطار
الزبائف عف ودائعيـ وحساباتيـ المصرفية.
 .2الديوف المعدومة ،بمغت (  )%28.5والتي تُعد جزء مف مكونات تكاليف الفشل
الداخمي.
 .3تكاليف الوقود ،بمغت ( )21.37والتي تعتبر التكاليف الخاص بالمولدات ،نتيجة انقطاع
التيار الكيربائي المستمر.
 .4تكاليف القرطاسية ،بمغت ( )%20.14والتي تستخدـ في التوثيق ومطابقة األرصدة
وتبادؿ اإلشعارات بيف النظاـ وشعبو المحاسبة التي تمسؾ الحسابات الجارية مع سمطة
النقد الفمسطينية أو مع المصارؼ األخرػ
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ولذلؾ فإف المطموب مف اإلدارات تخفيض ىذه التكاليف إلى الحد المعقوؿ وعدـ المبالغة في
الصرؼ لتأثيرىا عمى أرباح المصرؼ .

 4.4تكاليف الفشل الخارجي
أظيرت الدراسة أف األىمية النسبية إلجمالي تكاليف الفشل الخارجي مف التكاليف الكمية لمبنوؾ بمغت
.%0.30
جدول ()4.5
األىمية النسبية لتكاليف عناصر الفشل الخارجي بالنسبة لمتكاليف الكمية لمفشل الخارجي
بنؾ فمسطيف
عدد الفروع
عناصر

تكاليف

بنؾ القدس

23
الفشل األىمية النسبية %

بنؾ القاىر عماف

17

19

األىمية النسبية %

األىمية النسبية %

الخارجي
تكاليف الغرامات والتعويضات
تكاليف الخدمات والمخالفات
القانونية
المجموع

المتوسط المرجح
لألىمية النسبية
*%

100

0

85.4

66.48

0

100

14.6

33.52

100

100

100

100.00

*=تـ حساب المتوسط المرجح بأوزاف عدد الفروع لكل بنؾ

المصدر :إعداد الباحث

الجدوؿ ( )4-5يبيف األىمية النسبية لعناصر تكاليف الفشل الخارجي بالنسبة إلجمالي تكاليف الفشل
الخارجي ،فمف أبرز المصاريف التي تنفقيا البنوؾ وذات العالقة بالفشل الخارجي ىي :
 .1تكاليف التعويضات والغ ارمات ( ،)%66.48والمترتبة عمى البنؾ لصالح الزبائف أو
نتيجة مخالفة تعميمات سمطة النقد الفمسطينية.
 .2تكاليف الخدمات القانونية ( ،)%33.52التي تنشأ نتيجة لمتابعة القضايا المرفوعة
ضد البنؾ.
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 4.5أثر عناصر تكاليف الجودة عمي عناصر المخاطر التشغيمية
أظيرت الدراسة أف العالقة بيف تكاليف الجودة والمخاطر التشغيمية يمكف تمثيميا الجدوؿ ( )4-6الذؼ
يبيف العالقات العكسية والعالقات الطردية بيف عناصر تكاليف الجودة وعناصر المخاطر التشغيمية.
جدول ()4.6
العالقة بين عناصر تكاليف الجودة وعناصر المخاطر التشغيمية

المصدر :إعداد الباحث
والجدوؿ يظير وجود العالقات التالية :
 .1وجود عالقة عكسية بين عناصر المخاطر التشغيمية وتكاليف الوقاية والمنع
تظير الدراسة مف خالؿ عناصر تكاليف الوقاية والمنع أف:
 تكاليف تدريب الموظفيف ،والتي تيدؼ إلى رفع كفاءة العنصر البشرؼ لدػ المؤسسة
المصرفية ،يعكس ذلؾ اليدؼ الحد مف المخاطر التشغيمية الناتجة عف العنصر البشرؼ ،مف
حيث الخسائر التي يتسبب بيا الموظفوف أو ما يتعمق بالموظفيف ( بقصد أو بدوف قصد) ،أو
األفعاؿ التي يكوف اليدؼ منيا الغش أو إساءة استعماؿ الممتمكات.

70

 تكاليف التكنولوجيا ،والتي تيدؼ إلى تحسيف وتطوير المنظومة البرمجية واآللية داخل
المصرؼ ،يعكس ذلؾ اليدؼ الحد مف المخاطر التشغيمية الناتجة عف األنظمة ،مف حيث
الخسائر الناتجة عف تعطل العمل أو فشل األنظمة بسبب البنية التحتية ،وتكنولوجيا
المعمومات.
 تكاليف الوقاية األخرػ ،والتي تيدؼ إلى تقديـ الخدمة المصرفية لمزبوف عمى قدر ممكف ومف
المرة األولى دوف حدوث أؼ معوقات ،ويعكس ذلؾ اليدؼ الحد مف المخاطر التشغيمية الناتجة
عف العمميات الداخمية والبيئة الخارجية ،مف حيث الخسائر الناتجة المعالجة الخاطئة لمعمميات
وحسابات العمالء ،والضعف في أنظمة الرقابة الداخمية ،أو بسبب اإلىماؿ وتمف ممتمكات
البنؾ ،وكذلؾ أيضاً الحد مف الخسائر الناتجة عف عمميات السطو والسرقة مف جيات داخمية
أو خارجية.
 .2وجود عالقة عكسية بين عناصر المخاطر التشغيمية وتكاليف التقييم
تظير الدراسة مف خالؿ عناصر تكاليف التقييـ أف:
 تكاليف صيانة المباني واألجيزة ،والتي تيدؼ لالرتقاء بمستوػ الخدمات المصرفية المقدمة
لمزبائف ،ويعكس ذلؾ اليدؼ الحد مف المخاطر التشغيمية بجميع عناصرىا أبرزىا األنظمة ،مف
حيث الخسائر الناتجة عف اإلىماؿ في متابعة صيانة األجيزة والمعدات المستخدمة في العمل
المصرفي والذؼ قد يؤدؼ إلى حدوث عمميات احتياؿ داخمي أو خارجي ،وكذلؾ كثرة أعطاؿ
تمؾ األجيزة ،مما يؤدؼ إلى تعطل أو تأخير تقديـ الخدمة لمزبائف في الوقت المحدد.
 تكاليف التدقيق ،والتي تيدؼ إلى التحقق مف صحة اتباع التعميمات وفق السياسات
واإلجراءات المنصوص عمييا مف قبل الجيات الداخمية والخارجية في البنؾ ،ويعكس ذلؾ
اليدؼ الحد مف المخاطر التشغيمية الناتجة أيضاً عف جميع عناصر المخاطر التشغيمية.
 .3وجود عالقة طردية بين المخاطر التشغيمية وتكاليف الفشل الداخمي والفشل الخارجي:
تطير الدراسة أف ىذه التكاليف ال تعكس الفشل بالمعني المغوؼ لمفشل وانما تعكس وعمى سبيل
المثاؿ األخطاء الناتجة أو المتكررة لمعمميات المصرفية ،أو عدـ اتباع التعميمات أو تطبيق

7.

السياسات مما يؤدؼ إلى تعرض البنؾ لخسائر ناتجة عف ذلؾ ،وكذلؾ الدعاوػ القضائية أو
تعويضات العمالء نتيجة خطأ معيف  ...الخ.
ومف ىنا يمكف القوؿ أف العالقة العكسية تدؿ عمي أف التكاليف المدفوعة مقابل الحد مف المخاطر
التشغيمية ىي تكاليف جودة ،في المقابل فإف العالقة الطردية تدؿ عمى أف التكاليف المدفوعة لـ تحقق
اليدؼ مف تخفيض المخاطر التشغيمية ىي تكاليف ناتجة عف عدـ الكفاءة .

الخالصة
حاولت الدراسة في ىذا الفصل أف تظير مدػ أىمية ىذه التكاليف ودورىا في النشاط المصرفي وفق
ما أُتيح لمباحث مف القوائـ المالية المنشورة لمبنوؾ محل الدراسة نظ اًر لصعوبة الحصوؿ عمي
المعمومات مف داخل القطاع المصرفي ألسباب عديدة أىميا السرية المصرفية ،وتنوع العمميات
واإلجراءات وغيرىا ،ولكف ىناؾ بعض البنود الغير واردة في القوائـ يرػ الباحث ومف خالؿ عممو في
ىذا القطا ع أف ليا أىمية وتندرج ضمف التكاليف الضمنية والعمل اليومي ،فدليل السياسات واإلجراءات
والئحة أخالقيات العمل ،والمتابعة اليومية لمعمميات ،والتوزيع الصالحيات ،وغيرىا مف األمور ،تعكس
األىمية الخاصة بتكاليف المطابقة ،في الجانب اآلخر فاف صندوؽ الشكاوؼ والمالحظات المتكررة مف
قبل دائرة التدقيق الداخمي تعكس الفشل الداخمي لممؤسسة.
في ىذا الفصل تـ مناقشة تكاليف الجودة بشكل عاـ ،أما فيما يتعمق بدور دائرة التدقيق الداخمي فإنو
يجب توضيح االتي:
 تعتبر دائرة التدقيق الداخمي والمدققيف العامميف فييا جزء ال يتج أز مف منظومة العملالمصرفي في البنؾ ،ينطبق عمييـ ما ينطبق عمي جميع الموظفيف مف سياسات
واجراءات متبعة ،ولكف يجب التنويو إلى أنيـ يتبعوف إلى مجمس اإلدارة وتنطبق عمييـ
جميع الصفات والمزايا التي يتمتع بيا المدقق الداخمي مف المصداقية والحيادية
واالستقاللية.
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 دور دائرة التدقيق الداخمي ىو تدقيق تشغيمي يعتمد عمي فحص وتقييـ العممياتواإلجراءات المتبعة مف قبل جميع العامميف في البنؾ وفق السياسات واإلجراءات
المنصوص عمييا مف قبل البنؾ ،وكذلؾ لدعـ الرقابة الداخمية ،وكذلؾ التقويـ لرفع
مستوؼ األداء.
 ولذلؾ فإف التدقيق الداخمي يمعب دو اًر في تدعيـ تكاليف الوقاية والمنع وتكاليفالتقييـ ،وذلؾ لتخفيض المخاطر التشغيمية الناتجة عف عدـ الكفاءة .
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الفصل الخامس
الطرق و اإلجراءات
تمييد
يتناوؿ ىذا الفصل وصفاً مفصالً لممنيجية واإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الجزء
الميداني ليذه الدراسة ،وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى أثر فاعمية تكاليف جودة التدقيق الداخمي في الحد مف
المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في فمسطيف ،وذلؾ مف خالؿ استطالع آراء ووجيات نظر عينة
مف العامميف عمى التدقيق الداخمي ،وكذلؾ مدراء الفروع ومساعدييـ في البنوؾ الفمسطينية ،كما يتطرؽ
ىذا الفصل إلى شرح منيج البحث ووصف مجتمع البحث وعينة البحث ،واعداد أداة جمع البيانات
(االستبياف) ،وفحص مصداقيتيا واختبار ثباتيا ،كذلؾ األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة
البيانات واستخالص النتائج .

 5.1منيجية الدراسة
تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي باعتباره مف المناىج التي تناسب دراسة الظاىرة محل
البحث ،العتماده عمى دراسة الظاىرة كما ىي عمى أرض الواقع ،ويصفيا بشكل دقيق ويعبر عنيا
تعبي اًر كيفياً وكمياً ،وقد تـ جمع البيانات مف المصادر الثانوية واألولية كما يمي:
 .1المصادر الثانوية :
لجأ الباحث في معالجة االطار النظرؼ لمبحث إلى مصادر البيانات الثانوية مف خالؿ :
 الكتب والمراجع العربية واألجنبية المتعمقة بموضع جودة التدقيق الداخمي وكذلؾ المخاطر
التشغيمية وفق اتفاقية بازؿ ( IIقائمة المراجع).
 الدوريات والتقارير الرسمية الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية وكذلؾ منشورات البنوؾ
العاممة في فمسطيف والتقارير المالية ليذه البنوؾ .
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 مجموعة مف األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع

فاعمية تكاليف جودة

التدقيق والعالقة بالمخاطر التشغيمية .
 مسح لمقوانيف واألنظمة والموائح الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية بيذا الخصوص.
 .2المصادر األولية :
لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية مف خالؿ األدوات
التالية :
 استبانة صممت خصيصاً ليذا الغرض ووزعت عمى الفئة المستيدفة وىـ العامموف في
التدقيق الداخمي في البنوؾ الفمسطينية ،وكذلؾ مدراء الفروع ومساعدوىـ ،والمراقبوف
الماليوف.
 مقابالت شخصية مع مسئوليف ليـ عالقة بموضوع البحث خاصة مف العامميف في البنوؾ
وسمطة النقد الفمسطينية.

 5.2مجتمع وعينة الدراسة
يتكوف مجتمع البحث مف العامميف في مجاالت التدقيق الداخمي في البنوؾ الفمسطينية ،وكذلؾ
مدراء الفروع ومساعدييـ ،وبحسب تقارير سمطة النقد الفمسطينية فمقد بمغ عدد البنوؾ العاممة في
فمسطيف  17بنكاً ،وقد تـ اختيار عينة عشوائية مف ىذه البنوؾ بحجـ  7بنوؾ كانت كالتالي:
عدد الفروع

اسم البنك
بنؾ فمسطيف المحدود

23

البنؾ اإلسالمي العربي

9

بنؾ األردف

15

البنؾ العربي

26

البنؾ التجارؼ الفمسطيني

6

76

بنؾ القاىرة عماف

19

بنؾ اإلسكاف األردني

13
111

مجموع الفروع
المصدر :سمطة النقد الفمسطينية

وبدراسة تقارير البنوؾ المذكورة لـ يجد الباحث تفاصيل تتعمق بأعداد المدراء والعامميف في مجاؿ
التدقيق الداخمي وكذلؾ أعداد المساعديف ،وحيث أف الباحث يعمل في أحد ىذه البنوؾ فإنو يقدر عدد
العامميف في كل فرع مف ىذه الفروع والذيف ينطبق عمييـ شرط الفئة المستيدفة بعدد  3موظفيف في
الغالب ( مدير فرع  +مساعد  +مدقق داخمي ) فيكوف مجتمع الدراسة تقريباً ىو  333موظفاً ،وقد تـ
اختيار عينو عشوائية مف ىذا المجتمع بمغ حجميا  75شخصاً ،وقد بمغت نسبة الخطأ في ىذه العينة
 %10ومستوػ الثقة  ،% 95تقر ًيبا وقد تـ حسابيا كالتالي:
الخطوة األولى :

]) Z 2 [P (1  P
n1 
D2

حيث أف
 Pىي نسبة ظيور الحالة في المجتمع أو ىي التكرار المتوقع
 Dىي اقصى فرؽ بيف متوسط العينة ومتوسط المجتمع ،أو التكرار المتوقع ( أسوأ تكرار يمكف قبولو
 ،الخطأ ) .
 Zالمساحة تحت المنحى الطبيعي والمتعمقة بدرجة ومستوػ الثقة المطموبة
الخطوة الثانية :
تـ حساب حجـ العينة المطموبة (  )nوذلؾ بعد اخذ حجـ المجتمع (  333شخصاً ) في
االعتبار ،مف المعادلة التالية:
n1
n 

1 1 

N 


حيث  Nىي حجـ المجتمع محل الدراسة
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n 

وقد تـ توزيع  75استبانة ،تـ استرجاع  61استبانة ،وبذلؾ تكوف نسبة االستجابة قد بمغت %83.3
مف مجموع االستبانات الموزعة ،ىي نسب مقبولة إحصائياً لمثل ىذا النوع مف الدراسات المتعمقة
باستطالع أرؼ األفراد مف خالؿ عممية التقييـ الذاتي .
وقد توزعت العينة بحسب البنوؾ كالتالي :
العدد

النسبة %

البنك
بنؾ فمسطيف المحدود

18

29.5

بنؾ األردف

5

8.2

البنؾ العربي

6

9.8

البنؾ التجارؼ الفمسطيني

3

4.9

البنؾ اإلسالمي العربي

6

9.8

بنؾ القاىرة عماف

12

19.7

بنؾ اإلسكاف األردني

11

18.0

اإلجمالي

61

100.0

 5.3أداة الدراسة
استخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية في الدراسة الميدانية ،وقد تـ تطوير االستبانة في ضوء
المراجعة الشاممة لمدراسات النظرية والعممية السابقة التي تناولت أثر فاعمية تكاليف جودة التدقيق
الداخمي في الحد مف المخاطر التشغيمية في البنوؾ العاممة في فمسطيف ،وقد تـ استطالع رأؼ عدد مف
المتخصصيف عممياً وعممياً في ىذا المجاؿ ،وذلؾ وفق الخطوات التالية :
 -1تحديد المحاور الرئيسية التي تشمميا االستبانة .
 -2صياغة الفقرات التي يتكوف منو كل محور .
 -3إعداد االستبانة في صورتيا األولية .
 -4تحكيـ االستبانة واختبار صدقيا .
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 -5إخراج االستبانة في صورتيا النيائية ( ممحق رقـ ) 1
 -6توزيع االستبانة عمى عينة البحث .
 -7جمع االستبانات وتحميميا .

 5.4صدق األداة (االستبانة ):
 -1صدق المحتوى :
تـ عرض االستبانة في مراحل اإلعداد عمى مجموعة مف المحكميف االكاديمييف والمتخصصيف
( ممحق رقـ  .) 2وقد كاف آل ارئيـ دور مميز في تطوير االستبانة حيث تـ إضافة وتعديل بعض
الفقرات واستبعاد فقرات أخرػ .
 -2االختبار التمييدي ألداة الدراسة
قاـ الباحث بإجراء اختبار تمييدؼ (  ) Pilot studyوذلؾ بتطبيق االستبانة عمى عينة
استطالعية لمجموعة مف مجتمع الدراسة بحجـ (  ) 15حالة ( لـ تدرج ضمف عينة الدراسة )
حيث وجدت بعض الفقرات غير واضحة وتحتمل أكثر مف معنى ،وقد أُجريت التعديالت الالزمة
وتـ معالجة النواقص ،ومف ثـ إخراج االستبانة في صورتيا النيائية .

 5.5صدق االتساق الداخمي
تـ حساب معامل االرتباط لبيرسوف (  )Pearsonبيف درجات كل فقرة مف فقرات االستبانة
والدرجة الكمية لممحور الرئيسي الذؼ تنتمي إليو الفقرة ،وكانت نتائج جميع الفقرات دالة إحصائياً
عند مستوػ المعنوية  .0.05وىو ما يدؿ عمى أف األداة تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي
يطمئف الباحث إلى أف االستبانة تقيس ما وضعت ألجمو وأنيا صالحة لمتطبيق عمى عينة الدراسة.
( التفاصيل ضمف الممحق رقـ ) 3
79

 5.6ثبات االستبانة
تـ تقدير ثبات االستبانة وذلؾ باستخداـ طريقتيف :
-1طريقة التجزئة النصفية ( )Split-half
تـ استخداـ بيانات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث
احتسبت درجة النصف األوؿ لكل محور مف محاور االستبانة وكذلؾ درجة النصف الثاني مف
الدرجات وذلؾ لحساب معامل االرتباط بيف النصفيف ثـ جرػ تعديل الطوؿ باستخداـ معامل
(  ،) Spearman_Brown Coefficientوجدوؿ( )5-1يوضح ذلؾ
جدول()5.1
لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية
انًحىس
 -0تكبنٍف انىلبٌت وانًُغ
 -5تكبنٍف انتمٍٍى
 -3تكبنٍف انفشم انذاخهً
 -4تكبنٍف انفشم انخبسرً
 -5انؼًهٍبث انذاخهٍت
 -6انؼُصش انبششي
 -7األَظًت
-8انحىادث انًتؼهمت ببنبٍئت
انخبسرٍت
إرًبنً انفمشاث

Correlation
N.of items
Between forms
.878
03
.774
01
.866
01
.811
8
.784
01
.690
00
.829
9
.661
01
80

.762

Spearman_Brpwn
Coefficient
.935
.873
.928
.896
.879
.817
.907
.796
.832

يتضح مف الجدوؿ ( ،)5-1أف معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل تراوحت بيف
( 0.796و  ،)0.935ومعامل الثبات لجميع فقرات المقياس بمغ  ،0.832وىذا يدؿ عمى أف االستبانة
تتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات مف الناحية اإلحصائية تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة .
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 -5طريقة الفا كرونباخ ( )Cronbach's Alpha
استخدـ الباحث طريقة أُخرػ مف طرؽ حساب الثبات ،وذلؾ إليجاد معامل ثبات االستبانة،
حيث حصل عمى قيمة معامل الفا لكل محور مف محاور االستبانة ،وكذلؾ لالستبانة ككل والجدوؿ
( )5-2يوضح ذلؾ :
جدول()5.2
نتائج اختبارات معامل الفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
عدد الفقرات

معامل الفا كرونباخ

المحور
 .1تكاليف الوقاية والمنع

13

.950

 .2تكاليف التقييم

10

.923

 .3تكاليف الفشل الداخمي

10

.949

 .4تكاليف الفشل الخارجي

8

.922

 .5العمميات الداخمية

10

.913

 .6العنصر البشري

11

.863

 .7األنظمة

9

.948

- .8الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية

10

.931

81

.974

إجمالي الفقرات

يتضح مف الجدوؿ ( ،)5-2أف معامالت الفا كرونباخ جميعيا فوؽ  ،0.70وأف معامل الثبات الكمي
 ،0.974وىذا المعامل يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات تطمئف الباحث إلى
تطبيقيا عمى عينة الدراسة .

