
Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

 ) JHDESR   التخصصية  لألبحاث والتعليم  البشرية  التنمية مجلة (
http:// jhdesr.siats.co.uk                              e-ISSN 2462-1730 

م2020،  3، العدد    6اجمللد    - Vo: 6, No: 3, 2020 
Page from 309 to 357 

 

 " 02اإلدارة احلديثة ملخاطر االئتمان يف البنوك وفقا للمعايري الدولية "ابزل  
 على البنوك العاملة يف اجلزائر  ميدانية دراسة  

MODERN MANAGEMENT OF CREDIT RISK IN BANKS BANKS ACCORDING 

TO INTERNATIONAL STANDARDS "BASEL 02" 

A FIELD STUDY ON BANKS OPERATING IN ALGERIA 

 

 مسعودي عبد احلميد2موسى عبد القادر, 1

   adrar.dz-mes.hamid@univاإلميل:  adrar.dz-mou.kader@univ  ,2 اإلميل:1

 طالب دكتوراه, جامعة أدرار, الجزائر   2طالب دكتوراه, جامعة أدرار, الجزائر, 1

 

 

2020 

 

 

Received  18/5/2020   - Accepted 21/6/2020 - Available online 15/7/2020  

 
Abstract: 

 This research aims to assess the reality of credit risk management strategies and systems 

adopted by banks operating in Algeria, and to develop an integrated framework that helps 

banks to develop them in accordance with international banking supervision standards "Basel 

02". The researcher used the descriptive analytical approach Criteria for modern credit risk 

management have been prepared as a questionnaire, distributed to all workers in credit risk 

management in banks, a comprehensive inventory method has been used, and a recovery rate 

of 58.8% of the total community has been achieved for research, where this research examined 

the reality of risk management strategies and systems The credit adopted by banks operating 

in Algeria, and the preparations necessary for their development in accordance with 

international banking supervisory standards "Basel 02", the most important results of the 

research indicate the efficiency of managing the credit process in banks operating in Algeria, 
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the adequacy of financial allocations for potential losses in the credit portfolio in banks, and 

the success of most banks by adhering to the mandatory controls and rules set by the central 

bank for banks in order to mitigate credit risk. 

 ملخص البحث: 

العاملة  تتبناها اليت االئتمان  خماطر إدارة وأنظمة اسرتاتيجيات واقع  تقييم إىل البحث هذا يهدف  يف البنوك 
 البنكية  الرقابية للمعايري وفقا االئتمان  خماطر  إدارة نظم  تطوير على البنوك يساعد  متكامل إطار ووضع  اجلزائر، 
 ملخاطر  احلديثة لإلدارة معايري إعداد ت  وقد  التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم ", وقد 02ابزل  "   الدولية

 أسلوب استخدام ت  أي البنوك،  يف االئتمان  خماطر إدارة يف العاملني مجيع  على توزيعها ت  كاستبانة، االئتمان 
 للبحث, حيث تناول هذا البحث واقع  الكلي  اجملتمع من%58.8   اسرتداد معدل حتقق وقد  الشامل، احلصر

 لتطويرها الالزمة واالستعدادات اجلزائر،  يف العاملة  البنوك تتبناها اليت االئتمان  خماطر إدارة وأنظمة اسرتاتيجيات
 يف االئتمانية  العملية إدارة كفاءة إىل البحث نتائج  أهم  وتشري,  "02الدولية "ابزل  البنكية  الرقابية للمعايري وفقا

معظم  وجناح  البنوك، يف االئتمانية  احملفظة يف احملتملة للخسائر املالية املخصصات وكفاية اجلزائر،  يف العاملة البنوك
 االئتمان.  خماطر حدة ختفيف أجل من للبنوك البنك املركزي وضعها اليت اإللزامية والقواعد   ابلضوابط إللتزامالبنوك اب

 

   .ميدانية, دراسة 02, البنوك اجلزائرية, ابزل  اإلدارة احلديثة, خماطر اإلئتمان   الكلمات املفتاحية: 

Keywords: Modern management, Credit risk, Algerian banks, Basel 02, Empirical Study. 

