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 ،في البنوك التجارية الجزائرية 20 إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل
 الة بنك الفالحة والتنمية الريفيةدراسة ح

 مصداع راضية

 10جامعة فرحات عباس سطيف طالبة دكتوراه، 

  messedaa.radhia@gmail.com :بريد إلكرتوين

 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على خمتلف املخاطر التشغيلية اليت تواجه البنوك التجارية، وأهم 

اجلزائرية، ومدى  تطبيقها ملبادئ اإلدارة السليمة  مصادرها، وكذا واقع إدارة هذه املخاطر بالبنوك التجارية 
  .2للمخاطر التشغيلية واليت أوصت هبا اتفاقية بازل 

وك التجارية اجلزائرية  تتعرض للعديد من املخاطر التشغيلية واليت  اسة إىل أن البنوقد توصلت الدر 
م كبري بإدارة املخاطر التشغيلية؛ حيث  تويل اهتماكان العنصر البشري يف صدارة مصادرها، كما أهنا ال 

 بازل اجلديدة ةمقررات جلنللمخاطر التشغيلية اليت جاءت هبا  ها ملبادئ اإلدارة السليمةتطبيقكانت درجة 
 . متوسطة

 .إدارة املخاطر، املخاطر التشغيلية، البنوك التجارية اجلزائرية :مفتاحيةكلمات 
Résumé : 

Le but de cette étude était d'identifier les différents risques 

opérationnels rencontrés par les banques commerciales et les sources les 

plus importantes de ces risques, ainsi que la réalité de la gestion de ces 

risques dans les banques commerciales algériennes. et la façon d'appliquer 

les principes de la bonne administration du risque opérationnel recommandé 

par l'accord de Bâle 2.     

L’étude conclut que les banques commerciales Sont exposées à de 

nombreux risques opérationnels, dans lesquels l'élément humain était au 

sommet de ses sources. Et que ces banques ne prêtent pas beaucoup 

d'attention à la gestion des risques opérationnels. Lorsque le degré 
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d'application des principes de gestion rationnelle des risques opérationnels 

contenus dans les nouvelles décisions du Comité de Bâle était moyen. 

 

  :قدمةم
بالتشبع وارتفاع حدة املنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة حجم  تتمّيز طبيعة النشاط املصريف

املعامالت املصرفية ، مما يؤدي حتما إىل ظهور خماطر عّدة  قد هتدد استمرارية نشاط البنك، واليت ارتفعت 
وهلذا فهي تسعى دائما إىل . بسبب دولية السوق املصرفية وحترير خدماهتا حدهتا يف الوقت املعاصر

ط من املخاطر، والتقليل من آثارها إىل أقصى حد ممكن، بتطوير أساليب وأدوات التعامل معها التحوّ 
 . بكفاءة

ويف ظل هذه التطورات برزت املخاطر التشغيلية اليت اعتربت من أهم املخاطر املصرفية اليت تواجه 
هذه  دور بارز يف تشكيل طبيعة وحدود املخاطر اليت تتعرض هلاالبنوك يف العصر احلايل، ملا هلا من 

د ومعرفة حجم ونوع تيجية مصرفية لتوضيح مفهومها، وحتدياعلى البنوك وضح إسرت األخرية،  مما أوجب  
ومنه فقد  ،مث وضع اخلطط الالزمة إلدارهتا بشكل سليم وفعال مبا خيدم أهداف البنك هذه املخاطر،

وتزامنا مع . معلما مهما من معامل املمارسة اإلدارية السليمة للمخاطر أصبحت إدارة املخاطر التشغيلية
، واليت كانت أهم بنودها إضافة متطلبات 2112 هذه التطورات فقد أصدرت جلنة بازل اتفاقيتها الثانية يف

لرقابة وإدارة املخاطر رأمسالية ملواجهة املخاطر التشغيلية ، واليت اعتربت تطور كبري وثقافة جديدة يف جمال ا
 .املصرفية
  :وبناء على كل ما سبق نطرح اإلشكالية الرئيسية التالية 

 ارة المخاطر التشغيليةما مدى اهتمام البنوك التجارية الجزائرية بإد
 ؟ 0وفقا لما جاءت به اتفاقية بازل 

 :الدراسة، فإن البحث قام على الفرضيات التالية إشكاليةمن أجل معاجلة و

 تتعدد  أنواع املخاطر التشغيلية اليت تتعرض هلا البنوك التجارية اجلزائرية  تبعا لتعدد مصادرها؛ .0



         راضية مصداع 

في البنوك التجارية  20إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية،

 

10 

 

لمخاطر ل السليمة  إلدارةلاجلزائرية اإلطار الفين واإلداري الالزم  التجاريةيتوفر لدى البنوك   .2
 ؛2 حسب ما ورد يف اتفاقية بازل  التشغيلية

وفقا ملا  مخاطر التشغيليةلل السليمة دارةاإلب بتطبيق املبادئ اخلاصةاجلزائرية   التجارية البنوك هتتم .2
 .2 جاءت به اتفاقية بازل

عترب من املواضيع الدراسة من أمهية موضوع املخاطر التشغيلية الذي يتربز أمهية هذه  :أهمية الدراسة
، ونظرا لوجود حمدودية يف شيوع 2 جاءت هبا اتفاقية  بازل ملطروحة يف الساحة املصرفية والذياحلديثة ا

ديث، فإنه من املهم ثقافة إدارة هذا النوع من املخاطر، ووجود فجوة معرفية  لتبين هذا املسعى اإلداري احل
التعرف على املخاطر التشغيلية ، واإلملام اجلّيد بكيفية قياسها والطرق السليمة إلدارهتا، مبا يسمح للبنوك 

 .بالتخفيف من حدهتا والتقليل من اخلسائر النامجة عنها
رة املخاطر ومن خالل هذه الدراسة حناول تزويد اإلدارة املصرفية اجلزائرية باإلطار الالزم حول إدا

التشغيلية وكيفية قياسها بغرض تقوية سالمة اجلهاز املصريف اجلزائري، ودعم استقراره وقدرته على املنافسة 
 .يف السوق املصرفية

وصف مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على : منهج الدراسة
ة من امليداني جانب ذلك مت االعتماد على الدراسة لها، إىلخصائص الظاهرة ومجع املعلومات عنها وحتلي

بنك ) مجع املعلومات والبيانات األساسية املتعلقة بإدارة املخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية اجلزائرية  أجل
نات ة وتوزيعها جلمع البيا، وذلك من خالل تصميم االستبانة الالزم(الفالحة والتنمية الريفية حمل الدراسة

 من خالل استعمال SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي  مت حتليل النتائجومن مّث  الدراسة، من جمتمع
الحنراف املعياري، ألفا التكرار، النسب املئوية، املتوسط احلسايب، ا: بعض األساليب اإلحصائية واملتمثلة يف