 5.7توزيع وجمع االستبانة
تـ توزيع االستبانة عمى أفراد العينة باليد حيث تـ تعبئة االستبانة مف قبل المبحوثيف ذاتياً.
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 5.8تفريغ االستبانة وتفسير النتائج
قاـ الباحث باستخداـ مقياس مكوف مف  10درجات ،حيث أشار الرقـ  10إلى موافقة عالية
جداً عمى الفقرة ،وأشار الرقـ  1إلى عدـ الموافقة بشدة .
 5.9األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث
قاـ الباحث بتفريغ وتحميل االستبانة باستخداـ البرنامج اإلحصائي (  )SPSSوقد تـ استخداـ
األساليب واالختبارات اإلحصائية التالية :
 -1التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعيارؼ وكذلؾ الوزف النسبي.
 -2الختبار صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة تـ استخداـ معامل بيرسوف لالرتباط الخطى
( .)Pearson
 -3لحساب معامل ثبات االستبانة تـ استخداـ معامل االرتباط سبيرماف – براوف لمتجزئة النصفية
المتساوية ( ،)Split- Halfومعامل (  ، ) Spearman-Brownوتـ استخداـ معامل الفا
كرونباخ (.) Cronbach’s Alpha
 -4الختبار الفرضيات تـ استخداـ نموذج االنحدار الخطي المتعدد

Multiple Linear

.Regression Model
جميع ىذه االختبارات تمت باستخداـ مستوػ المعنوية . 0.05
وفي الفصل التالي ناقشت الدراسة النتائج التي التوصل إلييا التحميل اإلحصائي والتعميق عمى ىذه
النتائج.

8.

الفصل السادس
تحميل ومناقشة أسئمة الدراسة واختبار الفرضيات
مقدمة
يتضمف ىذا الفصل عرض نتائج المعالجات اإلحصائية التي أُجريت عمى عينة البحث ،ومف
ثـ تحميل ومناقشة ىذه النتائج تفصيمياً وكمياً وتحديد مدػ الداللة اإلحصائية لكل منيا ،كما تـ اختبار
فرضيات البحث مف خالؿ نماذج االنحدار الخطى المتعدد.
وقد قسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف كالتالي :
المبحث األوؿ  :تحميل خصائص عينة الدراسة.
المبحث الثاني  :تحميل ومناقشة محاور الدراسة واختبار الفرضيات.
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 6.1المبحث األول  :تحميل خصائص عينة الدراسة.
 6.1.1البيانات الشخصية :
بيدؼ التعرؼ عمى خصائص وصفات عينة البحث ،قاـ الباحث بتحميل بيانات القسـ األوؿ
لالستبانة والمتعمق بالمعمومات والبيانات الشخصية وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ ()6-1
جدول ()6.1
البيانات الشخصية لعينة الدراسة
انبٍبٌ
انًسًى انىظٍفً

انًؤهم انؼهًً

انتخصص

سُىاث انخبشة

انًشبسكت فً دوساث يتؼهمت
ببنزىدة

انًشبسكت فً دوساث يتؼهمت
ببنًخبطش انتشغٍهٍت

ٓذ٣ش كشع
ٓغبػذ ٓذ٣ش كشع
ٓشاهت ٓبُ٢
ٓذهن داخِ٢
دًزٞساٙ
ٓبعغز٤ش
ثٌبُٞسٞ٣ط
ٓؾبعجخ
اهزقبد
إداسح أػٔبٍ
ػِٓ ّٞبُ٤خ ٓٝقشك٤خ
اهَ ٖٓ  5ع٘ٞاد
ٖٓ 01-5ع٘ٞاد
ٖٓ  05-00ع٘خ
اًضش ٖٓ  05ع٘خ
 1دٝسح
ٖٓ  .-0دٝسح
 7-3دٝسح
 5كبًضش
 1دٝسح
ٖٓ  .-0دٝسح
 7-3دٝسح
 5كبًضش
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انؼذد

انُسبت %

7
7
05
3.
0
06
77
38
7
03
3
7
7
9
38
07
.3
03
8
.1
.8
0.
0

00.5
00.5
.7.6
5..5
0.6
.6..
7...
6..3
00.5
.0.3
7.9
00.5
00.5
07.8
6..3
.7.9
37.7
.0.3
03.0
3..8
75.9
09.7
0.6

 6.2المبحث الثاني  :تحميل ومناقشة محاور الدراسة واختبار الفرضيات
الختبار الفرضيات تـ بناء  4مف نماذج االنحدار الخطي المتعدد ،وذلؾ لدراسة أثر كل مف
المتغيرات المستقمة ( عناصر تكاليف الجودة  :تكاليف الوقاية والمنع  ،تكاليف التقييـ  ،تكاليف الفشل
الداخمي ،وتكاليف الفشل الخارجي ) مع عناصر المخاطر التشغيمية ( العمميات الداخمية ،والعنصر
البشرؼ ،واألنظمة ،والحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية) كمتغير تابع كل عنصر عمى حدػ.
 6.2.1مواصفات نماذج االنحدار المتعددة المستخدمة :
أوالا  :الشروط اإلحصائية :
 -1تـ استخداـ نموذج االنحدار الخطي المتعدد (

،)Multiple Linear Regression

وباستخداـ طريقة اإلدخاؿ المتزامف لممتغيرات المستقمة (

Simultaneous Selection

)Procedure
 -2الختبار استقاللية األخطاء ( البواقي  )Residualsتـ استخداـ إحصاءه ( Durbin-
) Watson
 -3الختبار ظاىرة  Multicollinearityتـ استخداـ إحصاءه ( . )Tolerance
 -4الختبار المعنوية الكمية لنموذج االنحدار المتعدد تـ استخداـ اختبار ANOVA
 -5الختبار المعنوية الجزئية لمنموذج ( معنوية معامالت االنحدار ) تـ استخداـ اختبار .T-test
ثانيا  :الشروط النظرية
اتفاؽ أو منطقية إشارات وقيـ معامالت االنحدار مع األساس النظرؼ الذؼ يحكـ الظاىرة محل
الدراسة ،ففي حالتنا ىذه ،العالقة بيف كل مف عناصر المخاطر التشغيمية ( كمتغيرات تابعة) وعناصر
تكاليف جودة التدقيق الداخمي كمتغيرات مستقمة ،وىي عالقة تحكميا النظرية التي تـ توضيحيا في
االطار النظرؼ ،وىى كالتالي :
 -1زيادة معدالت تكاليف الجودة ( الوقاية والتقييـ ) تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ المخاطر التشغيمية.
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 -2زيادة معدالت تكاليف اإلخفاؽ في ضبط الجودة ( اإلخفاؽ الداخمي واإلخفاؽ الخارجي ) تؤدؼ
إلى زيادة معدؿ المخاطر التشغيمية .
 -3أف يكوف لمنموذج قدرة تفسيرية.
حبنخب ًَ :برد االَحذاس انخطً انًتؼذدة
اُغذِ٣ )6-.( ٍٝخـ ٗٔبرط االٗؾذاس األسثؼخ
رذول ()6.5
يؼبيالث ًَبرد االَحذاس انخطً انًتؼذد
أُزـ٤شاد أُغزوِخ
Constant
V100
V200
V300
V400
1.582
-0.373
-0.335
0.416
0.330
2.660
-0.731
-0.385
0.597
0.274
3.021
-0.513
-0.360
0.345
0.289
2.442
-0.156
-0.095
0.463
0.095

اُ٘ٔٞرط
V500
V600
V700
V800

ؽ٤ش إٔ:
 = V100تكاليف الوقاية والمنع .
 = V200تكاليف التقييـ .
 =V300تكاليف الفشل الداخمي.
 =V400تكاليف الفشل الخارجي.
 = V500المخاطر التشغيمية الناتجة عف العمميات الداخمية.
 = V600المخاطر التشغيمية الناتجة عف العنصر البشرؼ .
 =V700المخاطر التشغيمية الناتجة عف األنظمة.
 =V800المخاطر التشغيمية الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
ؽ٤ش رٞمؼ رلبفٛ َ٤ز ٙاُ٘ٔبرط ( ِٓؾن سهْ  )7ثؤٜٗب هذ ؽووذ عٔ٤غ اُؾشٝه اإلؽقبئ٤خ اُٞاعت
رٞاكشٛبًٔ ،ب إٔ عٔ٤غ أُؼبٓالد ًٝزُي اُضٞاثذ ًبٗذ داُخ إؽقبئ٤ب ػ٘ذ ٓغزٓ ٟٞؼ٘٣ٞخ .1.15
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 6.2.2تحميل اختبار فرضيات الدراسة
 -1الفرضية األولى:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( )  0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن العمميات الداخمية"
و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف العمميات الداخمية.
 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد مف
العمميات الداخمية.
 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف العمميات الداخمية.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف العمميات الداخمية.
الختبار الفرضية األولى والفرضيات التابعة ليا تـ بناء نموذج االنحدار الخطي المتعدد بيف عناصر
تكاليف الجودة والمخاطر الناتجة عف العمميات الداخمية ،وفق الصيغة الرياضية التالي:

)V 500  1.582  0.373(V 100)  0.335(V 200)  0.416(V 300)  0.330(V 400
ُيظير لنا النموذج الرياضي أف ىناؾ عالقة بيف العمميات الداخمية (أحد عناصر المخاطر التشغيمية)

وعناصر تكاليف الجودة ،حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة عكسية ذو داللو إحصائية عند مستوػ

 ،0.05فكمما زادت تكاليف الوقاية والمنع وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى انخفاض المخاطر الناتجة عف
العمميات الداخمية بقدار  0.373وحدة عند ثبات باقي العناصر األخرػ ،وكذلؾ عند زيادة تكاليف
التقييـ وحدة واحدة فإنو يؤدؼ إلى انخفاض المخاطر الناتجة عف العمميات الداخمية بمقدار 0.335
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وحدة عند ثبات باقي العناصر األخرػ  ،وأف ىناؾ عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوػ
 ،0.05فكمما زادت تكاليف اإلخفاؽ الداخمي وحدة واحدة أدػ ذاؾ إلى ارتفاع المخاطر الناتجة عف
العمميات الداخمية بمقدار  0.416وحدة عند ثبات باقي العناصر األخرػ  ،وكذلؾ عند زيادة تكاليف
اإلخفاؽ الخارجي وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى زيادة المخاطر الناتجة عف العمميات الداخمية بمقدار
 0.330وحدة عند ثبات باقي العناصر األخرػ.
ومف خالؿ استطالع آراء المبحوثيف في الجدوؿ ( ،)6-3والذؼ يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات
المحور الخامس والمتعمقة بالمخاطر التشغيمية في العمميات الداخمية ،فقد أظيرت النتائج أف أعمى
فقرتيف مف حيث المتوسط الحسابي واألىمية النسبية ىي كما يمي:
 الفقرة التي تنص عمى " يوجد لدػ البنؾ دائرة أو كادر مختص بالمخاطر التشغيمية" ،حيث
حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ ( ،)8.13وبانحراؼ معيارؼ ( ،)2.980وبأىمية
نسبية قدرىا ( ،)%81.3وىذا يعكس توجو إدارات البنوؾ العاممة في فمسطيف إلى ضرورة
وجود دائرة مستمقة إلدارة المخاطر بوجو عاـ والمخاطر التشغيمية بوجو خاص.
 الفقرة التي تنص عمى " يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف األخطاء في إدخاؿ
البيانات" ،بوسط حسابي ( ،)7.16وبانحراؼ معيارؼ ( ،)2.659وبأىمية نسبية (.)71.6
وذلؾ يعود إلى طبيعة حجـ البيانات وتنوعيا والتي يتـ إدخاليا والتعامل معيا بشكل مستمر وبوقت
محدد ،وكذلؾ الحجـ الممقى عمى كاىل كل موظف واألعباء الوظيفية المتعددة ،وبالتالي فإنيـ يشعروف
بأنيـ عرضة لمخطر الناتج عف األخطاء في إدخاؿ البيانات.
أما فيما يتعمق بالفقرة الخاصة بتوزيع المياـ الوظيفي والتي تنص عمى" يتحمل البنؾ المخاطر
التشغيمية الناتجة عف غياب التوزيع المالئـ لممياـ الوظيفية" ،فمقد جاءت ىذه الفقرة في الترتيب
الخامس بمتوسط حسابي( )6.72وبانحراؼ معيارؼ( )2.973وبأىمية نسبية(.)%67.2
حيث يشعر الموظفيف بعدـ العدالة في التوزيع الوظيفي ،حيث يتـ تكميف الموظف بمياـ وظيفية
متعددة ،مما يعرض البنؾ ليذ النوع مف المخاطر.
أما فيما يتعمق الفقرتيف الالتي نالت عمى أدني درجة تمثمت فيما يمي:
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 الفقرة التي تنص عمى "يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف الدخوؿ إلى البيانات لغير
المصرح ليـ بذلؾ" ،حيث حصمت عمى متوسط حسابي ( )5.95وانحراؼ معيارؼ
(  ،)3.18وأىمية نسبية ( ،)%61.8وذلؾ يعود إلى مدػ تمتع البنوؾ بالسرية المصرفية.


والفقرة التي تنص عمى" يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف الخالفات التجارية"،
فقمد حصمت عمى متوسط حسابي ( )6.75وانحراؼ معيارؼ ( )2.253وأىمية نسبية
( ،)%59.5وذلؾ لقياـ البنوؾ بالعمل عمى استيفاء كافة الشروط الواجبة لفتح حسابات
الشركات والمتمثمة في توفر كافة األوراؽ والوثائق والتراخيص الخاصة بالشركات وفقاً
لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية ،وكذلؾ عمى مطالبتيـ بتجديدىا في كل عاـ.

وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الرئيسية األولي والفرضيات الفرعية التابعة ليا ،وعميو يوجد أثر لممخاطر
التشغيمية الناتجة عف العمميات الداخمية عمى عناصر تكاليف الجودة عند مستوػ داللو 0.05

 

جدول ()6.3
تحميل فقرات المحور الخامس
(المخاطر التشغيمية الناتجة عن العمميات الداخمية)
يتىسط
انذسربث
8.13
7.16
6.93
6.79
6.72
6.66

العبارات

ٞ٣عذ ُذ ٟاُج٘ي دائشح أً ٝبدس ٓخزـ ثبُٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ األخطبء ك ٢إدخبٍ اُج٤بٗبد.
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اإلٔٛبٍ ٝرِق أف ٍٞاُؼٔالء.
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ؿغ َ٤األٓٞاٍ ٝعٞء إداسح االئزٔبٕ.
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ؿ٤بة اُزٞص٣غ أُالئْ ُِٜٔبّ اُٞظ٤ل٤خ.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ مؼق أٗظٔخ اُشهبثخ اُذاخِ٤خ
ٝاُزذه٤ن اُذاخِ.٢
6.52
٣زؾَٔ اُج٘ي ُٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ أُؼبُغخ اُخبهئخ ُِؼِٔ٤بد ٝؽغبثبد
اُؼٔالء.
6.46
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ أُٔبسعبد ؿ٤ش اُغِٔ٤خ ُِؼِٔ٤بد
ٝاألٗؾطخ داخَ اُج٘ي .
6.18
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُذخ ٍٞإُ ٠اُج٤بٗبد ُـ٤ش أُقشػ ُْٜ
ثزُي .
5.95
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُخالكبد اُزغبس٣خ .
6.75
إرًبنً يحىس انؼًهٍبث انذاخهٍت
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االَحشاف
انًؼٍبسي
2.980
2.659
2.804
3.012
2.973
3.098

األهًٍت
انُسبٍت%
81.3
71.6
69.3
67.9
67.2
66.6

3.181

65.2

3.118

64.6

3.063

61.8

3.180
2.253

59.5
67.5

 -2الفرضية الثانية:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( )  0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن العنصر البشري"
و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف العنصر البشرؼ.
 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد مف
العنصر البشرؼ.
 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف العنصر البشرؼ.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف العنصر البشرؼ.
الختبار الفرضية الثانية والفرضيات التابعة ليا تـ بناء نموذج االنحدار الخطي المتعدد بيف عناصر
تكاليف الجودة والمخاطر التشغيمية الناتجة عف العنصر البشرؼ وفق الصيغة الرياضية التالي:

)V 600  2.66  0.731(V 100)  0.385(V 200)  0.597(V 300)  0.274(V 400
ُيظير لنا النموذج الرياضي أف ىناؾ عالقة بيف العنصر البشرؼ (أحد عناصر المخاطر التشغيمية)
وعناصر تكاليف الجودة ،حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة عكسية ذو داللو إحصائية عند مستوػ

 ،0.05فكمما زادت تكاليف الوقاية والمنع وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى انخفاض المخاطر الناتجة عف
العنصر البشرؼ بقدار  0.731وحدة مع ثبات باقي العناصر األخرػ ،وكذلؾ عند زيادة تكاليف التقييـ
وحدة واحدة فإنو يؤدؼ إلى انخفاض المخاطر الناتجة عف العنصر البشرؼ بمقدار  0.385وحدة مع
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ثبات باقي العناصر األخرػ  ،وأف ىناؾ عالقة طردية ذو داللة إحصائية عند مستوػ  ،0.05فكمما
زادت تكاليف اإلخفاؽ الداخمي وحدة واحدة أدػ ذاؾ إلى ارتفاع المخاطر الناتجة عف العنصر البشرؼ
بمقدار  0.597وحدة عند ثبات باقي العناصر األخرػ  ،وكذلؾ عند زيادة تكاليف اإلخفاؽ الخارجي
وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى زيادة المخاطر الناتجة عف العنصرؼ البشرؼ بمقدار  0.274وحدة عند
ثبات باقي العناصر األخرػ.
ومف خالؿ استطالع آراء المبحوثيف في الجدوؿ ( ،)6-4والذؼ يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات
المحور السادس والمتعمق بالمخاطر التشغيمية في العنصر البشرؼ ،فقد أظيرت النتائج أف أعمى فقرتيف
مف حيث المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ واألىمية النسبية ىي كما يمي:
 الفقرة التي تنص عمى " يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف العقوبات المفروضة مف
قبل سمطة النقد نتيجة األخطاء المتكررة لمموظفيف" ،حيث حصمت عمى أعمى متوسط حسابي
بمغ ( ،)7.59وبانحراؼ معيارؼ ( ،)10.905وبأىمية نسبية قدرىا ( ،)%75.9وذلؾ بسبب
اإلجراءات الجديدة والمفروضة مف قبل سمطة النقد الفمسطينية فيما يتعمق بإجراءات الرقابة
المصرفية لعمميات غسيل األمواؿ ومكافحة اإلرىاب ،حيث يجب عمي البنوؾ اإلفصاح عف
األحداث الناتجة عمى الحسابات المصرفية مف العمميات المختمفة ( كاإليداع و السحب النقدؼ
والحواالت  ...وغيرىا) وذلؾ مف خالؿ شاشات رقابية خاصة لكل موظف مف موظفي البنوؾ
وعميو فإف الموظفيف مف جراء عبء العمل و الضغط المستمر قد يتعرض إلى النسياف في
إدخاؿ المعمومات الرقابة مما يعرض البنؾ لذلؾ النوع مف المخاطر.


الفقرة التي تنص عمى "يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف إساءة استعماؿ األصوؿ
واإلتالؼ المقصود لألصوؿ مف قبل الموظفيف" ،بوسط حسابي ( ،)6.67وبانحراؼ معيارؼ
( ،)3.234وبأىمية نسبية ( ،)%66.7وذلؾ يعود إلى لعدـ تحمل بعض الموظفيف المسؤولية
واألمانة المينية في العيدة الخاصة بو ،أو عدـ قياـ الموظفيف باالستخداـ األمثل لتمؾ
األصوؿ وخاصة فيما يتعمق عمى سبيل المثاؿ ،بماكينات عد النقود ،اآلالت الحاسبة،
والطابعات ...وغيرىا.
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أما فيما يتعمق بالفقرة الخاصة بالتسمسل الوظيفي والتي تنص عمى" يخضع البنؾ لممخاطر
التشغيمية الناتجة عف قياـ الموظفيف بالمعالجات الخاصة بحسابات العمالء دوف الرجوع إلى
الدائرة المختصة" ،فمقد جاءت ىذه الفقرة في الترتيب السادس بمتوسط حسابي()6.21
وبانحراؼ معيارؼ( )3.173وبأىمية نسبية ( ،)%662.1وذلؾ نتيجة عدـ إتباع الموظفيف
لمتسمسل والوظيفي في أخذ الموافقات الخاصة بالعمميات دوف الصالحية ،وكذلؾ اتخاذ
الموظفيف الق اررات الذاتية دوف الرجوع أو أخذ الموافقة األولية عمى عمميات التعديل الخاصة
بحسابات العمالء مما يعرض البنؾ لمخاطر ناتجة عف التالعب في حسابات ومما يعرض
البنؾ لمخاطر المقاضاة والمنازعات مع العمالء.

أما فيما يتعمق الفقرتيف الالتي نالت عمى أدني درجات فتمثمت في:
 الفقرة التي تنص عمى "يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف االستغالؿ الغير مشروع
لمحسابات باالشتراؾ مف قبل الموظفيف“ ،حيث حصمت عمى متوسط حسابي ( )5.97وانحراؼ
معيارؼ(  ،)3.619وأىمية نسبية(.)%59.7
 الفقرة التي تنص عمى" يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف مشاركة الموظفيف في
عمميات السرقة لمبنؾ" ،فقمد حصمت عمى متوسط حسابي (  )5.89وانحراؼ معيارؼ
(  )3.679وأىمية نسبية( .)%58.9
وذلؾ بسبب اإلجراءات المتشددة التي تخضع ليا البنوؾ في السرية ،واستخداـ وسائل متقدمة في
وسائل األماف ،وكذلؾ اعتماد البنوؾ عمي سياسة الرقابة الثالثية أو الرقابة الثنائية حسب األىمية،
لحممة المفاتيح واألرقاـ السرية.
وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات الفرعية التابعة ليا ،وعميو يوجد أثر لممخاطر
التشغيمية الناتجة عف العنصر البشرؼ عمى عناصر تكاليف الجودة عند مستوػ داللو 0.05

9.

 

جدول ()6.4
تحميل فقرات المحور السادس
(المخاطر التشغيمية الناتجة عن العنصر البشري)
العبارات
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ ُِ٘برغخ ػٖ اُؼوٞثبد أُلشٝمخ ٖٓ هجَ عِطخ اُ٘وذ ٗز٤غخ
األخطبء أُزٌشسح ُِٔٞظل.ٖ٤
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ إعبءح اعزؼٔبٍ األفٝ ٍٞاإلرالف أُوقٞد ُألفٍٞ
ٖٓ هجَ أُٞظل. ٖ٤
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ االؽز٤بٍ ٖٓ هجَ أُٞظل. ٖ٤
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثز٘ل٤ز ػِٔ٤بد اُزذا ٍٝد ٕٝرخَ٣ٞ
ٝاُؾق ٍٞػِ ٠أُٞاكوبد اُالصّ ٖٓ اإلداسح اُؼِ٤ب.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثؼذّ اخز أُٞاكوخ ٝٝمغ اُزؾلظبد
ػِ ٠ؽغبثبد ثؼل اُؼٔالء ٝرُي رٔبؽ٤ب ألؿشام ْٜخبفخ .
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثبُٔؼبُغبد اُخبهئخ ُؾغبثبد اُؼٔالء
د ٕٝاُشعٞع إُ ٠اُذائشح أُخزقخ.
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اعزـالٍ أُٞظلُ ٖ٤قالؽ٤بر ْٜالعزلضاص ا٥خشٖ٣
ُ٘ٝوَ ٓؼِٓٞبد ػٖ ا٥خش٤ُ ٖ٣غزل٤ذ ٜٓ٘ب اُـ٤ش ( ث٤غ أ ٝرغش٣ت أُؼِٓٞبد).
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُـشآبد أُلشٝمخ ػِ ٢اُج٘ي ٗز٤غخ األخطبء
أُزٌشسح ُِٔٞظل ٖ٤ثغجت اإلٔٛبٍ.
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اعزخذاّ أُٞظلُ ٖ٤ؾغبثبر ْٜألؿشاك أُزبعشح.
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ االعزـالٍ اُـ٤ش ٓؾشٝع ُِؾغبثبد ثبالؽزشاى ٖٓ هجَ
أُٞظل. ٖ٤
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ٓؾبسًخ أُٞظل ٖ٤ك ٢ػِٔ٤بد اُغشهخ ُِج٘ي .

إرًبنً يحىس انؼُصش انبششي

يتىسط
انذسربث
7.59

االَحشاف
انًؼٍبسي
10.905

األهًٍت
انُسبٍت%
75.9

6.67

3.234

66.7

6.36
6.31

3.430
3.149

63.6
63.1

6.30

3.561

63.0

6.21

3.173

62.1

6.16

3.791

61.6

6.07

3.459

60.7

6.03
5.97

3.178
3.619

60.3
59.7

5.89
6.39

3.679
3.046

58.9
63.9

 -3الفرضية الثالثة:
" يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( ) 0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن األنظمة"
و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف األنظمة.
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 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد مف
األنظمة.
 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف األنظمة.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف األنظمة.
الختبار الفرضية الثالثة والفرضيات التابعة ليا تـ بناء نموذج االنحدار الخطي المتعدد بيف عناصر
تكاليف الجودة والمخاطر الناتجة عف العنصر البشرؼ وفق الصيغة الرياضية التالي:

)V 700  3.021  0.513(V 100)  0.360(V 200)  0.345(V 300)  0.289(V 400
ُيظير لنا النموذج الرياضي أف ىناؾ عالقة بيف المخاطر الناتجة عف األنظمة وعناصر تكاليف
الجودة ،حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة عكسية ذو داللو إحصائية عند مستوػ  ،0.05فكمما
زادت تكاليف الوقاية والمنع وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى انخفاض المخاطر الناتجة عف األنظمة بمقدار
 0.513وحدة مع ثبات باقي العناصر األخرػ ،وكذلؾ عند زيادة تكاليف التقييـ وحدة واحدة فإنو يؤدؼ
إلى انخفاض المخاطر الناتجة عف األنظمة بمقدار  0.360وحدة مع ثبات باقي العناصر األخرػ،
وأف ىناؾ عالقة طردية ذو داللة إحصائية عند مستوػ  ،0.05فكمما زادت تكاليف اإلخفاؽ الداخمي
وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى ارتفاع المخاطر الناتجة عف األنظمة بمقدار  0.345وحدة عند ثبات باقي
العناصر األخرػ ،وكذلؾ عند زيادة تكاليف اإلخفاؽ الخارجي وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى زيادة المخاطر
الناتجة عف األنظمة بمقدار  0.289وحدة عند ثبات باقي العناصر األخرػ.
ومف خالؿ استطالع آراء المبحوثيف في الجدوؿ ( ،)6-5والذؼ يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في
فقرات المحور السابع والمتعمق بالمخاطر التشغيمية في األنظمة ،فمقد أظيرت النتائج أف أعمى فقرتيف
مف حيث المتوسط الحسابي واألىمية النسبية ىي:
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 الفقرة التي نصت عمى "يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف انييار أنظمة الكمبيوتر"،
حيث حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ ( ،)7.30وبانحراؼ معيارؼ ( ،)2.968وبأىمية
نسبية قدرىا (.)%73.0
 الفقرة التي تنص عمى "يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف األعطاؿ في أنظمة
االتصاؿ والتواصل" ،بوسط حسابي ( ،)7.08وبانحراؼ معيارؼ ( ،)2.722وبأىمية نسبية
(.)%70.8
فذلؾ يرجع إلى التطور في وسائل االتصاالت ونقل المعمومات بصورة سريعة بسبب التطور
التكنولوجي المستمر ،وبالتالي فإنو يجب عمى البنوؾ أف تواكب ىذا التطور وذلؾ لرفع أداء وجودة
تقديـ الخدمة ،أيضاً اتباع البنوؾ سياسة المركزية في إدارة األنظمة وعدـ توفر كوادر مختصة في
الفروع فيذا أيضاً جانب مف جوانب التأخير في حاؿ حدوث أعطاؿ في الفروع.
أما فيما يتعمق الفقرة التي نالت عمى أدني درجة مف خالؿ استطالع آراء المبحوثيف فيي:
 الفقرة التي تنص عمى " يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف التعرض لمفيروسات
البرمجية

،".حيث

حصمت

عمى

متوسط

حسابي

()5.86

وانحراؼ

معيارؼ

( ،)3.493وأىمية نسبية (.،)%58.6
وذلؾ بسبب اشتراؾ البنوؾ في البرامج العالمية المرخصة لحماية قواعد البيانات الخاصة بالعمالء مف
عممية سرقة أو اختراؽ أو تعرضيا لفيروسات ،وكذلؾ تشدد البنوؾ في سياساتو الداخمية عمى عدـ قياـ
الموظفيف باستخداـ وسائل نقل البيانات اإللكترونية (الحاويات المنقمة) حتى ال تكوف عرضة ألؼ
تيديدات داخمية.
وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الرئيسية الثالثة والفرضيات الفرعية التابعة ليا ،وعميو يوجد أثر لممخاطر
التشغيمية الناتجة عف األنظمة عمى عناصر تكاليف الجودة عند مستوػ داللو 0.05
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جدول ()6.5
تحميل فقرات المحور السابع
(المخاطر التشغيمية الناتجة عن األنظمة)
االَحشاف
انًؼٍبسي
2.968
2.722
2.837
2.947

يتىسط
العبارات
انذسربث
7.30
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اٗ٤ٜبس أٗظٔخ أٌُجٞ٤رش .
7.08
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ األػطبٍ ك ٢أٗظٔخ االرقبٍ ٝاُزٞافَ.
6.98
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ أخطبء ك ٢اُجشٓغخ.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ خَِ أعٜضح اُقشاف اٝ ٢ُ٥هذٜٓب 6.54
ٝػذّ رٞكش اُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ُٜب ثبٗزظبّ.
3.524
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ مؼق أٗظٔخ أُشاهجخ داخَ اُج٘ي ػِ6.25 ٠
ٗظبّ  .7عبػخ .
3.291
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ رٞكش األٗظٔخ ٝاُجشآظ أُغبػذح ك6.07 ٢
اُج٘ي ُنٔبٕ دهخ ٝعشػخ أداء اُخذٓخ.
3.405
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ هذّ األٗظٔخ ٝاألعٜضح ٝأُؼذاد 5.93
أُغزخذٓخ ك ٢اُج٘ي
3.278
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُلؾَ ثغجت اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب 5.89
أُؼِٓٞبد أُغزخذٓخ.
3.493
5.86
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُزؼشك ُِل٤شٝعبد اُجشٓغ٤خ .
2.671
6.43
إرًبنً يحىس األَظًت

األهًٍت
انُسبٍت%
73.0
70.8
69.8
65.4
62.5
60.7
59.3
58.9
58.6
64.3

 -4الفرضية الرابعة الرئيسية:
" يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( ) 0.05لعناصر تكاليف الجودة في الحد
من المخاطر التشغيمية الناتجة عن الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية "
و تنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الوقاية والمنع
لمحد مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
 -2يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف التقييـ لمحد
مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
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 -3يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الداخمي
لمحد مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
 -4يوجد أثر طردؼ ذو داللة إحصائية عند مستوػ المعنوية   0.05لتكاليف الفشل الخارجي
لمحد مف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية.
الختبار الفرضية الرابعة والفرضيات التابعة ليا تـ بناء نموذج االنحدار الخطي المتعدد بيف
عناصر تكاليف الجودة والمخاطر الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية وفق الصيغة
الرياضية التالي:

)V 800  2.442  0.156(V 100)  0.095(V 200)  0.463(V 300)  0.095(V 400
ُيظير لنا النموذج الرياضي أف ىناؾ عالقة بيف المخاطر الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة

الخارج ية وعناصر تكاليف الجودة ،حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة عكسية ذو داللو إحصائية
عند مستوػ  ،0.05فكمما زادت تكاليف الوقاية والمنع وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى انخفاض المخاطر
الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية بمقدار  0.156وحدة مع ثبات باقي العناصر األخرػ،
وكذلؾ عند زيادة تكاليف التقييـ وحدة واحدة فإنو يؤدؼ إلى انخفاض المخاطر الناتجة عف الحوادث
المتعمقة بالبيئة الخارجية بمقدار  0.095وحدة مع ثبات باقي العناصر األخرػ  ،وأف ىناؾ عالقة
طردية ذو داللة إحصائية عند مستوػ  ،0.05فكمما زادت تكاليف اإلخفاؽ الداخمي وحدة واحدة أدػ
ذلؾ إلى ارتفاع المخاطر الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية بمقدار  0.463وحدة عند
ثبات باقي العناصر األخرػ ،وكذلؾ عند زيادة تكاليف اإلخفاؽ الخارجي وحدة واحدة أدػ ذلؾ إلى
زيادة المخاطر الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية بمقدار  0.095وحدة عند ثبات باقي
العناصر األخرػ.

97

ومف خالؿ استطالع آراء المبحوثيف الجدوؿ ( ،)6-6والذؼ يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات
المحور الثامف والمتعمق بالمخاطر التشغيمية في الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية  ،فقد أظيرت النتائج
أف أعمى فقرة مف حيث المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ واألىمية النسبية ىي:
 الفقرة التي نصت عمى " يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف الحروب ،" .حيث
حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ ( ،)6.98وبانحراؼ معيارؼ ( ،)2.947وبأىمية
نسبية قدرىا ( ،)%69.8وذلؾ يعود لما تعرض لو قطاع غزة مف حروب خالؿ العاـ 2008
والعاـ  2014مف قبل جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ،أدؼ تدمير شامل لجميع المرافق والبنية
التحتية وكذلؾ سياسة االحتالؿ اليمجية في الضفة الغربية.
أما فيما يتعمق الفقرة التي نالت عمى أدني درجة فيي:
 الفقرة التي نصت عمى "يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف محاولة تبيض وغسيل
األمواؿ ،".حيث حصمت عمى متوسط حسابي ( )5.74وانحراؼ معيارؼ (  ،)3.488وأىمية
نسبية( ،)%57.4وذلؾ بسبب اإلجراءات الرقابية الصارمة التي تتبعيا البنوؾ في منع
عمميات غسيل األمواؿ ومكافحة اإلرىاب ،ألف ذلؾ يعرض البنوؾ لخسائر كبيرة في حالة
تخفيف اإلجراءات المرتبطة بذلؾ.

وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الرئيسية الثالثة والفرضيات الفرعية التابعة ليا ،وعميو يوجد أثر لممخاطر
التشغيمية الناتجة عف األنظمة عمى عناصر تكاليف الجودة عند مستوػ داللو  0.05
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جدول ()6.6
تحميل فقرات المحور الثامن
(المخاطر التشغيمية الناتجة عن الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية)
يتىسط
العبارات
انذسربث
6.98
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُؾشٝة.
٣زؼشك اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اٌُٞاسس اُطج٤ؼ٤خ ًبُضالصٍ 6.39
ٝاُجشاًٝ ٖ٤اُؾش٣ن.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اٗزؾبٍ اُـ٤ش ال ؽخبؿ ُ ْٜؽغبثبد 6.23
ٓقشك٤خ.
6.21
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ إدخبٍ ٗوذ ٓضٝس.
٣زؼشك اُج٘ي ُٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُزالػت ٝاُغشهخ ٖٓ خالٍ ثطبهبد 6.20
ائزٔبٗ٤خ ٓضٝسح.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اخزشام اُؾجٌبد اإلٌُزش٤ٗٝخ ُِغط6.13 ٞ
ػِ ٠اُؾغبثبد اُجٌ٘٤خ
6.11
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ػِٔ٤بد رٔش٣ش ؽٌ٤بد ٓضٝسح.
6.07
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ػِٔ٤بد اُغشهخ ٝاُغط ٞػِ ٢اُج٘ي .
5.87
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ػِٔ٤بد االثزضاص.
5.74
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ٓؾبُٝخ رج٤ل ٝؿغ َ٤األٓٞاٍ .
6.19
إرًبنً يحىس انحىادث انًتؼهمت ببنبٍئت انخبسرٍت

االَحشاف
انًؼٍبسي
2.947
3.318

األهًٍت
انُسبٍت%
69.8
63.9

2.789

62.3

3.392
3.482

62.1
62.0

3.462

61.3

3.416
3.108
3.309
3.488
2.578

61.1
60.7
58.7
57.4
61.9

ويرػ الباحث مما سبق أىمية التكمفة المدفوعة مقابل تحقيق منفعة لالرتقاء بمستوؼ الدوائر و األقساـ
العاممة في البنوؾ كالتدقيق الداخمي وغيره مف األقساـ وذلؾ لمحد مف المخاطر أو الخسائر الناتجة عف
المخاطر التشغيمية.
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 6.2.3مقارنة بين تكاليف الجودة المدفوعة فعاليا وفقا لمقوائم المالية المنشورة وآراء العاممين في
القطاع المصرفي محل الدراسة