 كرونباخ
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I.  للدراسة اإلطار النظري: 
 أسباب ظهورهاتعريف المخاطر التشغيلية و  .1

 ، حيثلقد تعددت التعاريف اليت قدمت للمخاطر التشغيلية، ولكنها كلها تصب يف سياق واحد       
خماطر التعرض للخسائر اليت تنجم عن عدم  : " رمسيا املخاطر التشغيلية بأهنا (2110)جلنة بازل عرفت 

ويشمل " كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو األشخاص أو األنظمة أو اليت تنجم عن أحداث خارجية
 .1هذا التعريف املخاطر القانونية، ويستبعد املخاطر اإلسرتاتيجية وخماطر السمعة

التشغيلي  تعريف اخلطر 2112 حول الرقابة املصرفية سنة 2 لتقرير املراجع التفاقية بازلكما جاء يف ا     
 2. خطر اخلسارة الناجتة عن عدم كفاية أو نقص يف اإلجراءات واألفراد واألنظمة الداخلية واخلارجية: بأنه

 :يف الشكل املوايل 2 فقا ملقررات جلنة بازلومنه ميكن تلخيص مركبات املخاطر التشغيلية لدى البنوك و 
 0 مركبات المخاطر التشغيلية في البنوك وفقا لمقررات لجنة بازل(: 21)الشكل رقم                  

 
 
 
 
 

     
 

  

                                                 
1 -  Guide pratique : Comment intégrer les risquer ESG aux dispositifs de maitrise des 

risqué opérationnels ? ORSE, avril 2012, p5.  
2 - Comité de bâle sur le contrôle bancaire, Couvergence internationale de la mesure et 

des normes de fonds propres, dispositif révisé, juin 2004, p.121. 
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ومنه نستنتج أن املخاطر التشغيلية هي املخاطر املتولدة من العمليات  اليومية للبنك، أو هي 
اخلسائر اليت يتحملها البنك نتيجة األخطاء يف تنفيذ العمليات الذي يرجع سببها إىل تقصري من املوظفني 

علومات والنظام ااحماسي وارتكاب األخطاء، أو سوء األنظمة الداخلية املوضوعة من طرف البنك؛ كنظام امل
واألنظمة املعلوماتية، أو قد تكون نامجة عن أحداث خارجية متس هبياكل البنك كاألضرار املرتبطة بالبيئة 

 (. العواصف والفيضانات والزالزل أو احلرائق) واخلارجة عن سيطرة البنك 
اطر التشغيلية يف اآلونة ولقد اجتمعت مجلة من األسباب اليت جعلت البنوك أكثر عرضة للمخ      
 3:أمههااألخرية 

 ة؛املصرفي ياتالعملتنفيذ يف  ضعف مقدرة البنوك يف التحكم يف التقنيات اآللية املتطورة املستخدمة  -
  ؛واليت تنطوي على خماطر حمتملة مازالت أبعادها غري معروفة متاما اللكرتونيةالنمو يف التجارة ا  -
املصاحبة للعمل املصريف االلكرتوين، حبيث تنشأ املخاطر من جراء أخطاء ضعف السياسات األمنية   -

مثل جتاوزات املوظفني يف البنك، أو إساءة االستخدام من قبل العمالء لعدم اإلحاطة ) املرخص هلم 
 ؛أو تنشأ من غري املرخص هلم/ ، و(بإجراءات العملية

 ؛املشتقات املاليةالتعامل ب: مثل خاطر املللتخفيف من حدة  البنوك على الوسائل احلديثة اعتماد  -
الستخدام املتزايد للخدمات املساندة املقدمة من أطراف أخرى، وزيادة االعتماد على اجلهات ا  -

 .ية واملقاصةاخلارجية يف القيام بأعمال داخلية للبنك، مثل أنظمة التسو 
يتضح لنا بشكل جلي أن املخاطر التشغيلية عبارة عن نتائج للممارسات املصرفية أحيانا، وعن  سبق ومما

 . ضعف أنظمة الرقابة والضبط الداخلي أو فشل يف األنظمة اآللية أحيانا أخرى
 
 

                                                 
، صندوق النقد إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية حساب المتطلبات الرأسمالية لها اللجنة العربية للرقابة املصرفية، - 3

 .7:ص، 2112 العريب، أبو ظي،
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 هاأنواع و المخاطر التشغيليةمصادر  .0
عامة، واليت تندرج كلها ضمن تعرض هلا البنوك بصفة تمصادر املخاطر التشغيلية  اليت  تتعدد

خماطر العمليات الداخلية أثناء القيام بتنفيذ وإدارة العمليات املختلفة، والعنصر البشري سواء املوظفني 
، أو األنظمة اآللية وتكنولوجيا املعلومات املستخدمة، باإلضافة إىل األحداث املتعلقة عمالءأو ال    بالبنك

ولكن خيتلف مستوى تأثري هذه املصادر على . حتيال أو كوارث طبيعيةبالبيئة اخلارجية من عمليات ا
ولكن مجيعها يؤدي إىل خسائر  .البنك تبعا لدرجة تطور وتعقيد األنشطة والعمليات اليت ميارسها البنك

 :بأمهها نذكرها فيما يلي 2 ولقد جاءت تركيبة املخاطر التشغيلية وفقا ملقررات جلنة بازل. غري متوقعة
من فبل أطراف داخلية أو خارجية تعترب عمليات االحتيال : (الداخلي والخارجي) تيال المالياالح -

أكرب خطورة هتدد دميومة نشاطات البنك واستقراره، ويصعب كشفها وضبطها وقياسها ألهنا تقع 
فعل بسوء نية يهدف إىل احلصول على منفعة شخصية :" يعرف االحتيال بأنهو  ،ضمن عّدة أشكال

  4؛"ويرتتب عنه إحلاق أضرار جسيمة باملؤسسة
وهو األكثر شيوعا بني العاملني يف البنوك، والناتج عن التعامالت بالشيكات السياحية،  :االختالس -

 وأجهزة الصراف اآليل؛
وهي اإلخفاق غري متعمد أو الناتج عن  :الممارسات المتعلقة بالعمالء والمنتجات واألعمال -

، أو (مبا يف ذلك شروط الصالحية والثقة)  االلتزامات املهنية جتاه عمالء حمدديناإلمهال يف الوفاء ب
 اإلخفاق الناتج عن طبيعة تقييم املنتج أو إساءة استعمال املعلومات السرية للزبائن؛

مبا يف ذلك أنظمة الكومبيوتر؛ أي تعطل يف األعمال، أو خلل يف  توقف العمل والخلل في األنظمة -
، أو اإلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة ...تعملة، أخطاء الربجمة، فريوسات احلاسوباألنظمة املس