 -1تكاليف الوقاية والمنع
بمغت األىمية النسبية لتكاليف الوقاية والمنع إلى إجمالي التكاليف الكمية التي تتحمميا البنوؾ
 % 21.41مف إجمالي المصاريف ،في حيف بمغت األىمية النسبية لتمؾ التكاليف مف خالؿ استطالع
آراء المبحوثيف في القطاع المصرفي  ، %79.40وبالنظر في تفاصيل عناصر ىذه البند مف
التكاليف فإننا نجد:
 الفقرة التي تنص عمى " يقوـ البنؾ باالشتراؾ في مؤسسة ضماف الودائع وذلؾ لحماية الزبائف
واعطاءىـ مزيدا مف الثقة والحماية ألمواليـ ،".قد حصمت ىذه الفقرة عمى أعمى أىمية نسبية
قدرىا ( .)%85.0أما بند التكاليف المتعمقة باالشتراؾ في مؤسسة ضماف الودائع عند دراسة
لمقوائـ المالية المنشورة حصل عمى أدني أىمية النسبية (.)%0.30
ويرػ الباحث أف ىذا ربما يعود إلى أف إنشاء مؤسسة ضماف الودائع والزاـ البنوؾ باالشتراؾ بيا بدأ
حديثاً ،وأف العامميف في البنوؾ ربما يروا أف االشتراؾ في مؤسسة ضماف الودائع ذات األىمية العالية
وذلؾ لحماية الزبائف واعطاءىـ مزيداً مف الثقة والحماية ألمواليـ.
 أما الفقرة التي نصت عمى" تدرؾ إدارة البنؾ أىمية تكاليف تجييز وتنفيذ البرامج التدريبية
المتعمقة بتحسيف الجودة ،".قد حصمت ىذه الفقرة عمي أىمية نسبية  .%76.20وبند التكاليف
المتعمقة بتدريب الموظفيف وتطويرىـ مف حيث األىمية النسبية ،فقد حصل عمى .%2.32
ويرػ الباحث أف البند المتعمقة التكاليف المتعمقة بالتدريب وتطوير لمموظفيف يعود إلى مدػ اىتماـ
اإلدارات في رفع كفاءة الموظفيف وتحفيزىـ ،وأف العامموف في البنوؾ ربما يشعروف بأنيـ بحاجة إلى
المزيد مف التدريب والتحفيز لرفع الكفاءة.
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والجدوؿ(ُ )6-7يظير تحميل المحور األوؿ المتعمق بتكاليف الوقاية والمنع.
جدول ()6.7

تحميل فقرات المحور األول
(تكاليف الوقاية والمنع)
العبارات
٣و ّٞاُج٘ي ثبالؽزشاى كٓ ٢ؤعغخ مٔبٕ اُٞدائغ ٝرُي ُؾٔب٣خ اُضثبئٖ ٝإػطبءٓ ْٛض٣ذا ٖٓ اُضوخ
ٝاُؾٔب٣خ ألٓٞاُ.ْٜ
رغؼ ٠إداسح اُج٘ي ثبالؽزشاى ثجشآظ اُؾٔب٣خ اإلٌُزش٤ٗٝخ ُِؾٔب٣خ ٖٓ اُغشهخ ٝاالخزشام.
رغؼ ٠إداسح اُج٘ي إُ ٠اُزط٣ٞش أُغزٔش ُ٘ظبّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد أُطجوخ ُززالءّ ٓغ اُزطٞس
اُزٌُ٘ٞٞع.٢
٣و ّٞاُج٘ي ثزٞك٤ش أُٞاد اإلػالٗ٤خ أُطجٞػخ ٝأُغٔٞػخ ٝأُشئ٤خ ثؾ٤ش رز٤ؼ ُِؼٔالء اُزؼشف
ػِ ٢خذٓبد اُج٘ي ثؾٌَ ٝامؼ ٓٝل.ّٜٞ
٣و ّٞاُج٘ي ثبُزؤٓ ٖ٤ػِ ٠اُ٘ؾبهبد االئزٔبٗ٤خ ُذ ٟؽشًبد اُزؤًٓٞ ٖ٤عِ٤خ ُزوبعْ أُخبهش
اُزؾـ٤ِ٤خ.
٣زٞكش ُذ ٟاُج٘ي األعٜضح األٓ٘٤خ اٌُبك٤خ ُؾٔب٣خ ٓذخشاد اُؼٔالء.
٣زٞكش ُذ ٟاُج٘ي ُٞؽبد إسؽبد٣خ ٝإٌُزش٤ٗٝخ ُزغش٣غ ٝرغ َ٤ٜاُخذٓخ أُوذٓخ ُِؼٔالء.
رؼ ٢إداسح اُج٘ي إُ ٠أ٤ٔٛخ اُزٌبُ٤ق أُزؼِوخ ثبالؽزشاًبد ثبُٔٞاهغ اإلٌُزش٤ٗٝخ اُؼبُٔ٤خ ٝاُخبفخ
ُٔٞهغ اُج٘ي ٝؿ٤شٛب ُزٞك٤ش اُخذٓبد ثغٞدح ػبُ٤خ.
ٜ٣زْ اُج٘ي ثزؾذ٣ش اُجشآظ ٝاألٗظٔخ اُخبفخ ثؾٌَ ٓغزٔش ُ٤ز٘بعت ٓغ اُزطٞس اُزٌُ٘ٞٞع٢
ُٝزُي ُِٞفُِ ٍٞغٞدح.
ٜ٣زْ اُج٘ي ثبُ٘ظبكخ ٝأعبُ٤ت اإلٗبسح ٝاُزذكئخ أُالءٓخ.
رذسى إداسح اُج٘ي أ٤ٔٛخ رٌبُ٤ق رغ٤ٜض ٝر٘ل٤ز اُجشآظ اُزذس٣ج٤خ أُزؼِوخ ثزؾغ ٖ٤اُغٞدح.
٣و ّٞاُج٘ي ثٔ٘ؼ أٌُبكآد اُلشد٣خ ٝاُغٔبػ٤خ ُِٔٞظلُ ٖ٤زؾل٤ضُٝ ْٛشكغ أدائُٝ ْٜزط٣ٞش عٞدح
أدائ ْٜأُ.٢ٜ٘
رغؼ ٠إداسح اُج٘ي ُزجبدٍ اُخجشاد ٖٓ خالٍ أُؾبسًخ ك ٢أُؤرٔشاد ٝاُ٘ذٝاد ٝٝسػ اُؼَٔ
ٝاالثزؼبس ُِٔٞظلُ ٖ٤شكغ ًلبءر.ْٜ

إرًبنً يحىس تكبنٍف انىلبٌت وانًُغ

متوسط

االنحراف

األىمية

الدرجات

المعياري

النسبية%

8.50

2.449

85.0

8.45

2.224

84.5

8.21

2.252

82.1

8.19

2.229

81.9

8.10

2.521

81.0

8.07
8.02

2.701
2.487

80.7
80.2

7.98

2.156

79.8

7.84

2.672

78.4

7.69
7.62

2.873
2.806

76.9
76.2

7.30

2.465

73.0

7.26

2.651

72.6

7.94

1.984

79.4

 -2تكاليف التقييم
بمغت األىمية النسبية لتكاليف التقييـ إلى إجمالي التكاليف الكمية التي تتحمميا البنوؾ
 %4.25مف إجمالي المصاريف ،في حيف بمغت األىمية النسبية لتمؾ التكاليف مف خالؿ استطالع
آراء المبحوثيف في القطاع المصرفي %76.90
وبالنظر في تفاصيل عناصر ىذه البند مف التكاليف فإننا نجد:
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الفقرة التي تنص عمى " يقوـ البنؾ بالصيانة الدورية لألجيزة والمعدات المستخدمة في العمل
اليومي مف قبل شركات صيانة متخصصة ،".قد حصمت ىذه الفقرة عمى أىمية نسبية قدرىا
( .)%73.40أما بند التكاليف المتعمقة بصيانة المباني واألجيزة عند دراسة لمقوائـ المالية
المنشورة حصل عمى أىمية النسبية (.)%77.79

ويرػ الباحث أف ىذا ربما يعود إلى توافق كل مف توجيات اإلدارة وآراء المبحوثيف حوؿ أىمية ىذا البند
ودوره في استم اررية تقديـ البنؾ لخدماتو بصورة سريعة وسميمة ومناسبة لمتطمبات العمل المصرفي.
 أما الفقرة التي نصت عمى" تدرؾ إدارة البنؾ إلى مدػ ضرورة قياـ الجيات الرقابية ( سمطة
النقد الفمسطينية) بإجراءات التفتيش والمراقبة عمى البنوؾ لضماف سير العمل المصرفي وفق
سياساتيـ واجراءاتيـ ،".قد حصمت ىذه الفقرة عمي أىمية نسبية  .%87.20وبند التكاليف
المتعمق بأجور التدقيق والجيات الرقابية ،عند دراسة لمقوائـ المالية المنشورة حصل عمى أىمية
النسبية .%22.21
ويرػ الباحث أف ذلؾ ربما يعود إلى مدػ االىتماـ بدوائر التدقيق والتفتيش وذلؾ مف أجل إطفاء طابع
المصداقية والعمل النزيو مما يعكس ذلؾ عمى سمعة ونزاىة البنؾ لممساىميف وكذلؾ العمالء.
والجدوؿ (ُ )6-8يظير تحميل المحور الثاني المتعمق بتكاليف التقييـ.
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جدول ()6.8
تحميل فقرات المحور الثاني
(تكاليف التقييم)
االنحراف

األىمية

المعياري

النسبية%

87.2

العبارات

متوسط الدرجات

رذسى إداسح اُج٘ي إُٓ ٠ذ ٟمشٝسح ه٤بّ اُغٜبد اُشهبث٤خ ( عِطخ اُ٘وذ
اُلِغط٤٘٤خ) ثئعشاءاد اُزلز٤ؼ ٝأُشاهجخ ػِ ٠اُج٘ٞى ُنٔبٕ ع٤ش اُؼَٔ
أُقشكٝ ٢كن ع٤بعبرٝ ْٜإعشاءار.ْٜ
٣و ّٞاُج٘ي ثبُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ألعٜضح اُقشاف األُ ٢ثؾٌَ دٝس ٖٓ ١هجَ
ؽشًبد ف٤بٗخ ٓزخققخ.
رذسى إداسح اُج٘ي مشٝسح ٝعٞد اُزذه٤ن اُخبسعٝ ٢رُي ُج٤بٕ فؾخ اُوٞائْ
أُبُ٤خ ًٝزُي ًذاػْ ُِ ٌَٔٓٝزذه٤ن اُذاخِ.٢
رؼزٔذ إداسح اُج٘ي ػِ ٠روبس٣ش اُزذه٤ن اُذاخِ ٢كٓ ٢ؼبُغخ أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ
اُ٘برغخ ػٖ اُؼَٔ أُقشك. ٢
رغؼ ٠إداسح اُج٘ي إُ ٠رٞك٤ش عٔ٤غ اُٞعبئَ أٌُٔ٘خ ُِزذه٤ن ٝرُي ُِو٤بّ ٜٓبْٜٓ
ٝرُي ُِزؾون ٖٓ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثزطج٤ن اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد أُوشسح ٖٓ
هجِ.ْٜ
رٜزْ اُج٘ٞى ثزٌبُ٤ق اُزلز٤ؼ ٝاخزجبساد األداء ٝرُي ُنٔبٕ اٌُلبءح ٝاُلؼبُ٤خ
اإلٗزبع٤خ ُِٔقشف.
رؼزٔذ إداسح اُج٘ي ػِ ٠األعبُ٤ت اإلؽقبئ٤خ ك ٢رؾذ٣ذ اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ
اُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ٝرُي ُٔشاهجخ أدائٜب ُٝزط٣ٞشٛب.
٣و ّٞاُج٘ي ثبُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ُألعٜضح ٝأُؼذاد أُغزخذٓخ ك ٢اُؼَٔ آُٖ ٢ٓٞ٤
هجَ ؽشًبد ف٤بٗخ ٓزخققخ.
إٕ ٓغبؽخ اُج٘ي ًبك٤خ ٓٝالءٓخ ٘ٓٝبكغخ ُزوذ ْ٣اُخذٓبد اُالصٓخ ثؤكنَ فٞسح
ٌٓٔ٘.ٚ
إٕ اُزقٔ ْ٤اُذاخُِِ ٢ج٘ي ٖٓ ؽ٤ش ر٘بعن ٓغبؽبر ٚاُذاخِ٤خ ٓ٘بعجخ ُزوذْ٣
اُخذٓخ ُِؼٔالء ثؤكنَ فٞسح ٌٓٔ٘.ٚ
إرًبنً يحىس تكبنٍف انتمٍٍى

8.72

1.950

8.10

2.700

81.0

8.08

2.590

80.8

7.85

2.574

78.5

7.85

2.619

78.5

7.77

2.506

77.7

7.52

2.528

75.2

7.34

2.726

73.4

7.20

2.713

72.0

6.57

2.831

65.7

7.69

2.025

76.9

 -3تكاليف الفشل الداخمي
 بمغت األىمية النسبية لتكاليف الفشل الداخمي إلى إجمالي التكاليف الكمية التي تتحمميا البنوؾ
 %8.53مف إجمالي المصاريف ،في حيف بمغت األىمية النسبية لتمؾ التكاليف مف خالؿ
استطالع آراء المبحوثيف في القطاع المصرفي .%77.70
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وبالنظر في تفاصيل عناصر ىذه البند مف التكاليف فإننا نجد:
 الفقرة التي تنص عمى " يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف شراء الوقود بسبب عدـ توفر
الخدمات الكيربائية في ظل الظروؼ المحيطة بقطاع غزة وذلؾ لالستمرار في تقديـ
الخدمة ،".قد حصمت ىذه الفقرة عمى أعمى أىمية نسبية قدرىا ( .)%86.30أما بند التكاليف
المتعمقة بالوقود والمحروقات عند دراسة لمقوائـ المالية المنشورة حصل عمى أىمية النسبية
(.)%28.50
ويرػ الباحث أف ىذا ربما يعود إلى ما يعانيو قطاع غزة مف أزمة الوقود مما يدفع البنوؾ إلى تحمل
قدر عالي مف تكاليف الوقود لتشغيل المولدات وذلؾ لتوفير استم اررية تقديـ الخدمات المصرفية ،ويرػ
الباحث أيضاً أف ىذه األزمة العاصفة في قطاع غزة جعمت البنوؾ تتوجو إلى تقميص خدماتيا
اإللكترونية وخاصة أجيزة الصراؼ اآللي في فترة انقطاع الكيرباء بعد انتياء أوقات العمل ،مما يعكس
ذلؾ استياء العمالء.
والجدوؿ (ُ )6-9يظير تحميل المحور الثالث المتعمق بتكاليف الفشل الداخمي.
جدول ()6.9

تحميل فقرات المحور الثالث
(تكاليف الفشل الداخمي)
العبارات

٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ ؽشاء اُٞهٞد ثغجت ػذّ رٞكش اُخذٓبد
اٌُٜشثبئ٤خ ك ٢ظَ اُظشٝف أُؾ٤طخ ثوطبع ؿضح ٝرُي ُالعزٔشاس ك ٢روذْ٣
اُخذٓخ.
٣زؾَٔ اُج٘ي االعزٜالى ؿ٤ش أُجشس ٖٓ رٌبُ٤ق عٞء اعزخذاّ اُوشهبع٤خ
ٝاألدٝاد أُغزخذٓخ ٖٓ هجَ أُٞظل.ٖ٤
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ عٞء اعزخذاّ األصبس ٝاُزغ٤ٜضاد اُخبفخ
ثبُج٘ي.
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ عٞء اعزخذاّ األدٝاد ٝأُؼذاد أُغزخذٓخ
ًبالد ػذ اُ٘وٞد ٝهبسا اُؾٌ٤بد ٝا٥الد اُؾبعجخ ٝؿ٤شٛب.
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ رٌشاس ك ٢أداء اُؼِٔ٤بد اُ٘برغخ ػٖ ػذّ
إروبٜٗب ُِؼٔالء ٖٓ أُشح األ.٠ُٝ
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ اُزٞافَ ٓغ اُؼٔالء ٛبرل٤ب ثغجت اُوقٞس
ٝاُخَِ ك ٢اُخذٓبد األخش.ٟ
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يتىسط
انذسربث
8.63

االَحشاف
انًؼٍبسي
2.585

األهًٍت
انُسبٍت%
86.3

8.21

2.146

82.1

8.10

2.619

81.0

7.90

2.656

79.0

7.66

2.594

76.6

7.66

2.676

76.6

العبارات

٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ رشاًْ اُذ ٕٞ٣أُؼذٓٝخ ثغجت اإلٔٛبٍ
ٝاُوقٞس ك ٢ارجبع اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد اُجٌ٘٤خ أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ٝػذّ ارجبع
هبػذح "اػشف ػِٔ٤ي".
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ ه٤بٓخ ثئػبدح رؤٝ َ٤ٛرذس٣ت أُٞظلٗ ٖ٤ز٤غخ
رؼشك اُج٘ي ُٔخبهش رؾـ٤ِ٤خ أدد إُ ٠ؽذٝصٜب( رٔش٣ش ؽٌ٤بد ٓضٝسح)
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ اًزؾبف األخطبء ٖٓ هجَ دائشح اُزذه٤ن ٝ
اُغٜبد اُشهبث٤خ األخش ٟداخَ اُج٘ي ٝإػبدح رقؾ٤ؾٜب ٓشح أخش.ٟ
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ اسرلبع هٔ٤خ اُلٞار٤ش ػٖ ٓؼذالرٜب اُطج٤ؼ٤خ
ٓضَ كٞار٤ش االرقبالد ٗز٤غخ االعزخذاّ ؿ٤ش أُجشسح ُٝألؿشاك ؽخق٤خ.
إرًبنً يحىس تكبنٍف انفشم انذاخهً

يتىسط
انذسربث
7.51

االَحشاف
انًؼٍبسي
2.742

األهًٍت
انُسبٍت%
75.1

7.38

2.703

73.8

7.38

2.691

73.8

7.33

2.862

73.3

7.77

2.182

77.7

 -4تكاليف الفشل الداخمي
بمغت األىمية النسبية لتكاليف الفشل الخارجي إلى إجمالي التكاليف الكمية التي تتحمميا البنوؾ
 %0.30مف إجمالي المصاريف ،في حيف بمغت األىمية النسبية لتمؾ التكاليف مف خالؿ استطالع
آراء المبحوثيف في القطاع المصرفي .%70.10
وبالنظر في تفاصيل عناصر ىذه البند مف التكاليف فإننا نجد:
 الفقرة التي تنص عمى " يتحمل البنؾ التكاليف المخالفات الناتجة عف عدـ اتباع السياسات
واإلجراءات الخاصة بسمطة النقد الفمسطيني ،".قد حصمت ىذه الفقرة عمى أعمى أىمية نسبية
قدرىا ( .)%78.40أما بند التكاليف المتعمقة بالغرامات والتعويضات عند دراسة لمقوائـ
المالية المنشورة حصل عمى أىمية النسبية (.)%66.48
ويرػ الباحث أف ىذا ربما يعود إلى مدػ والزاـ سمطة النقد الفمسطينية البنوؾ العاممة في فمسطيف عمى
اتباع السياسات واإلجراءات المفروضة ،وفرض الغرامات والمخالفة عمى البنوؾ التي تخالف ىذه
التعميمات بقصد أو بدوف قصد وذلؾ حرصاً منيا عمى االستم اررية في رفع كفاءة الجياز المصرفي
الفمسطيني ،وربما أيضاً ادراؾ العامميف في القطاع المصرفي لضرورة التقيد بالتعميمات و السياسات
المفروضة مف قبل سمطة النقد الفمسطينية والغرامات المفروضة عمى البنوؾ في حالة مخالفة
التعميمات.
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 أما الفقرة التي نصت عمى" يتحمل البنؾ أعباء وتكاليف نتيجة لمدعاوؼ القضائية المرفوعة
ضدة ،"".قد حصمت ىذه الفقرة عمي أىمية نسبية  .%74.30وبند التكاليف المتعمق الخدمات
والمخالفات القانونية ،عند دراسة لمقوائـ المالية المنشورة حصل عمى أىمية النسبية
.%33.52
ويرػ الباحث أف ذلؾ ربما يعود إلى مدػ تأثر الدعاوؼ القضائية المرفوعة ضد البنؾ عمى سمعة
البنؾ وثقة العمالء بو ،وأف العامموف في البنوؾ ربما يروا أف الدعاوؼ القانونية المرفوعة ضد البنؾ
ذات األىمية العالية وذلؾ لتأثيرىا السمبي المباشر عمى سمعة البنؾ ،مما يجعل العمالء والمساىميف
يفقدوف الثقة والحماية ألمواليـ.
والجدوؿ (ُ )6-10يظير تحميل المحور الرابع المتعمق بتكاليف الفشل الداخمي.
جدول ()6.10
تحميل فقرات المحور الرابع
(تكاليف الفشل الخارجي)
يتىسط
انذسربث
7.84

العبارات

٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق أُخبُلبد اُ٘برغخ ػٖ ػذّ ارجبع اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد
اُخبفخ ثغِطخ اُ٘وذ اُلِغط٤٘٤خ.
7.43
٣زؾَٔ اُج٘ي أػجبء ٝرٌبُ٤ق ٗز٤غخ ُِذػب ١ٝاُونبئ٤خ أُشكٞػخ مذح.
7.28
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ إداسح اُؾٌب ١ٝثغجت ٝعٞد هقٞس ك ٢روذْ٣
اُخذٓخ ٖٓ هجَ اُج٘ي أ ٝأُٞظل.ٖ٤
7.03
٣زؼشك اُج٘ي ُخغبئش ٗبرغخ ػٖ اُزؼ٣ٞنبد ُذ ٟاُـ٤ش ٗز٤غخ ٓخبُلزُِ ٚوٞاٖٗ٤
ٝاُِٞائؼ أُؾِ٤خ.
6.97
٣زؾَٔ اُجزي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ ػذّ إسمبء اُؼٔالء ثغجت ؽذٝس ٓؾبًَ
ٓزؼِوخ ثغٞء روذ ْ٣اُخذٓخ اُقشكخ.
6.90
٣زؾَٔ اُج٘ي اُـشآبد أُوشسح ٖٓ هجَ عِطخ اُ٘وذ ثغجت اُلؾَ أُزٌشس ك٢
رطج٤ن اُغ٤بعبد اُخبفخ ثغِطخ اُ٘وذ.
6.87
٣زؼشك اُج٘ي إُ ٠ؿشآبد ٗبرغخ ػٖ ٓخبُلخ اُغٜبد اُغ٤بد٣خ ُذ ٟاُذُٝخ.
5.80
٣زْ سفذ ٓخبُلبد هبٗ٤ٗٞخ ٖٓ هجَ ٓٞظل ٢اُج٘ي ػٖ هش٣ن عٜبد سهبث٤خ
ٝأؽِ٤ذ إُ ٠اُغٜبد أُخزقخ.
7.01
إرًبنً تكبنٍف انفشم انخبسرً
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االَحشاف
انًؼٍبسي
2.498

األهًٍت
انُسبٍت%
78.4

3.175
2.990

74.3
72.8

3.071

70.3

3.311

69.7

3.270

69.0

3.243
3.434

68.7
58.0

2.523

70.1

الفصل السابع
النتائج والتوصيات
َتبئذ انذساست :
تمثمت نتائج الدراسة مف خالؿ دراسة القوائـ المالية المنشورة لعينة مف البنوؾ العاممة في فمسطيف
لمعاـ 2013ـ ،وكذلؾ مف خالؿ استطالع آراء مجموعة مف العامميف في مجاؿ التدقيق الداخمي ومدراء
الفروع ومساعدييـ بحجـ  75شخص  ،منيـ  %77.1مف العامميف في مجاؿ التدقيق الداخمي ،وأف
 %72.2مف حممة البكالوريوس %26.2 ،مف حممة درجة الماجستير ،وأف  %62.2محاسبيف ،وأنيـ
يتمتعوف بخبرة ال تقل عف  15عاماً ،وأف معظميـ قد شارؾ في دورة أو دورتيف في مجاؿ الجودة
والمخاطر التشغيمية ،مما يطمئف الباحث الىمية اراءىـ ومالحظاتيـ لتحقيق اىداؼ الرسالة المتمثمة
في دراسة العالقة بيف عناصر تكاليف جودة التدقيق الداخمي وعناصر المخاطر التشغيمية التى تواجة
البنوؾ في فمسطيف  .وأظيرت الدراسة النتائج التالية:
اوال  :نتائج تحميل القوائم المالية لمبنوك :
اظيرت نتائج تحميل القوائـ المالية في البنوؾ الفمسطينية اف متوسط تكاليف الجودة قد بمغت
 % 34.49مف اجمالي المصاريف التى تنفقيا البنوؾ  .ىذه النسبة توزعت بيف عناصر تكاليف
الجودة والتى تـ تصنيفيا الى  4مجموعات كالتالي  % 21.41 :تكاليف الوقاية والمنع 4.25 ،
 %تكاليف التقييـ  % 8.53 ،تكاليف الفشل الداخمي  ،و  % 0.30تكاليف الفشل الخارجي .
 -1بالنسػ ػ ػ ػ ػػبة لمعناصػ ػ ػ ػ ػػر التفصػ ػ ػ ػ ػػيمية لتكػ ػ ػ ػ ػػاليف الوقايػ ػ ػ ػ ػػة والمنػ ػ ػ ػ ػػع  ،اظيػ ػ ػ ػ ػػر تحميػ ػ ػ ػ ػػل الق ػ ػ ػ ػ ػوائـ
المالي ػ ػ ػ ػ ػػة اف اى ػ ػ ػ ػ ػػـ البن ػ ػ ػ ػ ػػود ك ػ ػ ػ ػ ػػاف بن ػ ػ ػ ػ ػػد االن ػ ػ ػ ػ ػػدثار او اى ػ ػ ػ ػ ػػالؾ الموج ػ ػ ػ ػ ػػودات وبنس ػ ػ ػ ػ ػػبة
 % 37.64مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف اجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريف الخاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الوقايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،
يميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد يتعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق بمصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريف الدعايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واالعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالف بنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة  ، % 19.93ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
برامج الكمبيوتر بنسبة . % 9.98
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 -2بالنسػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لمعناصػ ػ ػ ػ ػ ػػر التفصػ ػ ػ ػ ػ ػػيمية لتكػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف التقيػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ  ،اظيػ ػ ػ ػ ػ ػػرت نتػ ػ ػ ػ ػ ػػائج التحميػ ػ ػ ػ ػ ػػل اف
بن ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيانة المب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني واالجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػل  % 77.79م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف اجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي المص ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريف
الخاصة بتكاليف التقييـ  ،يميو بند اجور التدقيق بنسبة . % 22.21
 -3بالنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لمعناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر التفصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمية لتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الفشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي  ،اظيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت نتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائج
التحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل اف بن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد االتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاالت مث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل  % 29.99م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف اجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريف
الخاص ػ ػ ػ ػ ػػة بتك ػ ػ ػ ػ ػػاليف الفش ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػػداخمي  ،يمي ػ ػ ػ ػ ػػو بن ػ ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػ ػػديوف المعدوم ػ ػ ػ ػ ػػة ، % 28.5
ثـ بند الوقود  ، % 21.37وبند القرطاسية . % 20.14
 -4بالنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لمعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر التفص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمية لتك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الفش ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارجي  ،اظي ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت نت ػ ػ ػ ػ ػ ػػائج
التحميػػ ػ ػ ػ ػػل اف بنػػ ػ ػ ػ ػػد تكػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الغ ارمػػ ػ ػ ػ ػػات والتعويضػػ ػ ػ ػ ػػات مثػ ػ ػ ػ ػ ػػل  % 66.48يمي ػ ػ ػ ػ ػػو بنػ ػ ػ ػ ػ ػػد
تكاليف الخدمات والمخالفات القانونية . % 33.52
ثانيا  :نتائج المسح الميداني
اظير تحميل بيانات المسح الميداني لعينة العامميف في التدقيق الداخمي ومدراء الفروع ومساعدييـ

النتائج التالية :

 -1المخـــــــــاطر التشـــــــــغيمية  ،والتـــــــــى تـــــــــم تقســـــــــيميا الـــــــــى  4مجموعـــــــــات كانــــــــــت
نتائجيا كالتالي :

 المخاطر التشغيمية الناتجة عف العمميات الداخمية وقد حصمت ىذه المجموعة عمى
متوسط  6.75درجة مف اصل  10درجات  ،وبانحراؼ معيارؼ  2.253درجة واىمية
نسبية  . % 67.5واىـ البنود التى تضمنيا ىذه المجموعة كاف البند المتعمق بوجود
دائرة او كادر مختص بالمخاطر التشغيمية لدػ البنؾ باىمية نسبية  ، % 81.3يميو
البند المتعمق بتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف االخطاء في ادخاؿ البيانات
 ، % 71.6في حيف اف اقل البنود اىمية ( مف وجية نظر افراد العينة ) كاف البند
المتعمق بتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف الخالفات التجارية . % 59.5
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 المخاطر التشغيمية الناتجة عف العنصر البشرؼ وقد حصمت ىذه المجموعة عمى متوسط
 6.39درجة مف اصل  10درجات  ،وبانحراؼ معيارؼ  3.046درجة واىمية نسبية
 . % 63.9واىـ البنود التى تضمنيا ىذه المجموعة كاف البند المتعمق بتعرض البنؾ
لمعقوبات بوجود دائرة او كادر مختص بالمخاطر التشالمفروضة مف قبل سمطة النقد
الفمسطينية نتيجة لالخطاء المتكررة لمموظفيف بأىمية نسبية  ، % 75.9في حيف اف
اقل البنود اىمية كاف البند المتعمق بتعرض البنؾ لمشاركة الموظفيف في عمميات
السرقة . % 58.9
 المخاطر التشغيمية الناتجة عف االنظمة وقد حصمت ىذه المجموعة عمى متوسط 6.43
درجة مف اصل  10درجات  ،وبانحراؼ معيارؼ  2.671درجة واىمية نسبية 64.3
 . %واىـ البنود التى تضمنيا ىذه المجموعة كاف البند المتعمق بالمخاطر التشغيمية
الناتجة عف انييار انظمة الكمبيوتر  ، % 73.0في حيف اف اقل البنود اىمية كاف
البند المتعمق بتعرض البنؾ لفيروسات البرمجة . % 58.6

 المخاطر التشغيمية الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية وقد حصمت ىذه
المجموعة عمى متوسط  6.19درجة مف اصل  10درجات  ،وبانحراؼ معيارؼ
 2.578درجة واىمية نسبية  . % 61.9واىـ البنود التى تضمنيا ىذه المجموعة كاف
البند المتعمق بخضوع البنؾ لممخاطر الناتجة عف  ، % 69.8في حيف اف اقل البنود
اىمية (مف وجية نظر افراد العينة ) كاف البند المتعمق بتعرض البنؾ لمخاطر محاوالت
تبيض وغسيل االمواؿ . % 57.4
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 -2عناصـــــــر تكـــــــاليف الجـــــــودة مـــــــن وجيـــــــة نظـــــــر افـــــــراد العينـــــــة  ،كانـــــــت نتائجيـــــــا
كالتالي :

 تكاليف الوقاية والمنع وقد حصمت ىذه المجموعة عمى متوسط  7.94درجة مف اصل
 10درجات  ،وبانحراؼ معيارؼ  1.984درجة واىمية نسبية  . % 79.4واىـ البنود
التى تضمنيا ىذه المجموعة كاف البند المتعمق بقياـ البنؾ باالشتراؾ في مؤسسة
ضماف الودائع باىمية نسبية  ، % 85.0يميو البند المتعمق بسعي ادارة البنؾ لالشتراؾ
ببرامج الحماية االلكترونية  ، % 84.5في حيف اف اقل البنود اىمية ( مف وجية نظر
افراد العينة ) كاف البند المتعمق بسعي ادارة البنؾ لتبادؿ الخبرات مف خالؿ المشاركة
في المؤتمرات والندوات وابتعاث الموظفيف لرفع كفاءتيـ  ، % 72.6وايضا الفقرة
المتعمقة بقياـ البنؾ بمنح مكافأت فردية وجماعية لتحفيز الموظفيف ولرفع ادائيـ
وتطوير جودة ادائيـ الميني . %73.0

 تكاليف التقييـ وقد حصمت ىذه المجموعة عمى متوسط  7.69درجة مف اصل 10
درجات ،وبانحراؼ معيارؼ  2.025درجة واىمية نسبية  . % 76.9واىـ البنود التى
تضمنيا ىذه المجموعة كاف البند المتعمق بادراؾ ادارة البنؾ الى مدػ ضرورة قياـ
الجيات الرقابية باجراءات التفتيش والمراقبة  ، % 87.2يميو البند المتعمق بقياـ البنؾ
بالصيانة الدورية الجيزة الصراؼ أاللى مف قبل شركات صيانة متخصصة ،% 81.0
في حيف اف اقل البنود اىمية كاف البند المتعمق بالتصميـ الداخمي لمبنؾ مف حيث
تناسق المساحات الداخمية . % 65.7

 تكاليف الفشل الداخمي وقد حصمت ىذه المجموعة عمى متوسط  7.77درجة مف اصل
 10درجات  ،وبانحراؼ معيارؼ  2.182درجة واىمية نسبية  . % 77.7واىـ البنود
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التى تضمنيا ىذه المجموعة كاف البند المتعمق بتحمل البنؾ لمصاريف شراء الوقود
بسبب اومة الكيرباء في قطاع غزة  ، % 86.3يميو البند المتعمق بتحمل البنؾ لسوء
استخداـ القرطاسية واالدوات المستخدمة مف قبل الموظفيف  ، % 82.1في حيف اف
اقل البنود اىمية كاف البند المتعمق بتحمل البنؾ لمتكاليف الناتجة عف ارتفاع قيمة
الفواتير عف معداللتيا الطبيعية . % 73.3
 تكاليف الفشل الخارجي وقد حصمت ىذه المجموعة عمى متوسط  7.01درجة مف اصل
 10درجات  ،وبانحراؼ معيارؼ  2.523درجة واىمية نسبية  . % 70.1واىـ البنود
التى تضمنيا ىذه المجموعة كاف البند المتعمق بتحمل البنؾ لمصاريف المخالفات
الناتجة عف عدـ اتباع السياسات واالجراءات الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية
 ،% 78.4يميو البند المتعمق بتحمل البنؾ العباء التكاليف الناتجة عف الدعاوػ
القضائية المرفوعة ضده  ، % 74.3في حيف اف اقل البنود اىمية كاف البند المتعمق
برصد مخالفات قانونية مف قبل موظفي البنؾ عف طريق جيات رقابية . % 58.0
ثالثا  :نتائج اختبار الفرضيات
الفرضية االولي :
نتائج اختبار الفرضية االولي والتى اختبرت الفرض القائل بوجود اثر لعناصر تكاليف الجودة عمى
المخاطر التشغيمية الناتجة عف العمميات الداخمية  ،اظيرت نتائج االختبار اف :

 -1ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالوقاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػػالتقيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف
العممي ػ ػ ػ ػػات الداخميػػ ػ ػ ػػة  .وقػػ ػ ػ ػػد تػػ ػ ػ ػػـ قيػػ ػ ػ ػػاس ى ػ ػ ػ ػػذا االثػ ػ ػ ػ ػػر باس ػ ػ ػ ػػتخداـ نم ػ ػ ػ ػػوذج االنحػػ ػ ػ ػػدار
الخطي المتعدد والذؼ اظير االتي :
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 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػػاليف الوقاي ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػػع بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػػاض
المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الداخميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار 0.373
وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .
 كمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف التقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ بوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض
المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الداخميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار 0.335
وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .

 -2ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػردؼ لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفش ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارجي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية
الناتج ػ ػ ػ ػ ػػة عػػ ػ ػ ػ ػػف العمميػػ ػ ػ ػ ػػات الداخمي ػ ػ ػ ػ ػػة  .وقػػ ػ ػ ػ ػػد تػػ ػ ػ ػ ػػـ قي ػ ػ ػ ػ ػػاس ى ػ ػ ػ ػ ػػذا االثػ ػ ػ ػ ػ ػػر باس ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ
نموذج االنحدار الخطي المتعدد والذؼ اظير االتي :
 كممػ ػ ػ ػ ػػا زادت تكػ ػ ػ ػ ػػاليف الفشػ ػ ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػ ػػداخمي بوحػ ػ ػ ػ ػػدة واحػ ػ ػ ػ ػػدة يػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ الػ ػ ػ ػ ػػى زيػ ػ ػ ػ ػػادة
المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الداخميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار 0.416
وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .
 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت الفش ػ ػ ػ ػػل الخ ػ ػ ػ ػػارجي بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى زي ػ ػ ػ ػػادة المخ ػ ػ ػ ػػاطر
التش ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػف العممي ػ ػ ػ ػ ػػات الداخمي ػ ػ ػ ػ ػػة بمق ػ ػ ػ ػ ػػدار  0.330وح ػ ػ ػ ػ ػػدة وذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ
عند ثبات باقي العناصر .

الفرضية الثانية :
نتائج اختبار الفرضية الثانية والتى اختبرت الفرض القائل بوجود اثر لعناصر تكاليف الجودة عمى

المخاطر التشغيمية الناتجة عف العنصر البشرؼ  ،اظيرت نتائج االختبار اف :

00.

 .1ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالوقاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػػالتقيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف
العنصػ ػ ػ ػ ػػر البشػ ػ ػ ػ ػػرؼ  .وقػ ػ ػ ػ ػػد تػ ػ ػ ػ ػػـ قيػ ػ ػ ػ ػػاس ىػ ػ ػ ػ ػػذا االثػ ػ ػ ػ ػػر باسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ نمػ ػ ػ ػ ػػوذج االنحػ ػ ػ ػ ػػدار
الخطي المتعدد والذؼ اظير االتي :
 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػػاليف الوقاي ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػػع بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػػاض
المخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العنص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر البش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار 0.731
وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .
 كمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف التقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ بوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض
المخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العنص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر البش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار 0.385
وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .

 .2ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػردؼ لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفش ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارجي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية
الناتجػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػػف العنصػ ػ ػ ػػر البشػ ػ ػ ػػرؼ  .وقػ ػ ػ ػػد تػ ػ ػ ػػـ قيػ ػ ػ ػػاس ىػ ػ ػ ػػذا االثػ ػ ػ ػػر باسػ ػ ػ ػػتخداـ نمػ ػ ػ ػػوذج
االنحدار الخطي المتعدد والذؼ اظير االتي :
 كممػ ػ ػ ػ ػػا زادت تكػ ػ ػ ػ ػػاليف الفشػ ػ ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػ ػػداخمي بوحػ ػ ػ ػ ػػدة واحػ ػ ػ ػ ػػدة يػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ الػ ػ ػ ػ ػػى زي ػ ػ ػ ػ ػادة
المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العنصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر البشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار 0.597
وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .
 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت الفش ػ ػ ػ ػػل الخ ػ ػ ػ ػػارجي بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى زي ػ ػ ػ ػػادة المخ ػ ػ ػ ػػاطر
التشػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف العنصػ ػ ػ ػ ػ ػػر البشػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بمقػ ػ ػ ػ ػ ػػدار  0.274وحػ ػ ػ ػ ػ ػػدة وذلػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
عند ثبات باقي العناصر .
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الفرضية الثالثة :
نتائج اختبار الفرضية الثالثة والتى اختبرت الفرض القائل بوجود اثر لعناصر تكاليف الجودة عمى
المخاطر التشغيمية الناتجة عف االنظمة  ،اظيرت نتائج االختبار اف :

 .1ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالوقاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػػالتقيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف
االنظمػ ػ ػ ػ ػػة  .وقػ ػ ػ ػ ػػد تػ ػ ػ ػ ػػـ قيػ ػ ػ ػ ػػاس ىػ ػ ػ ػ ػػذا االثػ ػ ػ ػ ػػر باسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ نمػ ػ ػ ػ ػػوذج االنحػ ػ ػ ػ ػػدار الخطػ ػ ػ ػ ػػي
المتعدد والذؼ اظير االتي :
 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػػاليف الوقاي ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػػع بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػػاض
المخػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػف االنظمػ ػ ػ ػ ػػة بمقػ ػ ػ ػ ػػدار  0.513وحػ ػ ػ ػ ػػدة وذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ
عند ثبات باقي العناصر .
 كمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف التقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ بوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض
المخ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التش ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػف االنظم ػ ػ ػ ػ ػػة بمق ػ ػ ػ ػ ػػدار  0.360وح ػ ػ ػ ػ ػػدة وذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ
عند ثبات باقي العناصر .