 العالقات مع األطراف التجارية املقابلة؛
                                                 

4- Bernard, F., Gayraud, R. et Rousseau, L, Contrôle interne : concepts, réglementation 

cartographie des risques, guide d’audit de la fraude. Paris : Ed. Maxima, 2006, 

p88 



         راضية مصداع 

في البنوك التجارية  20إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية،

 

14 

 

: مثل  استخدام التقنيات اآللية احلديثة يف مجيع النشاطات املصرفية، ودلك نتيجة لجرائم االلكترونيةا -
 االلكرتوين؛الصراف اآليل، بطاقات االئتمان، االختالس 

 جراء كارثة طبيعية أو أي أحداث أخرى؛ ةاألضرار في الموجودات المادي -
هي اخلسائر الناجتة عن املعاجلة اخلاطئة لعمليات البنك، والضعف يف أنظمة و : تنفيذ وإدارة العمليات -

املصرح هلم األخطاء يف إدخال البيانات، الدخول إىل البيانات لغري : الرقابة والتدقيق الداخلي، مثل
 5.بذلك، اخلسائر بسبب اإلمهال وإتالف أصول العمالء

 0فاقية بازلتال اوفق مخاطر التشغيليةتقنيات قياس ال  .3

فإن املخاطر التشغيلية من املخاطر املهمة واملتميزة اليت تواجه العمل  2 وفقا التفاقيات جلنة بازل
وهلذا فقد  ،اخلسائر املتوقعة والناجتة عن تلك املخاطراملصريف، هلذا تطلب االحتفاظ برأس مال ملواجهة 

 :املخاطر التشغيلية وهي متطلبات رأس املال الضروري ملقابلة ثالث منهجيات لقياسجاءت االتفاقية ب
 .أسلوب القياس املتقدمة ،(املعياري) األسلوب القياسي، أسلوب املؤشر األساسي

األساليب، يف حني ال يسمح باستخدام األسلوب كما ميكن للبنك االستخدام املزدوج هلذه 
مكانية استخدام أسلوب أكثر تقدما وحتصل على املوافقة على ذلك إكثر بساطة إذا توفرت لدى البنك األ

وإذا قرر هذا األخري أن البنك مل يعد مستوفيا للمعايري اليت تؤهله ( البنك املركزي) من املراقب عليه 
تقدما، فقد يطلب منه العودة النتهاج األسلوب األكثر بساطة لبعض أو كل الستخدام األسلوب األكثر 

 6.عملياته، حىت يستويف الشروط ااحمددة من قبل املراقب للعودة الستخدام األسلوب األكثر تقدما
 
 

                                                 
5

  01-9 :، صمرجع سابقاللجنة العربية للرقابة املصرفية،  -

6
مذكرة ، 0اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازلمرفت علي أبو كمال،   -

 .01: ص ،2117 ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة،
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 أسلوب المؤشر األساسي - 1.3 
وحيتسب املتطلب  ،ميكن جلميع البنوك تطبيق هذه الطريقة دون أن يفرض عليها شروط معينة 

 :الرأمسايل ملقابلة خماطر التشغيل وفقا للمعادلة التالية
 
 

ال املطلوب للصناعة املوفقا ملقررات جلنة بازل، وميثل نسبة املستوى العام لرأس  %00= ثابت  α: حيث 
( العائد) ستبعد السنة اليت يكون فيها إمجايل دخل البنك تو  ،املصرفية مقسوما على املؤشر العام للصناعة

وإذا حقق البنك خسارة يف سنتني أو أكثر من  ،ويتم احتساب متوسط لسنتني فقط صفرا أو خسارة،
س املال الواجب االحتفاظ الثالث سنوات األخرية، فإنه حيق لسلطة الرقابة املصرفية أن حتدد متطلبات رأ

  7.به لتغطية املخاطر التشغيلية
 (األسلوب القياسي المعياري) األسلوب النمطي  - 0.3

تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل املصريف،  تعتمد هذه الطريقة على 
متويل :أعمال هي وحسب اخلدمات املصرفية املقدمة؛ حيث يتم تقسيم األنشطة املصرفية إىل مثانية خطوط

الشركات، التداول واالكتتاب، األعمال املصرفية بالتجزئة، األعمال املصرفية التجارية، املدفوعات 
 خدمات السمسرة والوساطة املالية والتسويات، خدمات الوكالة، خدمات الوكالة، خدمات إدارة األصول،

 عمليات البنك، كدليل على حجم  ويف نطاق كل خط عمل يعرت إمجايل الدخل مؤشرا عريضا يعمل، 8
 :التاليةلمعادلة وفقا لويتم حساب متطلبات رأس املال ملقابلة املخاطر التشغيلية 

 
 

                                                 
 2112 ورقة بازل االستشارية الثالثة، الصادرة يف نسيان - 7

8
- Lamarque E, Management de la banque : risquer, relation client, organisation. Paris, 
Pearson éducation, 2110, pp 74-89. 

 α× متوسط إجمالي الدخل ألخر ثالث سنوات = المتطلب الرأسمالي لمقابلة المخاطر التشغيلية 

إجمالي الدخل السنوي لكل وحدة عمل خالل الثالث =)متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر التشغيلية 
 3( / لكل نشاط β× سنوات األخيرة 
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 . % 01 أو % 00أو % 02نسبة ثابتة بالنسبة لكل خط عمل، وتكون قيمته إما : β حيث 

 أسلوب القياس المتقدم - 3.3  
ويعتمد يف احتساب املتطلب الرأمسايل ملقابلة املخاطر التشغيلية على مناذج داخلية متقدمة يف  

املستخدم، واملصادق عليه  البنك، من خالل قياس حجم التعرض هلذه املخاطر عرب نظام القياس الداخلي
 .من قبل سلطة الرقابة املصرفية

، فإن البنك يعتمد يف تطبيقه على بياناته اإلحصائية املبنية على خربته السابقة ووفقا هلذا األسلوب   
أسلوب القياس، بيانات تفصيلية صالحية )والكمية ...( عة دورية، مثل تقارير منتظمة، مراج)النوعية منها 

، فهو .....(أو البلد اليت وقعت هبا اخلسائر،عن اخلسائر الداخلية واخلارجية، وتواريخ حدوثها، واملنطقة 
يتم حتديد املخاطر باستخدام أحد النماذج ، فبعد قياس حجم هذه ، يعتمد إذن على النمذجة اإلحصائية
 .األموال اخلاصة والالزمة لتغطيتها

 0 الممارسات السليمة إلدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية وفقا لمتطلبات لجنة بازل .4
بفهم طبيعة املخاطر ذاهتا، والسيطرة عليها، وتقدمي حسابات التشغيلية تبدأ عملية إدارة املخاطر  
 لاتفاقية جلنة باز أصدرت جلنة بازل للرقابة املصرفية ضمن  وقد. ويف مجيع األنشطة املخاطرهذه عن  دقيقة