 .2ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػردؼ لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفش ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارجي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية
الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف االنظمػ ػ ػ ػ ػ ػػة  .وقػ ػ ػ ػ ػ ػػد ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ قيػ ػ ػ ػ ػ ػػاس ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذا االثػ ػ ػ ػ ػ ػػر باسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ نم ػ ػ ػ ػ ػ ػػوذج
االنحدار الخطي المتعدد والذؼ اظير االتي :
 كممػ ػ ػ ػ ػػا زادت تكػ ػ ػ ػ ػػاليف الفشػ ػ ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػ ػػداخمي بوحػ ػ ػ ػ ػػدة واحػ ػ ػ ػ ػػدة يػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ الػ ػ ػ ػ ػػى زيػ ػ ػ ػ ػػادة
المخػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػف االنظمػ ػ ػ ػ ػػة بمقػ ػ ػ ػ ػػدار  0.513وحػ ػ ػ ػ ػػدة وذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ
عند ثبات باقي العناصر .

007

 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت الفش ػ ػ ػ ػػل الخ ػ ػ ػ ػػارجي بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى زي ػ ػ ػ ػػادة المخ ػ ػ ػ ػػاطر
التش ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف االنظم ػ ػ ػ ػػة بمق ػ ػ ػ ػػدار  0.360وح ػ ػ ػ ػػدة وذل ػ ػ ػ ػػؾ عن ػ ػ ػ ػػد ثبػػ ػ ػ ػػات
باقي العناصر .

الفرضية الرابعة :
نتائج اختبار الفرضية الرابعة والتى اختبرت الفرض القائل بوجود اثر لعناصر تكاليف الجودة عمى

المخاطر التشغيمية الناتجة عف الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية  ،اظيرت نتائج االختبار اف :
 .1ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالوقاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػػالتقيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتجػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف
الح ػ ػ ػ ػ ػوادث المتعمقػ ػ ػ ػ ػػة بالبيئػ ػ ػ ػ ػػة الخارجيػ ػ ػ ػ ػػة  .وقػ ػ ػ ػ ػػد تػ ػ ػ ػ ػػـ قيػ ػ ػ ػ ػػاس ىػ ػ ػ ػ ػػذا االثػ ػ ػ ػ ػػر باسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ
نموذج االنحدار الخطي المتعدد والذؼ اظير االتي :
 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػػاليف الوقاي ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػػع بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػػاض
المخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التش ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الح ػ ػ ػ ػ ػ ػوادث المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالبيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
بمقدار  0.156وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .
 كمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زادت تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف التقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ بوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػى انخف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض
المخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التش ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الح ػ ػ ػ ػ ػ ػوادث المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالبيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
بمقدار  0.095وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .

 .2ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ اث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػردؼ لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفش ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي
وتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارجي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية
الناتج ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػف الحػ ػ ػ ػ ػ ػوادث المتعمق ػ ػ ػ ػ ػػة بالبيئ ػ ػ ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػػة  .وق ػ ػ ػ ػ ػػد ت ػ ػ ػ ػ ػػـ قي ػ ػ ػ ػ ػػاس ى ػ ػ ػ ػ ػػذا
االثر باستخداـ نموذج االنحدار الخطي المتعدد والذؼ اظير االتي :
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 كممػ ػ ػ ػ ػػا زادت تكػ ػ ػ ػ ػػاليف الفشػ ػ ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػ ػػداخمي بوحػ ػ ػ ػ ػػدة واحػ ػ ػ ػ ػػدة يػ ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ الػ ػ ػ ػ ػػى زيػ ػ ػ ػ ػػادة
المخػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التش ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الح ػ ػ ػ ػ ػ ػوادث المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالبيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
بمقدار  0.463وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .
 كمم ػ ػ ػ ػػا زادت الفش ػ ػ ػ ػػل الخ ػ ػ ػ ػػارجي بوح ػ ػ ػ ػػدة واح ػ ػ ػ ػػدة ي ػ ػ ػ ػػؤدؼ ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػ ػػى زي ػ ػ ػ ػػادة المخ ػ ػ ػ ػػاطر
التش ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية الناتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوادث المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالبيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار
 0.095وحدة وذلؾ عند ثبات باقي العناصر .

ويمكن اجمال النتائج السابقة في التالية :
 .1أف ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ أث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالوقاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
وكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالتقيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى جميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع عناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية (العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الداخمية والعنصر البشرؼ  ،االنظمة والحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية ) .
 .2أف ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ أث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػردؼ لعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفش ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي
وكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ المتعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالفشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارجي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى جميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع عناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيمية
(العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الداخمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والعنص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر البش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ  ،االنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوادث المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالبيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الخارجية ) .
 .3تبيف أف مف أىـ تكاليف الجودة التي تسعى البنوؾ إلى االىتماـ بيا :
 مـــــن مجموعػ ػػة تكـــــاليف الوقايـــــة والمنـــــع :التكػ ػػاليف

المتعمقػ ػػة

بالتػ ػػدريب

وتطوير الموظفيف ،واالشتراؾ في مؤسسة ضماف الودائع.
 مـــــــــــن مجموع ػ ػ ػ ػ ػػة تكـــــــــــاليف التقيـــــــــــيم :التك ػ ػ ػ ػ ػػاليف المتعمق ػ ػ ػ ػ ػػة بالص ػ ػ ػ ػ ػػيانة الدوري ػ ػ ػ ػ ػػة
لألجيػ ػ ػ ػ ػ ػزة والمع ػ ػ ػ ػ ػػدات المس ػ ػ ػ ػ ػػتخدمة ف ػ ػ ػ ػ ػػي العم ػ ػ ػ ػ ػػل الي ػ ػ ػ ػ ػػومي م ػ ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػ ػػل الش ػ ػ ػ ػ ػػركات
المتخصصة.
 مـــــــــن مجموعـــــــــة تكـــــــــاليف الفشـــــــــل الـــــــــداخمي :التك ػ ػ ػ ػػاليف الناتج ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػ ػراء
الوقود بسبب عدـ توفر الكيرباء في قطاع غزة بشكل مستمر.
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 م ػ ػ ػ ػػف مجموع ػ ػ ػ ػػة تك ػ ػ ػ ػػاليف الفش ػ ػ ػ ػػل الخ ػ ػ ػ ػػارجي :التك ػ ػ ػ ػػاليف الناتج ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف المخالف ػ ػ ػ ػػات
الناتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ اتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات واإلجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات الخاص ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بتعميم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
سمطة النقد الفمسطينية.
 عممػ ػ ػ ػ ػاً أف ذل ػ ػ ػ ػػؾ ال يمغ ػ ػ ػ ػػي أىمي ػ ػ ػ ػػة األنػ ػ ػ ػ ػواع األخ ػ ػ ػ ػػرػ م ػ ػ ػ ػػف تك ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػػودة والت ػ ػ ػ ػػي
يج ػ ػ ػ ػػب أيضػ ػ ػ ػ ػاً االىتم ػ ػ ػ ػػاـ بي ػ ػ ػ ػػا كم ػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػػـ اإلش ػ ػ ػ ػػارة س ػ ػ ػ ػػابقاً ولك ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػػذا التمخ ػ ػ ػ ػػيص
جػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػػي ضػ ػ ػ ػػوء التكػ ػ ػ ػػاليف الفعميػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػي تنفقيػ ػ ػ ػػا البنػ ػ ػ ػػوؾ بسػ ػ ػ ػػبب ىػ ػ ػ ػػذه األن ػ ػ ػ ػواع
بالتحدي ػ ػ ػ ػػد ،وبس ػ ػ ػ ػػبب إجم ػ ػ ػ ػػاع معظ ػ ػ ػ ػػـ البن ػ ػ ػ ػػوؾ عم ػ ػ ػ ػػى أىميتي ػ ػ ػ ػػا أكث ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػف األنػ ػ ػ ػ ػواع
األخرػ.
 .4تبػ ػ ػ ػ ػػيف أف أىػ ػ ػ ػ ػػـ المخػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػ ػ ػ ػ ػػغيمية التػ ػ ػ ػ ػػي تواجييػ ػ ػ ػ ػػا البنػ ػ ػ ػ ػػوؾ العاممػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي فمسػ ػ ػ ػ ػػطيف
والت ػ ػ ػ ػ ػػي تتطم ػ ػ ػ ػ ػػب مني ػ ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػػذؿ المزي ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػػف الجي ػ ػ ػ ػ ػػود نح ػ ػ ػ ػ ػػو تط ػ ػ ػ ػ ػػوير اإلجػ ػ ػ ػ ػ ػراءات المتخ ػ ػ ػ ػ ػػذة
لتخفيف الخسائر المحتممة منيا تتمخص بما يمي:
 م ػ ػ ػ ػػف مجموعػػ ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػ ػػات الداخميػ ػ ػ ػ ػػة :األخط ػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػ ػػي إدخ ػ ػ ػ ػػاؿ البيان ػ ػ ػ ػػات ،ال ػ ػ ػ ػػدخوؿ
إلى البيانات لغير المصرح ليـ.
 م ػ ػ ػ ػ ػػف مجموع ػ ػ ػ ػ ػػة العنص ػ ػ ػ ػ ػػر البش ػ ػ ػ ػ ػػرؼ :االحتي ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػ ػػداخمي م ػ ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػ ػػل الم ػ ػ ػ ػ ػػوظفيف،
عمميػ ػ ػ ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػداوؿ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوف تخويػ ػ ػ ػ ػ ػػل وانج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاز حرك ػ ػ ػ ػ ػ ػػات غيػ ػ ػ ػ ػ ػػر مص ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح بي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا،
الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفيف.
 مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مجموعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :مخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر األعطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكمبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوتر
واالتصاالت ،أخطاء البرمجة.
 م ػ ػ ػ ػ ػػف مجموع ػ ػ ػ ػ ػػة الحػ ػ ػ ػ ػ ػوادث الناتج ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػف البيئ ػ ػ ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػػة :المخ ػ ػ ػ ػ ػػاطر الناتج ػ ػ ػ ػ ػػة
ع ػ ػ ػ ػػف الح ػ ػ ػ ػػروب ،وك ػ ػ ػ ػػذلؾ المخ ػ ػ ػ ػػاطر الناتج ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف عممي ػ ػ ػ ػػات تب ػ ػ ػ ػػيض األمػ ػ ػ ػ ػواؿ و
غسيل األمواؿ.
 عممػ ػ ػ ػ ػ ػاً أف ذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ ال يمغ ػ ػ ػ ػ ػػي أىمي ػ ػ ػ ػ ػػة األنػ ػ ػ ػ ػ ػواع األخ ػ ػ ػ ػ ػػرػ م ػ ػ ػ ػ ػػف المخ ػ ػ ػ ػ ػػاطر التش ػ ػ ػ ػ ػػغيمية
والت ػ ػ ػ ػ ػػي يج ػ ػ ػ ػ ػػب أيضػ ػ ػ ػ ػ ػاً التح ػ ػ ػ ػ ػػوط لي ػ ػ ػ ػ ػػا كم ػ ػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػ ػػـ اإلش ػ ػ ػ ػ ػػارة س ػ ػ ػ ػ ػػابقاً ولك ػ ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػ ػػذا
التمخػ ػ ػ ػ ػػيص جػ ػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػ ػػي ضػ ػ ػ ػ ػػوء الخسػ ػ ػ ػ ػػائر الفعميػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػػي تعرضػ ػ ػ ػ ػػت ليػ ػ ػ ػ ػػا البنػ ػ ػ ػ ػػوؾ
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بس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبب ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه األنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواع بالتحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،وبس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبب إجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع معظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ البن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؾ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
أىميتيا أكثر مف األنواع األخرػ.
 .5أظي ػ ػ ػ ػ ػػرت نت ػ ػ ػ ػ ػػائج الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة أيضػ ػ ػ ػ ػ ػاً ب ػ ػ ػ ػ ػػأف مفي ػ ػ ػ ػ ػػوـ الت ػ ػ ػ ػ ػػدقيق ال ػ ػ ػ ػ ػػداخمي تخط ػ ػ ػ ػ ػػى الحماي ػ ػ ػ ػ ػػة
النقدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والموج ػ ػ ػ ػ ػ ػػودات وض ػ ػ ػ ػ ػ ػػماف الدق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبية ليش ػ ػ ػ ػ ػ ػػمل جمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواحي اإلداري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
والنفية التي تساىـ في تحقيق األىداؼ.
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تىصٍبث انذساست :
وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة  ،فإف الدراسة توصى:
 .1ضرورة تبني مفاىيـ الجودة عمى جميع المستويات اإلدارية ودعميا مف قبل اإلدارة ،ووضع
السياسات واألىداؼ لتحقيق ذلؾ والعمل عمى قياس التكاليف الناتجة عنيا واصدار التقارير
الدورية لمساعدة اإلدارة في مراقبة تكاليف الجودة.
 .2ضرورة تبني اإلدارة العميا في البنوؾ العاممة في فمسطيف بتكميف فريق عمل يكوف أعضاؤه
مف أقساـ عديدة بالبنؾ لدراسة تكاليف الجودة واعداد الموازنة خاصة بيا ولفترة مستقبمية.
 .3ضرورة قياـ سمطة النقد الفمسطينية بإصدار نشرات خاصة بنسب تكاليف الجودة العالمية
وحث البنوؾ عمى إظيار ومقارنة نسبيا مع ىذه النسب في تقاريرىا السنوية المصدرة .
 .4أف تقوـ البنوؾ بتطوير استراتيجية إدارة المخاطر التشغيمية بما ينسجـ مع إرشادات
الممارسات السميمة إلدارة المخاطر لمقررات لجنة بازؿ وبما يتالءـ مع حجـ ودرجة تطور
عمميات البنؾ ومستوػ المخاطر وبإشراؼ سمطة النقد الفمسطينية.
 .5تعزيز الكوادر البشرية وتأىيميا لإلشراؼ عمى المخاطر التشغيمية في البنوؾ ،وتطوير
قدراتيـ لمتعامل مع سبل قياس وتحديد المخاطر التشغيمية والتعرؼ عمى آليات قياسيا،
وتقييـ األنظمة واالستراتيجيات المعدة مف قبل البنوؾ إلدارة المخاطر التشغيمية.
 .6يجب أف تكوف إدارة المخاطر التشغيمية خاضعة لوظيفة تدقيق فعالة ومستقمة مرتبطة
بمجمس اإلدارة وتنفذ مف قبل موظفيف أكفاء ومدربيف بشكل مالئـ مف أجل ضماف وجود
رقابة عمى أعماؿ إدارة المخاطر وتوفير معمومات وافية لممسؤوليف حوؿ كفاءة إدارة
المخاطر التشغيمية ،ولكف يجب أف ال يكوف لمتدقيق الداخمي مسؤولية مباشرة عف إدارة
المخاطر التشغيمية.
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محددات الدراسة :
تمثمت محددات الدارسة في مجموعة مف النقاط أىميا:
 -1اعتم ػ ػ ػ ػ ػػدت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػ ػ ػػتطالع الػػ ػ ػ ػ ػرأؼ عم ػ ػ ػ ػ ػػي المحافظ ػ ػ ػ ػ ػػات الجنوبي ػ ػ ػ ػ ػػة ( قط ػ ػ ػ ػ ػػاع
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة) ،وذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ لصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعوبة الوصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطق الضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة العربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبب
الحصار.
 -2اعتم ػ ػ ػ ػػدت الد ارس ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى القػ ػ ػ ػ ػوائـ المالي ػ ػ ػ ػػة المنش ػ ػ ػ ػػورة لمبن ػ ػ ػ ػػوؾ مح ػ ػ ػ ػػل الد ارس ػ ػ ػ ػػة بس ػ ػ ػ ػػبب
ص ػ ػ ػ ػ ػػعوبة الحص ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ ػ ػػى معموم ػ ػ ػ ػ ػػات متعمق ػ ػ ػ ػ ػػة بتك ػ ػ ػ ػ ػػاليف الج ػ ػ ػ ػ ػػودة بس ػ ػ ػ ػ ػػبب السػ ػ ػ ػ ػ ػرية
المصرفية.
 -3ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود تعميم ػ ػ ػ ػػات منصوص ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػػل س ػ ػ ػ ػػمطة النق ػ ػ ػ ػػد الفمس ػ ػ ػ ػػطينية بمؤشػ ػ ػ ػ ػرات
أو نسػػ ػ ػ ػػب متعمقػ ػ ػ ػ ػػة بالمخػ ػ ػ ػ ػػاطر التشػػ ػ ػ ػػغيمية تظيػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػػدػ أىمي ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػػل عنصػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػػف
عناصر المخاطر التشغيمية ،ومدػ التزاـ البنوؾ بيا.
الدراسات المستقبمية:
أوصي بإجراء الدراسات التالية:
 .1مدػ جاىزية النظاـ المصرفي في فمسطيف لتطبيق توصيات بازؿ الثانية (بازؿ )II
 .2دور الموازنة في الرقابة عمي تكاليف الجودة في البنوؾ العاممة في فمسطيف.
 .3تكاليف الجودة ودورىا في تحقيق الربحية لمبنوؾ الفمسطينية.
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ممحق رقم()1
قائمة استقصاء(الخبراء)
ربيؼـــــــــــــــــت األصهـــــــــــــــش – غــــــــــــــــــــضة
ػًبدة انذساسـبث انؼهٍـب
كهٍــــــــت االلتصــبد وانؼهــــــــىو اإلداسٌــــــــت
بشَبيـــــــــــذ يبرستٍــــــــــش انًحبسبـــــــــــــت

السادة ................................................. /

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،
الباحث يقوـ بدراسة بعنواف " أثر فاعمية تكاليف جودة التدقيق الداخمي في الحد من المخاطر
التشغيمية في البنوك العاممة في فمسطين  ،حيث يسرنا مساىمتكـ في ىذه الدراسة مف خالؿ اإلجابة
عمى فقرات قائمة االستقصاء و إعادتيا لمباحث في أقرب فرصة ممكنة ،حتى يتسنى تحميل ىذه
اإلجابات و التي تمثل في رأػ الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء البحث ،و ما يسفر عنو مف
نتائج ،مع العمـ بأف جميع البيانات سوؼ تحظى بالسرية التامة وسوؼ يتـ اإلفصاح عف البيانات
المستقاة مف قائمة االستقصاء في شكل إجمالي ال تكشف عف اسـ القائـ باإلجابة عمييا.
يغ رضٌم انشكش نحسٍ تؼبوَكى
حسٍٍ سٌبض انؼفٍفً
E-mail: hafifi@hbtf.com.jo
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الجزء األول :المعمومات الشخصية ( تتعمق بالمستقصى منو)
 .1المسمى الوظيفي.
� مدير الفرع

� مساعد مدير فرع

� مراقب مالي

� مدقق داخمي

� أخرػ............

 .2المؤىل العممي.
� دكتوراه

� بكالوريوس

� ماجستير

� دبموـ

�

أخرػ............
 .3التخصص.
� محاسػبة

� إدارة أعمػاؿ

� اقتصػاد

� عمػوـ ماليػة ومصػرفية �

أخرػ............
 .4سنوات الخبرة.
� أقل مف  5سنوات

� مف  10-5سنوات

� مف  15-11سنة

 .5ىل سبق وأف اشتركت في دورات متعمقة بالجودة؟
� نعـ

� ال

 .6إف كانت اإلجابة (نعـ) ،فكـ عدد الدورات التي شاركت بيا ......................
 .7ىل سبق وأف اشتركت في دورات متعمقة بالمخاطر التشغيمية؟
� نعـ

� ال

 .8إف كانت اإلجابة (نعـ) ،فكـ عدد الدورات التي شاركت بيا ......................

ة

� أكثر مف  15سنة

الجزء الثاني :محاور االستبانة

أوالا /عناصر تكاليف الجودة
المحور األول  :تكاليف الوقاية والمنع
أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
العبارة

الرمز

درجة
الموافقة

1.1

تدرؾ إدارة البنؾ أىمية تكاليف تجييز وتنفيذ البرامج التدريبية المتعمقة بتحسيف الجودة.