ورقة تتضمن عشرة مبادئ ملساعدة البنوك والسلطات الرقابية على حتديد أسس اإلدارة السليمة  2
 :للمخاطر التشغيلية واليت تتلخص فيما يلي

والذي تضمن املبادئ الثالث األوىل، تتمحور أساسا يف  :هيئة المناخ المناسب إلدارة المخاطر -1.4
حيث جيب أن تكون مدركة للعناصر األساسية للمخاطر التشغيلية  ،دور جمالس اإلدارة واإلدارة العليا

خيضع لوظيفة  إلدارهتا( هيكل) اخلاصة بالبنك والتعامل معها كفئة منفصلة يتم مراقبتها، وحتديد إطار 
مجيع وشاملة ومستقلة، تنفذ من قبل موظفني أكفاء ومدربني بشكل مالئم، وعلى تدفيق داخلي فعالة 

كما جيب أن تتحمل اإلدارة .املستويات الوظيفية أن تدرك مسؤولياهتا فيما يتعلق بإدارة املخاطر التشغيلية
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 مجيع أنشطة العليا مسؤولية تطوير السياسات والعمليات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر التشغيلية يف
 ؛ت البنك وأنظمتهوعمليا

 7إىل  2واليت تتضمن املبادئ من : تعريفها، قياسها، التحكم فيها ومراقبتها:إدارة المخاطر  -0.4
 :والذي تتمحور فيما يلي

قيام البنوك بتحديد وتقييم املخاطر التشغيلية املالزمة لكل أنواع املنتجات، واألنشطة، والعمليات  -
 وحتديد اإلجراءات املطلوبة لقياسها؛واألنظمة، 

تنفيذ عملية املراقبة املنتظمة ألوجه املخاطر التشغيلية، واإلفصاح عن البيانات ذات الصلة لإلدارة  -
 العليا يف شكل تقارير منتظمة؛

ضرورة توافر البنك على السياسات واإلجراءات واألساليب اليت تضبط أو ختفف من حدة املخاطر  -
راجعتها بشكل دوري للقيام بتعديلها وفقا لالسرتاتيجيات املناسبة املستخدمة، ومن التشغيلية، وم

جهة أخرى ضرورة وضع خطط للطوارئ ومواصلة األعمال للحد من اخلسائر يف حالة تعطل 
 .األعمال بشكل حاد

والذي يتمثل يف مطالبة البنوك بتوفري إطار فعال إلدارة املخاطر التشغيلية،  :دور السلطات الرقابية -3.4
وقيامها من خالل املراقبني بتنظيم  خلسائر اليت قد تتعرض هلا بسببها،مبا حيقق التخفيف من حدة ا

تقييمات مستقلة، وبصفة دورية لالسرتاتيجيات، والسياسات، واخلطوات، واملمارسات املطبقة بالبنك 
واملتعلقة باملخاطر التشغيلية، وضمان وجود آلية مناسبة وذات كفاءة عالية إلعداد التقارير بشكل يضمن 

 .بالتطورات اليت حتدث بالبنك وإعالمهماطالعهم 
اإلفصاح املتعلق باملخاطر التشغيلية غري حمدد، كون أن البنوك ال تزال يف نطاق  :اإلفصاحأهمية  -4.4

      مرحلة تطوير تقنيات تقدير املخاطر التشغيلية، وبشكل عام جيب على البنوك اإلفصاح  عن اإلطار العام 
حتديد كفاءة إلدارة املخاطر التشغيلية بأسلوب يسمح للمستثمرين واألطراف ذات العالقة ( اإلسرتاتيجية) 

 .البنك يف حتديد وتقييم ومراقبة وختفيف حدة املخاطر التشغيلية والسيطرة عليها
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II. للدراسة الجانب التطبيقي 
  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية .1

يف كل من املديرية العامة ووكاالت ( العليا والوسطى) يشمل جمتمع الدراسة القيادات اإلدارية 
باستخدام املسح الشامل لوالية اجلزائر العاصمة  " بنك الفالحة والتنمية الريفية"  الدراسةالبنك حمل 

وكاالت منها رفضت التعاون مع الباحثة بالرغم من الزيارات العديدة  2 ولكن، وكالة 22والبالغ عددها 
مجايل لالستمارات العدد اإل وقد بلغ . وكالة 09اليت قامت هبا الباحثة، ومنه فالدراسة اقتصرت على 

منها وهي كلها صاحلة %  79.77، مت اسرتجاع استمارة 12 بنك الفالحة والتنمية الريفيةيف  املوزعة
 21.22الباحثة، يف حني مل يتم اسرتجاع قبل نظرا ملراقبتها قبل اسرتجاعها من  %011للتحليل بنسبة 

من العدد اإلمجايل بالرغم من استفسارنا املستمر عن مصري االستمارات غري املسرتجعة ومنح الوقت  %
 .الكايف للتمكن من االستجابة

مت إجراء اختبار لدرجة ثبات األداة وذلك حبساب من أجل اختبار مدى صدق وثبات االستبيان 
أي  (α  =1.920) اطر التشغيلية والذي قدر بـ املخقيمة معامل ألفا كرونباخ للعبارات الدالة على إدارة 

 .وهي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة % 92.0بنسبة ثبات 
ترتاوح أعمارهم بني  %72.07إمجايل ما نسبته  أنلنا  خصائص جمتمع الدراسة، تبني ومن حتليل

           حاملي الشهادات اجلامعية الفئة املستجوبة من من  %17.07 تهنسب، وأن ما سنة 01إىل  21
من إمجايل املستجوبني  هلم  %71.02در ما نسبته ، كما قّ (املاجستري أو املاسرت أو الدكتوراهاللسانس، ) 

قدر كايف من اخلربات  يف البنك، ومنه فالبنك يتمتع بكفاءات شابة هلا أقدميةسنوات  01 أكثر من
الوعي  وبني واملهارات العلمية، وبذلك فهي جتمع بني الطاقات والقدرات اإلبداعية اخلالقة واخلربات

 .روح التطوير والتحديث مما يساعدهم على تبين مفاهيم وأساليب إدارية حديثة مبرونة كبريةوالثقافة و 
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  تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية. 0
 الفرضية األوىلتقوم   :جهها بنك الفالحة والتنمية الريفيةاأهم المخاطر التشغيلية التي يو   -1.0

 ،حمل الدراسة الفالحة والتنمية الريفية بنكملخاطر التشغيلية اليت يواجهها أنواع ا دراسة على للدراسة  
 :يف اجلدول املوايل النتائج املوضحةحتصلنا على امليدانية وبعد تفريغ البيانات  من خالل نتائج الدراسةو 

 نتائج االستبيان حول أهم المخاطر التشغيلية(: 21)الجدول رقم  
 التي تواجه البنك محل الدراسة