1.2

تسعى إدارة البنؾ لتبادؿ الخبرات مف خالؿ المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل
واالبتعاث لمموظفيف لرفع كفاءتيـ.

1.3

يقوـ البنؾ بمنح المكافآت الفردية والجماعية لمموظفيف لتحفيزىـ ولرفع أدائيـ ولتطوير جودة

1.4

تسعى إدارة البنؾ إلى التطوير المستمر لنظاـ تكنولوجيا المعمومات المطبقة لتتالءـ مع التطور

أدائيـ الميني.

التكنولوجي.
1.5

تعي إدارة البنؾ إلى أىمية التكاليف المتعمقة باالشتراكات بالمواقع اإللكترونية العالمية والخاصة
لموقع البنؾ وغيرىا لتوفير الخدمات بجودة عالية.

1.6

ييتـ البنؾ بتحديث البرامج واألنظمة الخاصة بشكل مستمر ليتناسب مع التطور التكنولوجي
ولذلؾ لموصوؿ لمجودة.

1.7

تسعى إدارة البنؾ باالشتراؾ ببرامج الحماية اإللكترونية لمحماية مف السرقة واالختراؽ.

1.8

يقوـ البنؾ بالتأميف عمى النشاطات االئتمانية لدػ شركات التأميف كوسيمة لتقاسـ المخاطر
التشغيمية.

1.9

يقوـ البنؾ بتوفير المواد اإلعالنية المطبوعة والمسموعة والمرئية بحيث تتيح لمعمالء التعرؼ عمي
خدمات البنؾ بشكل واضح ومفيوـ.

 1.10يتوفر لدػ البنؾ لوحات إرشادية والكترونية لتسريع وتسييل الخدمة المقدمة لمعمالء.
 1.11يتوفر لدػ البنؾ األجيزة األمنية الكافية لحماية مدخرات العمالء.
 1.12ييتـ البنؾ بالنظافة وأساليب اإلنارة والتدفئة المالءمة .
 1.13يقوـ البنؾ باالشتراؾ في مؤسسة ضماف الودائع وذلؾ لحماية الزبائف واعطاءىـ مزيدا مف الثقة
والحماية ألمواليـ.

د

المحور الثاني  :تكاليف التقييم

أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
الرمز

درجة

العبارة

الموافقة

2.1

إف مساحة البنؾ كافية ومالءمة ومنافسة لتقديـ الخدمات الالزمة بأفضل صورة ممكنو.

2.2

إف التصميـ الداخمي لمبنؾ مف حيث تناسق مساحاتو الداخمية مناسبة لتقديـ الخدمة لمعمالء بأفضل صورة
ممكنو.

2.3

يقوـ البنؾ بالصيانة الدورية لألجيزة والمعدات المستخدمة في العمل اليومي مف قبل شركات صيانة
متخصصة.

2.4

يقوـ البنؾ بالصيانة الدورية ألجيزة الصراؼ األلي بشكل دورؼ مف قبل شركات صيانة متخصصة.

2.5

تعتمد إدارة البنؾ عمى األساليب اإلحصائية في تحديد التكاليف الناتجة عف الصيانة الدورية وذلؾ لمراقبة
أدائيا ولتطويرىا.

2.6

تيتـ البنوؾ بتكاليف التفتيش واختبارات األداء وذلؾ لضماف الكفاءة والفعالية اإلنتاجية لممصرؼ.

2.7

تعتمد إدارة البنؾ عمى تقارير التدقيق الداخمي في معالجة المخاطر التشغيمية الناتجة عف العمل المصرفي.

2.8

تسعى إدارة البنؾ إلى توفير جميع الوسائل الممكنة لمتدقيق وذلؾ لمقياـ مياميـ وذلؾ لمتحقق مف قياـ
الموظفيف بتطبيق السياسات واإلجراءات المقررة مف قبميـ.

2.9

تدرؾ إدارة البنؾ ضرورة وجود التدقيق الخارجي وذلؾ لبياف صحة القوائـ المالية وكذلؾ كداعـ ومكمل
لمتدقيق الداخمي.

2.10

تدرؾ إدارة البنؾ إلى مدػ ضرورة قياـ الجيات الرقابية ( سمطة النقد الفمسطينية) بإجراءات التفتيش
والمراقبة عمى البنوؾ لضماف سير العمل المصرفي وفق سياساتيـ واجراءاتيـ.

المحور الثالث  :تكاليف الفشل الداخمي
أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
الرمز

العبارة

3.1

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف شراء الوقود بسبب عدـ توفر الخدمات الكيربائية في ظل

درجة
الموافقة

الظروؼ المحيطة بقطاع غزة وذلؾ لالستمرار في تقديـ الخدمة.
3.2

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف تكرار في أداء العمميات الناتجة عف عدـ إتقانيا لمعمالء مف
المرة األولى.

3.3

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف التواصل مع العمالء ىاتفياً بسبب القصور والخمل في
الخدمات األخرػ.
س

3.4

يتحمل البنؾ االستيالؾ غير المبرر مف تكاليف سوء استخداـ القرطاسية واألدوات المستخدمة
مف قبل الموظفيف.

3.5

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف قيامة بإعادة تأىيل وتدريب الموظفيف نتيجة تعرض البنؾ

3.6

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف تراكـ الديوف المعدومة بسبب اإلىماؿ والقصور في اتباع

لمخاطر تشغيمية أدت إلى حدوثيا( تمرير شيكات مزورة).

السياسات واإلجراءات البنكية المنصوص عمييا وعدـ اتباع قاعدة "اعرؼ عميمؾ".
3.7

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف اكتشاؼ األخطاء مف قبل دائرة التدقيق و الجيات الرقابية

3.8

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف سوء استخداـ األدوات والمعدات المستخدمة كاالت عد النقود

3.9

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف سوء استخداـ األثاث والتجييزات الخاصة بالبنؾ .

األخرػ داخل البنؾ واعادة تصحيحيا مرة أخرػ.
وقارغ الشيكات واآلالت الحاسبة وغيرىا .

 3.10يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف ارتفاع قيمة الفواتير عف معدالتيا الطبيعية مثل فواتير
االتصاالت نتيجة االستخداـ غير المبررة ولألغراض شخصية .
المحور الرابع  :تكاليف الفشل الخارجي

أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
الرمز
4.1

العبارة
يتـ رصد مخالفات قانونية مف قبل موظفي البنؾ عف طريق جيات رقابية وأحيمت إلى الجيات
المختصة.

4.2

يتحمل البنؾ التكاليف المخالفات الناتجة عف عدـ اتباع السياسات واإلجراءات الخاصة بسمطة

4.3

يتعرض البنؾ لخسائر ناتجة عف التعويضات لدػ الغير نتيجة مخالفتو لمقوانيف والموائح المحمية

النقد الفمسطينية.
.

4.4

يتحمل البنؾ التكاليف الناتجة عف إدارة الشكاوؼ بسبب وجود قصور في تقديـ الخدمة مف قبل
البنؾ أو الموظفيف.

4.5

يتحمل البتؾ التكاليف الناتجة عف عدـ إرضاء العمالء بسبب حدوث مشاكل متعمقة بسوء تقديـ

4.6

يتعرض البنؾ إلى غرامات ناتجة عف مخالفة الجيات السيادية لدػ الدولة.

4.7

يتحمل البنؾ الغرامات المقررة مف قبل سمطة النقد بسبب الفشل المتكرر في تطبيق السياسات

الخدمة الصرفة.

الخاصة بسمطة النقد.
4.8

يتحمل البنؾ أعباء وتكاليف نتيجة لمدعاوؼ القضائية المرفوعة ضدة.
ط

درجة

الموافقة

ثاني ا /عناصر المخاطر التشغيمية وفق ا لمقررات بازل 2
المحور الخامس  :العمميات الداخمية

أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
العبارة

الرمز
5.1

يوجد لدػ البنؾ دائرة أو كادر مختص بالمخاطر التشغيمية .

5.2

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف األخطاء في إدخاؿ البيانات .

5.3

يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف الدخوؿ إلى البيانات لغير المصرح ليـ بذلؾ.

5.4

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف اإلىماؿ وتمف أصوؿ العمالء.

5.5

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف ضعف أنظمة الرقابة الداخمية والتدقيق الداخمي.

5.6

يتحمل البنؾ لمخاطر التشغيمية الناتجة عف المعالجة الخاطئة لمعمميات وحسابات العمالء.

5.7

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف الممارسات غير السميمة لمعمميات واألنشطة داخل

درجة

الموافقة

البنؾ.
5.8

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف الخالفات التجارية.

5.9

يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف غسيل األمواؿ وسوء إدارة االئتماف.

5.10

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف غياب التوزيع المالئـ لممياـ الوظيفية.

المحور السادس  :العنصر البشري

أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
العبارة

الرمز
6.1

يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف االحتياؿ مف قبل الموظفيف.

6.2

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف استخداـ الموظفيف لحساباتيـ ألغراض المتاجرة .

6.3

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف قياـ الموظفيف بتنفيذ عمميات التداوؿ دوف تخويل
والحصوؿ عمى الموافقات الالزـ مف اإلدارة العميا.

6.4

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف قياـ الموظفيف بالمعالجات الخاطئة لحسابات

6.5

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف الغرامات المفروضة عمي البنؾ نتيجة األخطاء

العمالء دوف الرجوع إلى الدائرة المختصة .
المتكررة لمموظفيف بسبب اإلىماؿ.

6.6

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية لمناتجة عف العقوبات المفروضة مف قبل سمطة النقد نتيجة

األخطاء المتكررة لمموظفيف .

ػ

درجة

الموافقة

6.7

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف قياـ الموظفيف بعدـ اخذ الموافقة ووضع
التحفظات عمى حسابات بعض العمالء وذلؾ تماشياً ألغراضيـ خاصة.

6.8

يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف االستغالؿ الغير مشروع لمحسابات باالشتراؾ مف

6.9

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف إساءة استعماؿ األصوؿ واإلتالؼ المقصود

قبل الموظفيف.

لألصوؿ مف قبل الموظفيف.
 6.10يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف مشاركة الموظفيف في عمميات السرقة لمبنؾ.
 6.11يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف استغالؿ الموظفيف لصالحياتيـ الستفزاز اآلخريف
ولنقل معمومات عف اآلخريف ليستفيد منيا الغير ( بيع أو تسريب المعمومات).
المحور السابع  :األنظمة

أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
الرمز

درجة الموافقة

العبارة

7.1

يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف انييار أنظمة الكمبيوتر.

7.2

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف األعطاؿ في أنظمة االتصاؿ والتواصل.

7.3

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف أخطاء في البرمجة .

7.4

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف التعرض لمفيروسات البرمجية.

7.5

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف الفشل بسبب البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات
المستخدمة .

7.6

يواجو البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف توفر األنظمة والبرامج المساعدة في البنؾ لضماف

7.7

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف قدـ األنظمة واألجيزة والمعدات المستخدمة في

دقة وسرعة أداء الخدمة .

البنؾ
7.8

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف خمل أجيزة الصراؼ اآللي وقدميا وعدـ توفر
الصيانة الدورية ليا بانتظاـ.

7.9

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف ضعف أنظمة المراقبة داخل البنؾ عمى نظاـ
 24ساعة.

ؿ

المحور الثامن  :الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية

أرجو أن تحدد بوضع الدرجة أمام كل عبارة من العبارات التالية تبين إلى أي مدى توافق عمى ىذه العبارة  ،حيث

يشير الرقم  10إلى موافقة عالية جدا  ،ويشير الرقم  1إلى عدم الموافقة بشدة
الرمز

درجة الموافقة

العبارة

8.1

يتعرض البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف الكوارث الطبيعية كالزالزؿ والبراكيف والحريق.

8.2

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف الحروب .

8.3

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف عمميات االبتزاز .

8.4

يخضع البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف عمميات السرقة والسطو عمي البنؾ.

8.5

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف انتحاؿ الغير ال شخاص ليـ حسابات مصرفية
.

8.6

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف عمميات تمرير شيكات مزورة .

8.7

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف محاولة تبيض وغسيل األمواؿ.

8.8

يتحمل البنؾ المخاطر التشغيمية الناتجة عف إدخاؿ نقد مزور.

8.9

يتعرض البنؾ لمخاطر التشغيمية الناتجة عف التالعب والسرقة مف خالؿ بطاقات ائتمانية
مزورة .

8.10

يتعرض البنؾ لممخاطر التشغيمية الناتجة عف اختراؽ الشبكات اإللكترونية لمسطو عمى
الحسابات البنكية

شك ار لتعاونكم معنا

د

الممحق رقم ()2
قائمة المحكمين االكاديميين والمينيين
اُشهْ

االعْ

اُذسعخ اُؼِٔ٤خ

0

أ.د .عصاـ البحيصي

أستاذ المحاسبة  -الجامعة فمسطيف – غزة

.

أ.د .جبر الداعور

أستاذ المحاسبة  -جامعة األزىر  -غزة

3
7

أ.د حمدؼ زعرب

أستاذ المحاسبة -الجامعة اإلسالمية -غزة

أ.د .سالـ عبدهللا حمس

أستاذ المحاسبة  -الجامعة اإلسالمية – غزة

5

د .ماىر درغاـ

أستاذ المحاسبة المشارؾ  -الجامعة اإلسالمية – غزة

6

د .إسكندر نشواف

أستاذ المحاسبة المساعد  -جامعة األقصى – غزة

7

د.أحمد عبدالفتاح العفيفي

أستاذ المحاسبة المساعد-جامعة فمسطيف-غزة

8

د .مفيد الشيخ عمي

أستاذ المحاسبة المساعد-جامعة األزىر-غزة

9

االحصائي/رياض العفيفي

ماجستير اإلحصائي التطبيقي-جامعة األزىر-غزة

ر

ممحق رقم ()3
اختبارات صدق االتساق الداخمي
أوال  :ػُبصش تكبنٍف انزىدة
 -0تكبنٍف انىلبٌت وانًُغ
Var

Pearson

العبارات

correlation

Sig

coefficient

1.1

رذسى إداسح اُج٘ي أ٤ٔٛخ رٌبُ٤ق رغ٤ٜض ٝر٘ل٤ز اُجشآظ اُزذس٣ج٤خ أُزؼِوخ ثزؾغ ٖ٤اُغٞدح.

.846

.000

1.2

رغؼ ٠إداسح اُج٘ي ُزجبدٍ اُخجشاد ٖٓ خالٍ أُؾبسًخ ك ٢أُؤرٔشاد ٝاُ٘ذٝاد ٝٝسػ اُؼَٔ
ٝاالثزؼبس ُِٔٞظلُ ٖ٤شكغ ًلبءر.ْٜ
٣و ّٞاُج٘ي ثٔ٘ؼ أٌُبكآد اُلشد٣خ ٝاُغٔبػ٤خ ُِٔٞظلُ ٖ٤زؾل٤ضُٝ ْٛشكغ أدائُٝ ْٜزط٣ٞش عٞدح أدائْٜ
أُ.٢ٜ٘
رغؼ ٠إداسح اُج٘ي إُ ٠اُزط٣ٞش أُغزٔش ُ٘ظبّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد أُطجوخ ُززالءّ ٓغ اُزطٞس
اُزٌُ٘ٞٞع.٢
رؼ ٢إداسح اُج٘ي إُ ٠أ٤ٔٛخ اُزٌبُ٤ق أُزؼِوخ ثبالؽزشاًبد ثبُٔٞاهغ اإلٌُزش٤ٗٝخ اُؼبُٔ٤خ ٝاُخبفخ
ُٔٞهغ اُج٘ي ٝؿ٤شٛب ُزٞك٤ش اُخذٓبد ثغٞدح ػبُ٤خ.
ٜ٣زْ اُج٘ي ثزؾذ٣ش اُجشآظ ٝاألٗظٔخ اُخبفخ ثؾٌَ ٓغزٔش ُ٤ز٘بعت ٓغ اُزطٞس اُزٌُ٘ٞٞعُٝ ٢زُي
ُِٞفُِ ٍٞغٞدح.
رغؼ ٠إداسح اُج٘ي ثبالؽزشاى ثجشآظ اُؾٔب٣خ اإلٌُزش٤ٗٝخ ُِؾٔب٣خ ٖٓ اُغشهخ ٝاالخزشام .

.734

.000

.721

.000

.809

.000

.806

.000

.772

.000

.874

.000

1.8

٣و ّٞاُج٘ي ثبُزؤٓ ٖ٤ػِ ٠اُ٘ؾبهبد االئزٔبٗ٤خ ُذ ٟؽشًبد اُزؤًٓٞ ٖ٤عِ٤خ ُزوبعْ أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ .

.764

.000

1.9
1.10

٣و ّٞاُج٘ي ثزٞك٤ش أُٞاد اإلػالٗ٤خ أُطجٞػخ ٝأُغٔٞػخ ٝأُشئ٤خ ثؾ٤ش رز٤ؼ ُِؼٔالء اُزؼشف ػِ٢
خذٓبد اُج٘ي ثؾٌَ ٝامؼ ٓٝل. ّٜٞ
٣زٞكش ُذ ٟاُج٘ي ُٞؽبد إسؽبد٣خ ٝإٌُزش٤ٗٝخ ُزغش٣غ ٝرغ َ٤ٜاُخذٓخ أُوذٓخ ُِؼٔالء.

.840

.000

.653

.000

1.11

٣زٞكش ُذ ٟاُج٘ي األعٜضح األٓ٘٤خ اٌُبك٤خ ُؾٔب٣خ ٓذخشاد اُؼٔالء.

.850

.000

1.12

ٜ٣زْ اُج٘ي ثبُ٘ظبكخ ٝأعبُ٤ت اإلٗبسح ٝاُزذكئخ أُالءٓخ.