 النسبة المئوية  التكرار نوع الخطر التشغيلي
% 

 الترتيب 

 2 22.32 22 املخاطر املتعلقة بالكوارث الطبيعية

 2 27.31 20 خارجية خماطر االبتزاز والسطو من أطراف

 0 01.20 29 خطاء يف إدخال البياناتاألخماطر  

 1 22.38 00 خماطر الدخول إىل البيانات لغري املصرح هلم 

 2 29.25 22 عمليات االحتيال   من قبل املوظفني

 7 20.34 20 اهنيار أنظمة الكومبيوتر واالتصاالت 

 0 22.83 22 االختالس عرب شبكة الكومبيوتر

 7 20.37 07 االحتيال عرب بطاقات اإلئتمان

 9 0.49 0 انقطاع الكهرباء:  خماطر أخرى اذكرها

 نثة باالعتماد على نتائج االستبيامن إعداد الباح: المصدر                        

 :جند (10)رقم  من خالل نتائج اجلدول: ليل النتائجتح -1.1.0
يتضــح مــن  حيــث: (الكددوارث الطبيعيددة واالحتيددال الخددارجي)  األحددداث المتعلقددة بالبيئددة الخارجيددة (1

االبتزاز والسدطو مدن  لمخاطر أن القيادات اإلدارية املستجوبة تأكد أن البنك يتعرض أعاله نتائج اجلدول
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: واملخــــاطر املتعلقــــة بــــالكوارث الطبيعيــــة بنســــبة متوســــطة نســــبيا قــــدرت علــــى التــــوايل بـــــ أطددددراف خارجيددددة
27.20%  ،22.22 %. 

الدراســة وبنســبة  جمتمـعفقـد أشــارت أفــراد لمخدداطر االخدتالس عبددر شددبكات الكومبيددوتر أمـا بالنســبة      
أن البنـك يتعــرض هلــذا النــوع مــن املخــاطر التشـغيلية ، وهــي تعتــرب نســبة متوســطة؛ يف حــني جنــد  % 22.12

، وقــد احتلــت %20.27تعـرض البنــك ملخـاطر االحتيــال عــرب بطاقـات االئتمــان كـان بنســبة ضــعيفة قـدرت 
 املرتبة ما قبل األخرية ضمن ترتيب املخاطر األخرى؛

 :من خالل (تنفيذ وإدارة العمليات) مخاطر العمليات الداخلية  (2
( العليـا والوســطى)مـن القيــادات اإلداريـة  % 01.21أشـارت  حيــث :األخطداء فدي إدخددال البياندات -

يعتــرب مــن أول وأكثــر املخــاطر الــيت يتعــرض خــاطر امل هــذا النــوع مــن ببنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة أن
 ؛هلا

احتــل هــذا النــوع مــن املخــاطر التشــغيلية  حيــث ول إلددا البيانددات لغيددر المصددرح لهددممخدداطر الدددخ -
   .%22.21الدراسة، وبنسبة ضعيفة  جمتمعخاطر األخرى حسب أراء أفراد املرتبة األخرية من بني امل

مــن  %94.52أكــدت حيــث  مددن قبددل المددوظفينعمليددات االحتيددال  مــن خــالل :العنصددر البشددري (3
أن البنـك كثـري التعـرض إىل مثـل هـذا النـوع مـن املخـاطر، حيـث أحتـل ( العليا والوسطى) القيادات اإلدارية 

 .املرتبة الثانية يف ترتيب املخاطر األخرى املذكورة سابقا
أشـــارت نتـــائج حيـــث  مخددداطر انهيدددار أنظمدددة الكومبيدددوتر واالتصددداالتمـــن خـــالل : األنظمدددة اةليدددة (4

الدراسة يـرون أن البنـك يتعـرض إىل خمـاطر حـدوث اهنيـار أو أعطـال  جمتمعمن أفراد  %20.22الدراسة أن 
 .يف أنظمة الكومبيوتر واالتصاالت املستعملة من طرف البنك
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 مصادر المخاطر التشغيلية التي يواجهها بنك الفالحة والتنمية الريفية -0.0
ههـــا البنـــك حمـــل املخـــاطر التشـــغيلية الـــيت يواج أيضـــا علـــى تنـــوع مصـــادركمـــا تقـــوم الفرضـــية األوىل 

     رتتيــب مصــادر هــذه املخــاطر حســب أراء القيــادات اإلداريــة نتــائج الدراســة اخلاصــة ب وقــد كانــت الدراســة،
 :كما هي موضحة يف اجلدول املوايل( العليا والوسطى) 

نتائج االستبيان حول مصادر المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك محل  (:20) الجدول رقم
 الدراسة

 24المرتبة  23المرتبة  20المرتبة  21المرتبة مصدر الخطر التشغيلي
الترتيب حسب 

 النتائج

 العمليات الداخلية
 الثانية 17 07 27 11 التكرار
 01.44 22.88 02.73 00.94 %النسبة

          العنصر البشري 
 (الموظفين و الزبائن) 

 10 19 17 27 التكرار
 األوىل

 7.46 02.34 1.95 71.14 %النسبة

األنظمة وتكنولوجيا 
 المعلومات

 21 22 02 11 التكرار
 الثالثة

 29.85 29.25 21.89 1 %النسبة

الحوادث المتعلقة 
 بالبيئة الخارجية

 20 19 00 02 التكرار
 02.23 02.43 07.41 07.91 %النسبة الرابعة

 من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج االستبيان: المصدر

 تحليل النتائج -1.2.2
أن بنـــك الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــة يتعـــرض إىل املخـــاطر التشـــغيلية الـــيت  أعـــاله تشـــري نتـــائج اجلـــدول 
األوىل حسب أراء القيادات  صدرها العنصر البشري بصفة أساسية، حيث احتل هذا املصدر املرتبةميكون 
مث تليهـــا املخـــاطر الناجتـــة عـــن .  % 71.02بالبنـــك وبنســـبة مرتفعـــة قـــدرت بــــ( العليـــا والوســـطى) اإلداريـــة 
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وهـي نفـس النتـائج الـيت مت التوصـل . % 02.72العمليات الداخلية من حيث تنفيذ وإدارة العمليـات بنسـبة 
 ؛إليها يف التحليل السابق

ويف املرتبـة األخـرية ، %29.20مصدر األنظمة وتكنولوجيا املعلومـات بنسـبة أما يف املرتبة الثالثة جند 
وهـذه النتـائج متناقضـة مـع نتـائج التحليـل السـابق أيـن  ،% 02.22احلوادث املتعلقـة بالبيئـة اخلارجيـة بنسـبة 

 .احتلت فيه خماطر األنظمة اآللية املرتبة األخرية
ممــا يعــين أن البنــوك التجاريــة  يتبــني لنــا صــحة الفرضــية األوىل للدراســة، ،النتــائج الســابقة مــن خــاللو 

اجلزائريـــة تتعـــرض ألنـــواع عـــّدة مـــن املخـــاطر التشـــغيلية وفقـــا لتعـــدد مصـــادرها والـــيت يعـــد العنصـــر البشـــري يف 
 .صدارهتا

حسدب مدا ورد فدي اتفاقيدة   لمخاطر التشغيليةل السليمة  إلدارةلاإلطار الفني واإلداري الالزم  -3.0
ليــا الع) اجتاهــات القيــادات اإلداريــة  ســوف نعــرض نتــائج  الثانيــة للدراســة الفرضــية الختبــار صــحة :0بددازل

حنـــو درجـــة االلتـــزام بـــبعض املمارســـات اهلامـــة املتعلقـــة بـــإدارة يف بنـــك الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــة ( والوســـطى
كمــا هــي موضــحة يف اجلــدول رقــم  و كانــت النتــائج، 2والــيت جــاءت هبــا اتفاقيــة بــازل  املخــاطر التشــغيلية

 :املوايل( 12)
                              .إدارة المخاطر التشغيلية بمبادئ نتائج االستبيان المتعلقة بمدى االلتزام(: 23)الجدول رقم 

 
 العبارة

موافق إلا موافق 
 بشدة

 (بدون رأي) محايد 
موافق  إلا غير موافق  غير

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

 %النسبة التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار
Q1 20 70.2 00 07.2 00 22.2 3.33 

Q2 20 70.2 02 21.9 02 01 3.11 

Q3 27 02.1 00 22.2 07 22.9 3.20 

Q4 22 27.2 07 22.9 21 29.9 0.99 

Q5 27 02.1 02 21.9 21 20.2 3.10 

Q6 22 29.2 02 09.2 20 20.2 3.29 

Q7 21 07.1 00 22.2 02 21.9 3.11 
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Q8 22 29.2 17 9.11 21 20.77 3.09 

Q9 21 20.1 19 02.2 21 22.1 3.10 

Q10 22 29.2 02 07.9 22 22.9 3.10 

Q11 21 22.1 01 02.9 27 21.2 3.24 

Q12 22 27.1 07 20.2 01 27.9 0.91 

Q13 21 09.7 02 07.9 00 22.2 3.34 

Q14 27 21.2 02 21.9 27 21.1 0.11 

Q15 22 27.7 07 20.2 01 22.2 3.21 

Q16 21 09.7 02 21.9 02 09.2 3.33 

Q17 21 70.7 10 7.0 02 21.9 3.12 

Q18 20 70.2 01 02.9 00 22.9 3.31 

 3.11  المجموع

 SPSS اإلحصائيمن إعداد الباحثة انطالقا من تفريغ البيانات يف الربنامج : المصدر

صيغت عبارات االستبانة يف جزئها الثالث وفقا لسلم ليكرت اخلماسي والذي : تحليل النتائج -1.3.2
وقد مت حتديد مستويات متغريات . (0)بقيمة ، وحمايد ( 0)تراوحت إجاباته بني أوافق بشدة بقيمة 

فمستوى التطبيق عال، (  0 -2.00) بني احلسايب إذا كان املتوسط: وفقا للتوزيع الفرضي التايلالدراسة 
 .فهو منخفض(  2.0 -0)، أما إذا وقع بني  فهو متوسط( 2.0 -2.00)وإذا وقع بني  

 :السابق يتبني لنا أن ( 17)رقم  نتائج اجلدولى باالعتماد عل
إدارة "ن ن بنك الفالحة والتنمية الريفية يتضمفإ( العليا والوسطى )حسب أراء القيادات اإلدارية  (1

بلغت نسبة املوافقة اإلمجالية على ، حيث "متخصصة ملواجهة املخاطر التشغيلية اليت يتعرض هلا البنك
ومن خالل الزيارة امليدانية للبنك ودراسة هيكلها التنظيمي تبني لنا أن إدارة  .%70.2العبارة األوىل 

املخاطر بكل أنواعها تابعة إىل غاية اليوم إلدارة التدقيق الداخلي، علما أن املمارسات السليمة  إلدارة 
اإلدارة أو جلنة املخاطر التشغيلية اليت أوصت هبا جلنة بازل تقضي بأن تكون إدارة املخاطر تابعة جمللس 

 . منبثقة عنها، وذلك ضمانا الستقالليتها وموضوعية تقاريرها، وعدم التأثري عليها من قبل اإلدارة التنفيذية
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 من أفراد  القيادات اإلدارية  %70.2أوضح :  اإلستراتيجية العامة إلدارة المخاطر التشغيلية (0
واضحة معتمدة من جملس اإلدارة ملتابعة   وسياسةعلى إسرتاتيجية البنك يتوفر "أن ( العليا والوسطى)

، إاّل أن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية بقي بدرجة متوسطة، وهو ما دّل "املخاطر التشغيلية والتقليل من آثارها
راجع إىل عدم توفر األدوات الالزمة لذلك  وهذا ،2.01املقدر ب  (5 )للعبارة  عليه املتوسط احلسايب

باإلضافة إىل وجوب دائرة خماطر مستقلة كما تبني لنا يف العبارة األوىل، بشكل فعال، واليت من أمهها توفر 
 توفر العنصر البشري املتخصص واملؤهل وهو ما يوضحه حتليل العنصر البشري بالبنك؛

مـن أراء أفـراد عينـة الدراسـة فقـط   % 29.2مـا نسـبته نتـائج االسـتبيان بينـت أن  : العنصدر البشدري (3
اإلدارة العليـــا تــــوفر العنصـــر البشـــري املؤهــــل وذو اخلـــربة الكافيــــة والقـــادر علــــى إدارة  "مـــن وافقـــت علــــى أن

ا أي درجـة تـوفر هـذ 2.19 ـب ( 17) للعبـارة، حيـث قـدر املتوسـط احلسـايب "املخاطر التشغيلية مبعـايري عاليـة
 . بالبنك متوسطةالعنصر 

 % 02.1الدراسة  جمتمعا من طرف أفراد بلغت نسبة املوافقة اإلمجالية عليه( 10)كما أن العبارة 
البنك يقوم بتعيني األشخاص املختصني بإدارة املخاطر "مما يدل على أن  ،2.02ومبتوسط حسايب 

 (19)ما أكدت العبارة رقم ك،  متوسطة درجةب" التشغيلية بالبنك، وحيدد صالحياهتم ومسؤولياهتم بوضوح
حيث بلغت نسبة عدم  "يف البنك العاملني ال يشاركون كافة يف معاجلة املخاطر التشغيلية اليت تقع" أن 