.846

.000

1.13

٣و ّٞاُج٘ي ثبالؽزشاى كٓ ٢ؤعغخ مٔبٕ اُٞدائغ ٝرُي ُؾٔب٣خ اُضثبئٖ ٝإػطبءٓ ْٛض٣ذا ٖٓ اُضوخ
ٝاُؾٔب٣خ ألٓٞاُ.ْٜ

.807

.000

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

 -.تكبنٍف انتمٍٍى
Var

2.1
2.2
2.3
2.4

Pearson

العبارات

correlation

Sig

coefficient

إٕ ٓغبؽخ اُج٘ي ًبك٤خ ٓٝالءٓخ ٘ٓٝبكغخ ُزوذ ْ٣اُخذٓبد اُالصٓخ ثؤكنَ فٞسح
ٌٓٔ٘.ٚ
إٕ اُزقٔ ْ٤اُذاخُِِ ٢ج٘ي ٖٓ ؽ٤ش ر٘بعن ٓغبؽبر ٚاُذاخِ٤خ ٓ٘بعجخ ُزوذ ْ٣اُخذٓخ
ُِؼٔالء ثؤكنَ فٞسح ٌٓٔ٘.ٚ
٣و ّٞاُج٘ي ثبُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ُألعٜضح ٝأُؼذاد أُغزخذٓخ ك ٢اُؼَٔ اُ ٖٓ ٢ٓٞ٤هجَ
ؽشًبد ف٤بٗخ ٓزخققخ.
٣و ّٞاُج٘ي ثبُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ألعٜضح اُقشاف األُ ٢ثؾٌَ دٝس ٖٓ ١هجَ ؽشًبد
س

.685

.000

.782

.000

.826

.000

.838

.000

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

ف٤بٗخ ٓزخققخ.
رؼزٔذ إداسح اُج٘ي ػِ ٠األعبُ٤ت اإلؽقبئ٤خ ك ٢رؾذ٣ذ اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ اُق٤بٗخ
اُذٝس٣خ ٝرُي ُٔشاهجخ أدائٜب ُٝزط٣ٞشٛب.
رٜزْ اُج٘ٞى ثزٌبُ٤ق اُزلز٤ؼ ٝاخزجبساد األداء ٝرُي ُنٔبٕ اٌُلبءح ٝاُلؼبُ٤خ
اإلٗزبع٤خ ُِٔقشف.
رؼزٔذ إداسح اُج٘ي ػِ ٠روبس٣ش اُزذه٤ن اُذاخِ ٢كٓ ٢ؼبُغخ أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ
ػٖ اُؼَٔ أُقشك. ٢
رغؼ ٠إداسح اُج٘ي إُ ٠رٞك٤ش عٔ٤غ اُٞعبئَ أٌُٔ٘خ ُِزذه٤ن ٝرُي ُِو٤بّ ٜٓبٓٝ ْٜرُي
ُِزؾون ٖٓ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثزطج٤ن اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد أُوشسح ٖٓ هجِ.ْٜ
رذسى إداسح اُج٘ي مشٝسح ٝعٞد اُزذه٤ن اُخبسعٝ ٢رُي ُج٤بٕ فؾخ اُوٞائْ أُبُ٤خ
ًٝزُي ًذاػْ ُِ ٌَٔٓٝزذه٤ن اُذاخِ.٢
رذسى إداسح اُج٘ي إُٓ ٠ذ ٟمشٝسح ه٤بّ اُغٜبد اُشهبث٤خ ( عِطخ اُ٘وذ اُلِغط٤٘٤خ)
ثئعشاءاد اُزلز٤ؼ ٝأُشاهجخ ػِ ٠اُج٘ٞى ُنٔبٕ ع٤ش اُؼَٔ أُقشكٝ ٢كن
ع٤بعبرٝ ْٜإعشاءار.ْٜ

.757

.000

.765

.000

.826

.000

.805

.000

.798

.000

.744
.000

 -3تكبنٍف انفشم انذاخهً
Var

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

Pearson

العبارات

correlation

Sig

coefficient

٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ ؽشاء اُٞهٞد ثغجت ػذّ رٞكش اُخذٓبد اٌُٜشثبئ٤خ
ك ٢ظَ اُظشٝف أُؾ٤طخ ثوطبع ؿضح ٝرُي ُالعزٔشاس ك ٢روذ ْ٣اُخذٓخ.
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ رٌشاس ك ٢أداء اُؼِٔ٤بد اُ٘برغخ ػٖ ػذّ إروبٜٗب
ُِؼٔالء ٖٓ أُشح األ.٠ُٝ
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ اُزٞافَ ٓغ اُؼٔالء ٛبرل٤ب ثغجت اُوقٞس ٝاُخَِ
ك ٢اُخذٓبد األخش.ٟ
٣زؾَٔ اُج٘ي االعزٜالى ؿ٤ش أُجشس ٖٓ رٌبُ٤ق عٞء اعزخذاّ اُوشهبع٤خ ٝاألدٝاد
أُغزخذٓخ ٖٓ هجَ أُٞظل.ٖ٤
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ ه٤بٓخ ثئػبدح رؤٝ َ٤ٛرذس٣ت أُٞظلٗ ٖ٤ز٤غخ
رؼشك اُج٘ي ُٔخبهش رؾـ٤ِ٤خ أدد إُ ٠ؽذٝصٜب( رٔش٣ش ؽٌ٤بد ٓضٝسح).
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ رشاًْ اُذ ٕٞ٣أُؼذٓٝخ ثغجت اإلٔٛبٍ ٝاُوقٞس
ك ٢ارجبع اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد اُجٌ٘٤خ أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ٝػذّ ارجبع هبػذح "اػشف
ػِٔ٤ي".
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ اًزؾبف األخطبء ٖٓ هجَ دائشح اُزذه٤ن  ٝاُغٜبد
اُشهبث٤خ األخش ٟداخَ اُج٘ي ٝإػبدح رقؾ٤ؾٜب ٓشح أخش.ٟ
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ عٞء اعزخذاّ األدٝاد ٝأُؼذاد أُغزخذٓخ
ًبالد ػذ اُ٘وٞد ٝهبسا اُؾٌ٤بد ٝا٥الد اُؾبعجخ ٝؿ٤شٛب.
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ عٞء اعزخذاّ األصبس ٝاُزغ٤ٜضاد اُخبفخ ثبُج٘ي.
٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ اسرلبع هٔ٤خ اُلٞار٤ش ػٖ ٓؼذالرٜب اُطج٤ؼ٤خ ٓضَ
كٞار٤ش االرقبالد ٗز٤غخ االعزخذاّ ؿ٤ش أُجشسح ُٝألؿشاك ؽخق٤خ.

ص

.796

.000

.846

.000

.800

.000

.852

.000

.835

.000

.915

.000

.829

.000

.871

.000

.779

.000

.788

.000

 -7تكبنٍف انفشم انخبسرً
Pearson
Var

Sig

correlation

العبارات

coefficient

4.1

٣زْ سفذ ٓخبُلبد هبٗ٤ٗٞخ ٖٓ هجَ ٓٞظل ٢اُج٘ي ػٖ هش٣ن عٜبد سهبث٤خ ٝأؽِ٤ذ إُ ٠اُغٜبد أُخزقخ.

.703

.000

4.2

٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق أُخبُلبد اُ٘برغخ ػٖ ػذّ ارجبع اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد اُخبفخ ثغِطخ اُ٘وذ اُلِغط٤٘٤خ.

.790

.000

4.3

٣زؼشك اُج٘ي ُخغبئش ٗبرغخ ػٖ اُزؼ٣ٞنبد ُذ ٟاُـ٤ش ٗز٤غخ ٓخبُلزُِ ٚوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائؼ أُؾِ٤خ.

.853

.000

4.4

٣زؾَٔ اُج٘ي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ إداسح اُؾٌب ١ٝثغجت ٝعٞد هقٞس ك ٢روذ ْ٣اُخذٓخ ٖٓ هجَ اُج٘ي أٝ
أُٞظل.ٖ٤
٣زؾَٔ اُجزي اُزٌبُ٤ق اُ٘برغخ ػٖ ػذّ إسمبء اُؼٔالء ثغجت ؽذٝس ٓؾبًَ ٓزؼِوخ ثغٞء روذ ْ٣اُخذٓخ اُقشكخ.

.799

.000

.835

.000

4.6

٣زؼشك اُج٘ي إُ ٠ؿشآبد ٗبرغخ ػٖ ٓخبُلخ اُغٜبد اُغ٤بد٣خ ُذ ٟاُذُٝخ.

.861

.000

4.7

٣زؾَٔ اُج٘ي اُـشآبد أُوشسح ٖٓ هجَ عِطخ اُ٘وذ ثغجت اُلؾَ أُزٌشس ك ٢رطج٤ن اُغ٤بعبد اُخبفخ ثغِطخ
اُ٘وذ.
٣زؾَٔ اُج٘ي أػجبء ٝرٌبُ٤ق ٗز٤غخ ُِذػب ١ٝاُونبئ٤خ أُشكٞػخ مذح.

.792

.000

.830

.000

4.5

4.8

حبٍَب  :ػُبصش انًخبطش انتشغٍهٍت وفمب نًمشساث ببصل II
 -5انؼًهٍبث انذاخهٍت
Var

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Pearson

Sig

العبارات

correlation

ٞ٣عذ ُذ ٟاُج٘ي دائشح أً ٝبدس ٓخزـ ثبُٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ األخطبء ك ٢إدخبٍ اُج٤بٗبد.
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُذخ ٍٞإُ ٠اُج٤بٗبد ُـ٤ش أُقشػ ُْٜ
ثزُي .
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اإلٔٛبٍ ٝرِق أف ٍٞاُؼٔالء.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ مؼق أٗظٔخ اُشهبثخ اُذاخِ٤خ ٝاُزذه٤ن
اُذاخِ.٢
٣زؾَٔ اُج٘ي ُٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ أُؼبُغخ اُخبهئخ ُِؼِٔ٤بد ٝؽغبثبد
اُؼٔالء.
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ أُٔبسعبد ؿ٤ش اُغِٔ٤خ ُِؼِٔ٤بد
ٝاألٗؾطخ داخَ اُج٘ي .
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُخالكبد اُزغبس٣خ .
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ؿغ َ٤األٓٞاٍ ٝعٞء إداسح االئزٔبٕ.
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ؿ٤بة اُزٞص٣غ أُالئْ ُِٜٔبّ اُٞظ٤ل٤خ.

.373

.003

.735

.000

.838

.000

.838

.000

.787

.000

.783

.000

.779

.000

.794

.000

.869

.000

.690

.000

coefficient

ط

 -6انؼُصش انبششي
Pearson
Var

correlation

العبارات

Sig

coefficient

6.1

ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ االؽز٤بٍ ٖٓ هجَ أُٞظل. ٖ٤

.771

.000

6.2

٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اعزخذاّ أُٞظلُ ٖ٤ؾغبثبر ْٜألؿشاك أُزبعشح.

.791

.000

6.3

٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثز٘ل٤ز ػِٔ٤بد اُزذا ٍٝد ٕٝرخَ٣ٞ
ٝاُؾق ٍٞػِ ٠أُٞاكوبد اُالصّ ٖٓ اإلداسح اُؼِ٤ب.
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثبُٔؼبُغبد اُخبهئخ ُؾغبثبد اُؼٔالء
د ٕٝاُشعٞع إُ ٠اُذائشح أُخزقخ.
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُـشآبد أُلشٝمخ ػِ ٢اُج٘ي ٗز٤غخ األخطبء أُزٌشسح
ُِٔٞظل ٖ٤ثغجت اإلٔٛبٍ.
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ ُِ٘برغخ ػٖ اُؼوٞثبد أُلشٝمخ ٖٓ هجَ عِطخ اُ٘وذ ٗز٤غخ األخطبء
أُزٌشسح ُِٔٞظل.ٖ٤
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ه٤بّ أُٞظل ٖ٤ثؼذّ اخز أُٞاكوخ ٝٝمغ اُزؾلظبد ػِ٠
ؽغبثبد ثؼل اُؼٔالء ٝرُي رٔبؽ٤ب ألؿشام ْٜخبفخ .
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ االعزـالٍ اُـ٤ش ٓؾشٝع ُِؾغبثبد ثبالؽزشاى ٖٓ هجَ
أُٞظل. ٖ٤
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ إعبءح اعزؼٔبٍ األفٝ ٍٞاإلرالف أُوقٞد ُألفٖٓ ٍٞ
هجَ أُٞظل. ٖ٤
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ٓؾبسًخ أُٞظل ٖ٤ك ٢ػِٔ٤بد اُغشهخ ُِج٘ي .

.779

.000

.746

.000

.718

.000

.640

.000

.770

.000

.795

.000

.727

.000

.736

.000

.717

.000

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اعزـالٍ أُٞظلُ ٖ٤قالؽ٤بر ْٜالعزلضاص ا٥خشُ٘ٝ ٖ٣وَ
ٓؼِٓٞبد ػٖ ا٥خش٤ُ ٖ٣غزل٤ذ ٜٓ٘ب اُـ٤ش ( ث٤غ أ ٝرغش٣ت أُؼِٓٞبد).

 -7األَظًت
Pearson

Sig

Var

العبارات

correlation

7.1
7.2

ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اٗ٤ٜبس أٗظٔخ أٌُجٞ٤رش .
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ األػطبٍ ك ٢أٗظٔخ االرقبٍ
ٝاُزٞافَ.
٣زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ أخطبء ك ٢اُجشٓغخ.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُزؼشك ُِل٤شٝعبد اُجشٓغ٤خ .
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُلؾَ ثغجت اُج٘٤خ اُزؾز٤خ
ُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد أُغزخذٓخ.
ٞ٣اع ٚاُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ رٞكش األٗظٔخ ٝاُجشآظ أُغبػذح ك٢
اُج٘ي ُنٔبٕ دهخ ٝعشػخ أداء اُخذٓخ.
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ هذّ األٗظٔخ ٝاألعٜضح ٝأُؼذاد
أُغزخذٓخ ك ٢اُج٘ي
٣زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ خَِ أعٜضح اُقشاف اٝ ٢ُ٥هذٜٓب
ٝػذّ رٞكش اُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ُٜب ثبٗزظبّ.
٣خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ مؼق أٗظٔخ أُشاهجخ داخَ اُج٘ي
ػِٗ ٠ظبّ  .7عبػخ .

.760

.000

.802

.000

.824

.000
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.000
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.000

.879

.000

.822

.000
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.000

.816

.000

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

coefficient
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 -8انحىادث انًتؼهمت ببنبٍئت انخبسرٍت
Var

Pearson

العبارات

correlation

Sig

coefficient

٣ 8.1زؼشك اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اٌُٞاسس اُطج٤ؼ٤خ ًبُضالصٍ
ٝاُجشاًٝ ٖ٤اُؾش٣ن.
٣ 8.2خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُؾشٝة.
٣ 8.3زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ػِٔ٤بد االثزضاص.
٣ 8.4خنغ اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ػِٔ٤بد اُغشهخ ٝاُغط ٞػِ٢
اُج٘ي .
٣ 8.5زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اٗزؾبٍ اُـ٤ش ال ؽخبؿ ُْٜ
ؽغبثبد ٓقشك٤خ.
٣ 8.6زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ػِٔ٤بد رٔش٣ش ؽٌ٤بد ٓضٝسح.
٣ 8.7زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ٓؾبُٝخ رج٤ل ٝؿغ َ٤األٓٞاٍ .
٣ 8.8زؾَٔ اُج٘ي أُخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ إدخبٍ ٗوذ ٓضٝس.
٣ 8.9زؼشك اُج٘ي ُٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُزالػت ٝاُغشهخ ٖٓ خالٍ
ثطبهبد ائزٔبٗ٤خ ٓضٝسح.
٣ 8.10زؼشك اُج٘ي ُِٔخبهش اُزؾـ٤ِ٤خ اُ٘برغخ ػٖ اخزشام اُؾجٌبد اإلٌُزش٤ٗٝخ
ُِغط ٞػِ ٠اُؾغبثبد اُجٌ٘٤خ

ؿ

.466

.000

.556

.000

.644

.000

.754

.000

.664

.000

.849

.000

.819

.000

.722

.000

.824

.000

.762

.000

)4( ممحق رقم
ًَبرد االَحذاس انخطً انًتؼذدة
)V500( النموذج األول
العالقة بيف عناصر تكاليف الجودة ( كمتغيرات مستقمة ) والعمميات الداخمية ( احد عناصر
المخاطر التشغيمية ) كمتغير تابع
Model Summary
R

.700

R square

.490

Adjusted R square

.454

Std_Error of Estimate

1.66

Durbin-Watson

2.196

ANOVA Table
Model

Sum of square

df

Mean Square

F-value

Sig

Regression

149.282

4

37.321

13.451

.000

Residual

155.370

56

2.774

Total

304.652

60

ك

Coefficients table
Model

Unstandardized

Standardize

Coefficients

d

T

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients
B

Std. Error

Constant

1.582

0.921

V100

-0.373

0.241

V200

-0.335

V300
V400

Beta

Tolerance

VIF

1.718

.041

-.328

-1.543

.037

.201

4.963

0.200

-.301

-1.674

.010

.282

3.552

0.416

0.190

.403

2.193

.032

.270

3.710

0.330

0.124

.369

2.663

.010

.473

2.113

Model ( v500)
V 500  1.582  0.373(V 100)  0.335(V 200)  0.416(V 300)  0.330(V 400)

: حيث اف
)  = العمميات الداخمية ( احد عناصر المخاطر التشغيميةV500
 = تكاليف الوقاية والمنعV100
 = تكاليف التقييـV200
= تكاليف الفشل الداخميV300
= تكاليف الفشل الخارجيV400

ه

)V600( :النموذج الثاني
العالقة بيف عناصر تكاليف الجودة ( كمتغيرات مستقمة ) و العنصر البشرؼ ( احد عناصر
. المخاطر التشغيمية ) كمتغير تابع
Model Summary
R

.730

R square

.533

Adjusted R square

.483

Std_Error of Estimate

2.74

Durbin-Watson

1.542

ANOVA Table
Model

Sum of square

df

Mean Square

F-value

Sig

Regression

133.732

4

33.433

4.427

.004

Residual

422.925

56

7.552

Total

556.657

60

ظ

Coefficients table
Model

Unstandardized

Standardize

Coefficients

d

T

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients
B

Std. Error

Constant

2.66

1.519

V100

-0.731

0.398

V200

-0.385

V300
V400

Beta

Tolerance

VIF

1.751

.045

-.476

-1.834

.041

.201

4.963

0.330

-.256

-1.167

.038

.282

3.552

0.597

0.313

.428

1.907

.042

.270

3.710

0.274

0.204

.227

1.342

.050

.473

2.113

Model V600
V 600  2.66  0.731(V 100)  0.385(V 200)  0.597(V 300)  0.274(V 400)

: حيث اف
)  = العنصر البشرؼ ( احد عناصر المخاطر التشغيميةV600
 = تكاليف الوقاية والمنعV100
 = تكاليف التقييـV200
= تكاليف الفشل الداخميV300
= تكاليف الفشل الخارجيV400

ع

V700 :النموذج الثالث
العالقة بيف عناصر تكاليف الجودة ( متغيرات مستقمة ) واالنظمة ( احد عناصر المخاطر
. التشغيمية ) كمتغير تابع
Model Summary
R

.464

R square

.216

Adjusted R square

.160

Std_Error of Estimate

2.44

Durbin-Watson

1.683

ANOVA Table
Model

Sum of square

df

Mean Square

F-value

Sig

Regression

92.276

4

23.069

3.848

.008

Residual

335.742

56

5.995

Total

428.017

60

ؽ

Coefficients table
Model

Unstandardized

Standardize

Coefficients

d

T

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients
B

Std. Error

Constant

3.021

1.353

V100

-0.513

0.355

V200

-0.360

V300
V400

Beta

Tolerance

VIF

2.233

.030

-.381

-1.444

.015

.201

4.963

0.294

-.273

-1.224

.022

.282

3.552

0.345

0.279

.282

1.237

.029

.270

3.710

0.289

0.182

.273

1.586

.018

.473

2.113

Model V700
V 700  3.021  0.513(V 100)  0.360(V 200)  0.345(V 300)  0.289(V 400)

: حيث اف
)  = االنظمة ( احد عناصر المخاطر التشغيميةV700
 = تكاليف الوقاية والمنعV100
 = تكاليف التقييـV200
= تكاليف الفشل الداخميV300
= تكاليف الفشل الخارجيV400

ف

V800 :النموذج الرابع
العالقة بيف عناصر تكاليف الجودة ( كمتغيرات مستقمة ) و الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية
. ( احد عناصر المخاطر التشغيمية ) كمتغير تابع
Model Summary
R

.424

R square

.180

Adjusted R square

.121

Std_Error of Estimate

2.41

Durbin-Watson

1.607

ANOVA Table
Model

Sum of square

df

Mean Square

F-value

Sig

Regression

71.707

4

17.924

3.070

.023

Residual

327.010

56

5.839

Total

398.717

60

م

Coefficients table
Model

Unstandardized

Standardize

Coefficients

d

T

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients
B

Std. Error

Constant

2.442

1.336

V100

-0.156

0.350

V200

-0.095

V300
V400

Beta

Tolerance

VIF

1.828

.043

-.120

-0.446

.050

.201

4.963

0.290

-.074

-0.326

.047

.282

3.552

0.463

0.275

.392

1.680

.040

.270

3.710

0.095

0.180

.093

0.529

.050

.473

2.113

Model 800
V 800  2.442  0.156(V 100)  0.095(V 200)  0.463(V 300)  0.095(V 400)

: حيث ان
)  = الحوادث المتعمقة بالبيئة الخارجية ( احد عناصر المخاطر التشغيميةV800
 = تكاليف الوقاية والمنعV100
 = تكاليف التقييـV200
= تكاليف الفشل الداخميV300
= تكاليف الفشل الخارجيV400

تم بحمد هللا
ى