 ؛منهم بدون رأي % 02.2يف حني بقي  ،% 22.1املوافقة اإلمجالية عليها 
ومبتوسط حسايب قدر ، %27.1بلغت نسبة املوافقة اإلمجالية عليها ( 02)باإلضافة إىل أن العبارة 

األشخاص الذين يقومون بإدارة املخاطر التشغيلية يتمتعون باملهارات اإلدارية " مما يعين أن  2.97ب 
 ؛وبدرجة متوسطة"  والفنية املطلوبة إلدارة املخاطر التشغيلية بكفاءة

وبنســـبة   (02ارة العبـــ)  وعـــن اهتمـــام البنـــك بتطـــوير هـــذه املهـــارات فـــإن معظـــم أفـــراد عينـــة الدراســـة
البنــك حيتـــاج إىل تــدريب وتعلـــيم مســتمرين لتطـــوير القــدرات واملهـــارات البشــرية مـــن " أن يــرون   % 09.7

ونـــدوات  دورات تدريبيـــة" يـــوفر إالّ أن البنـــك ". ناحيـــة أســـاليب قيـــاس املخـــاطر التشـــغيلية وكيفيـــة معاجلتهـــا
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بدرجــة متوســطة وهــو مــا دّل عليــه املتوســط احلســايب " ومــؤمترات للمــوظفني يف جمــال إدارة املخــاطر التشــغيلية
 ؛2.11 الذي قدر ب (02) للعبارة رقم 

بلـغ املتوسـط احلسـايب حيـث  أما نظام التحفيـز يف البنـك بالنسـبة للمـوظفني فيبقـى بدرجـة متوسـطة،
 بلغــــت نســــبة املوافقــــة اإلمجاليــــة عليهــــا علــــى كمــــا  .2.12، 2.02علــــى الرتتيــــب  (00)و  (01) للعبــــارتني
التحفيــز املســتمر للعــاملني "   ممــا يشــري إىل أن أفــراد عينــة الدراســة يــرون أن ، %22.1، %21.2الرتتيــب 

نظــام " كمــا أن " بالبنــك ميكــنهم مــن املبــادرة ملعاجلــة و مواجهــة كافــة أنــواع املخــاطر التشــغيلية فــور حــدوثها
 ؛" البنك مصمم إلجناز املهام وتقدمي اخلدمات دون أخطاءاحلوافز يف

يـتم إعـداد تقـارير "نـهبأالدراسـة  جمتمـع مـن أفـراد  %02.1فقد أفادت  هذا اجلانب من :رفع التقارير (4
، ولكــن "دوريــة حــول املخــاطر التشــغيلية الــيت يتعــرض هلــا البنــك أول بــأول ويــتم رفعهــا إىل اجلهــات املختصــة

 ؛2.17الذي قدر ب ( 30)للعبارة رقم  هذا بشكل متوسط وهو ما دّل عليه املتوسط احلسايب 
يتـوفر علـى قنـوات " الدراسـة أن البنـك  جمتمـعمـن أفـراد  %27.7أوضـحت : فعالية قنوات االتصال (5

" يتعــرض هلــا البنــك اتصــال فعالــة بــني خمتلــف املســؤولني واملــوظفني لإلملــام مبختلــف املخــاطر التشــغيلية الــيت 
 ؛2.10 (:00) ولكن بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة رقم 

املخاطر التشغيلية تعرض البنك خلسائر متعددة وكبرية، هلذا جيـب علـى البنـك : اإلجراءات التحوطّية (1
الدراسـة يتضـح أن  نتـائجومـن خـالل ، لتقليـل مـن اخلسـائر النامجـة عنهـااختاذ اإلجراءات التحوطّية الالزمـة ل

ـــة بلغـــت  جمتمـــعمعظـــم أفـــراد  هنـــاك " أن  (07)علـــى العبـــارة رقـــم  %70.7الدراســـة وبنســـبة موافقـــة إمجالي
وبدرجــة عاليــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب هلــذه " مســتوى أمــان مقبــول للنظــام أملعلومــا  املوجــود يف البنــك

ومبتوسـط حسـايب  70.2باملوافقـة اإلمجاليـة وبنسـبة  (01)العبـارة رقـم حظيـت  يف حـني  ،2.71العبـارة ب 
وضــع إجـــراءات رقابيــة جديـــدة مناســـبة كلمــا اســـتخدمت أنظمـــة " ممــا يشـــري إىل أن البنــك يقـــوم بــــ،  2.27

 .بدرجة متوسطة" معلوماتية متطورة
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علـى أن  % 09.7الدراسـة يوافقـون بنسـبة   أفراد جمتمـع ويف حني تعرض البنك إىل أية خسائر فإن
ولكــن  "يتــوفر علــى حتــوط مــايل مقابــل اخلســائر الــيت قــد تــنجم عــن املخــاطر التشــغيلية"البنــك حمــل الدراســة 

  . 2.22( 07)متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة رقم  بدرجة
يف حني يبقى البنـك يسـعى إىل تقـدمي خدمـة بـدون أخطـاء مـن خـالل التحسـني املسـتمر للعمليـات 

 ،2.07بلغ  املتوسط احلسايب هلما على الرتتيب  الّلتان، (11)و( 17)ت عليه العبارتني املصرفية وهو ما دلّ 

"  البنــك يقــدم منتجــات وخــدمات للزبــائن خاليــة مــن األخطــاء منــذ الوهلــة األوىل: ممــا يشــري إىل أن ؛2.27
يـتم يف " التحسني املستمر يف البنك يشمل معاجلة كافة خماطر التشغيل، وحتقيق خدمة بـدون أخطـاء" وأن 

 .البنك بدرجة متوسطة
إال من خالل إعداد خطة  يعة باإلضافة إىل أن البنك ال يستطيع مواجهة أي طارئ بصفة سر 

البنك يقوم بإعداد خطط طوارئ كافية ملواجهة أي طارئ قد :"نفإ (12)وحسب نتائج العبارة رقم عمل، 
حيث قدر   يتم بدرجة متوسطةولكن ذلك  "  يتسبب يف توقف نشاط أو خدمة معينة أو العمل ككل

 .2.99املتوسط احلسايب هلا قدر ب 
اليت لمخاطر التشغيلية فر اإلطار الفين واإلداري الالزم لإلدارة السليمة لتو بشكل عام، فإن مستوى 

يف بنك الفالحة والتنمية ( العليا والوسطى) حسب أراء القيادات اإلدارية   2أوصت به اتفاقية بازل 
ة الريفية متوسط حيث بلغ املتوسط احلسايب لكافة العبارات الدالة على تطبيق إدارة املخاطر التشغيلي

2.07 . 
تقوم الفرضية الثالثة : تطبيق مبادئ إدارة المخاطر التشغيلية في بنك الفالحة والتنمية الريفية - 4.0

اليت جاءت هبا  مدى اهتمام البنوك التجارية اجلزائرية بتطبيق مبادئ إدارة املخاطر التشغيليةعلى للدراسة 
  T.test ستخدمنا اختبارا وباالعتماد على، بنك الفالحة والتنمية الريفية ، وبدراسة حالة 2اتفاقية بازل

one-sample انت نتائج الربنامج اإلحصائي كSPSS كالتايل: 
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 .الختبار صحة الفرضيةT.test نتائج اختبار(:  03)الجدول رقم 

 المتغير المستقل
المتوسط 
 الحسابي

 tمعنوية  المحسوبة  t قيمة االنحراف المعياري
p.value 

 1.012 0.700 1.10 2.07 إدارة المخاطر التشغيلية

 SPSSمن إعداد الباحثة انطالقا من نتائج برنامج :المصدر                     2.25=مستوى الداللة   

دالــة علــى املبــادئ ، يتبــني أن املتوســط احلســايب للعبــارات ال(03)مــن خــالل نتــائج اجلــدول رقــم : التحليددل
، وهـو يقـع ضـمن 2.07قـدر بــ  2اليت جاءت هبا اتفاقية بـازل لمخاطر التشغيلية السليمة ل دارةاإلب اخلاصة
، 0.700ااحمســـوبة  tكمـــا قـــدرت قيمـــة  ،المتوسدددطةالـــدال علـــى درجـــة التطبيـــق ( 2.01 -2.00) املـــدى 

ـــــــ 1.012 ـومعنويتهـــــــا قـــــــدرت بـــــــ  1.10 ـوهـــــــي أكـــــــرب مـــــــن مســـــــتوى الداللـــــــة ااحمـــــــدد للدراســـــــة واملقـــــــدر ب
(P.Value=0.103>0.05)، رفض نـــالفرضــية الصــفرية و  لقبـــن واالعتمــاد علــى الطريقـــة اإلحصــائية فإننــا

الســــليمة دارة مبــــادئ اإلالفرضــــية البديلــــة، وهــــذا يعــــين أن بنــــك الفالحــــة والتنميــــة الريفيــــة ال يهــــتم بتطبيــــق 
 .لمخاطر التشغيليةل

الفالحة والتنمية الريفية فإنه تبني أن إدارة املخاطر  ومن خالل زيارة الباحثة ملقر املديرية العامة لبنك
، وذلك نظـرا لـنقص الكـوادر البشـرية املختصـة يف هـذا اجملـال التشغيلية ال تزال تابعة ملديرية التدقيق الداخلي

أمــا عــن املخصصــات املاليــة الالزمــة ملقابلــة اخلســائر النامجــة عــن املخــاطر التشــغيلية الــيت يتعــرض هلــا البنــك 
، يف ظـل يبقـى مهـام اإلدارة العليـا التأكـد طريقة املؤشر األساسيل مديرية املالية وااحماسبة حبساهبا وفقاوم فتق

تطبيقـا لتعليمـات  وكـل هـذا  ،2 ا جاءت به اتفاقيـة بـازلوفقا مل ومراقبة مدى احرتام البنك لنسبة ماك دونو
 . 2102فيفري  07الصادر يف  10-02بنك اجلزائر الواردة يف التنظيم البنكي رقم 

 :اتمةدددددخ
خـاطر امل"بأطر جديدة يف جمـال إدارة املخـاطر املصـرفية، وبشـكل خـاص  2لقد جاءت اتفاقية بازل 

، ومــــن خــــالل حبثنــــا قمنــــا بدراســــة هــــذه املخــــاطر حيــــث املفهــــوم واألنــــواع وأهــــم "التشــــغيلية وكيفيــــة إدارهتــــا
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مصــادرها،وكيفية إدارهتــا وفقــا ملبــادئ املمارســات الســليمة يف إدارة وضــبط هــذه املخــاطر والــيت جــاءت هبــا 
 . 2112االتفاقية سنة 

ـــة ب بنـــك الفالحـــة : وهـــو  البنـــوك التجاريـــة العاملـــة يف اجلزائـــرإحـــدى ولقـــد ارتبطـــت دراســـتنا امليداني
املخاطر التشغيلية هبـذه البنـوك مبـا جـاءت بـه اتفاقيـة  ، وحاولنا التعرف على مدى توافق إدارةوالتنمية الريفية

 :الدراسة توصلنا إىل النتائج التاليةوبعد استطالع أراء أفراد جمتمع  .من قواعد وإجراءات 2بازل 
تتعرض البنوك التجارية اجلزائرية ألنواع عّدة مـن املخـاطر التشـغيلية وفقـا لتعـدد مصـادرها، ويعـد العنصـر  -

هــذه املصـادر؛ أي أهنـا مــن مسـؤولية املـوظفني وذلــك بسـبب نقـص الكفــاءة يف إدارة البشـري يف صـدارة 
 ؛هذا اجملالاملوارد البشرية لديها يف ، مما يعين عدم االهتمام برفع كفاءة هذا النوع من املخاطر

التشـغيلية كما توصلنا مـن خـالل النتـائج أن مسـتوى تـوفر اإلطـار الفـين واإلداري الـالزم إلدارة املخـاطر  -
يف البنوك ال يزال متوسط؛ حيث وجدنا أن هذه البنـوك ختضـع جلملـة مـن  2 الذي أوصت به جلنة بازل

 القواعد واإلجراءات اليت جاءت هبا االتفاقية إالّ أهنا ال تلتزم هبا أثناء تأدية أنشطتها؛
ف بإدارة املخاطر التشـغيلية، الطابع العمومي للبنوك اجلزائرية، وغياب املنافسة جعلها ال تويل اهتمام كا -

 . وال جتعلها من ضمن األولويات عند بناء االسرتاتيجيات
علـى ترسـيخ الـوعي والقناعـة وبناءا على هذه النتـائج نوصـي البنـوك التجاريـة اجلزائريـة بضـرورة العمـل 

املمارسـات اإلداريـة الـيت  لدى اإلدارة العليا والعاملني يف كافة املستويات اإلدارية والفنية بأمهية تطبيـقاجلدية 
يف جمال إدارة املخاطر التشغيلية بشكل متكامل وهـادف مـن أجـل السـيطرة علـى  2 جاءت هبا اتفاقية بازل
دارة إل إىل ضـــرورة مـــنح اســـتقاللية، باإلضـــافة خلســـائر الـــيت مـــن املمكـــن أن تســـببهاهـــذه املخـــاطر وحجـــم ا

؛ حيـث يعـد املخـاطرهـذا النـوع مـن  املخـتص بـإدارة  الطـاقم تـوفريعن اإلدارة التنفيذية، و  املخاطر التشغيلية
 .ر التشغيليةتوفر هاذين العنصرين اللبنة األساسية لنجاح البنك يف إدارة املخاط
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