 مقدمة  .1
 منذ  وخصوصا العاملي، املستوى  على املصرفيون  هبا يهتم  اليت املوضوعات أهم من البنكية  املخاطر إدارة تُعترب

 هناية يف املكسيك يف املالية األزمة من اعتبارا والبنكية، املالية، األزمات توايل أعقاب ويف املاضية، القليلة السنوات
 وتركيا، وروسيا والربازيل آسيا شرق جنوب دول يف  املالية ابألزمات ومرورا  1995 عام   وأوائل 1994 عام

 . األرجنتني  يف ومؤخرا
 1997 عام من الثاين النصف يف آسيا شرق جنوب دول أزمة هي شدة والبنكية  املالية األزمات أكثر وكانت

 أتثرت " بنكية  وال املالية القطاعات على  وخصوصا العاملي، االقتصاد على ملحوظا أتثريا  أثرت واليت ، 1998وعام 
 واألسواق املصارف مع  التعامل يف بشدة اخنرطت واليت األملانية،  املصارف  وخاصة واألوروبية الياابنية املصارف سلبا
 . "آسيا  شرق جنوب دول يف املالية
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 من املصارف واجهتها  اليت املصرفية املخاطر تزايد  هي  املصرفية األزمات تلك حدوث أسباب أهم أن  واتضح
 ،(الوطنية الرقابية السلطات)واخلارجية الداخلية  الرقابة وضعف أخرى، انحية من جيدة بصورة إدارهتا وعدم انحية،

 سبق، ما إطار ويف  ,إدارهتا وأساليب هلا تتعرض اليت  املخاطر وحجم نوعية عن اإلفصاح مستوى واخنفاض
 Basel Capital Accordاملال   كفاية رأس حول ابزل التفاق ابإلضافة الدولية البنكية للرقابة ابزل جلنة أصدرت

 املخاطر إبدارة تتعلق معظمها يف واليت التسعينات، من  الثاين النصف منذ  وخصوصا الواثئق، من العديد   1998
 .سليمة بطريقة البنكية  املخاطر إدارة بكيفية املتعلقة واخلارجية  الداخلية الرقابة وحماور وأسس املصرفية،

 واملتعلق  June 2004  اتفاق ابزل  إصدارها عند  وضوحا أكثر بصورة املصرفية ابملخاطر ابزل جلنة اهتمام وظهر
  Regulatory Capitalالرقايب   أو القانوين رأس املال تقوية على االتفاق ركز حيث .اجلديد  املال رأس كفاية مبعيار

 وركز املصرف، هلا يتعرض اليت للمخاطر حساسية أكثر يكون  املال، حبيث لرأس األدىن احلد  متطلبات خالل من
 ابلنسبة املخاطر، لقياس املناسبة البدائل اختيار يف احلق  املصارف وأعطى واضحة،  بصورة  املخاطر إدارة على

االئتمان  الداخلي  وطرق  Standardized Approachالنمطي   القياس طريقة االتفاق اعتمد  ملخاطر  التصنيف 
Internal Rating Based Approach السوق، خماطر الداخلية لقياس والنماذج النمطي األسلوب أيضا , واعتمد 

األساسي   املؤشر أساليب من خماطر التشغيل بقياس املتعلقة البدائل  أحد  ختتار أن  للمصارف  االتفاق أاتح وأخريا
Basic Indicator Approach  املتقدمة   القياس أو أساليب النمطي األسلوب أوAdvanced Measurement 

Approach. 
 uncertainty ofمعروفة   غري النهائية واحملصلة  نتيجة، من  ألكثر احتمال هناك يكون  عندما اخلطر وينشأ

outcomeإجيابية   فرص بتحقيق , وذلكpositive opportunities  هتديدات سلبية   أوnegative threatsمما , 
 للمؤسسة. السوقية القيمة يف تقلبات عنه  ينتج

 :البحث مشكلة
 جناح على واملصريف املايل  اجلهاز واستقرار  سالمة يتوقف املخاطر، إدارة  يف واملالية التكنولوجية التطورات ظل يف

 حتسني وسياسات تنوعها، على املصرفية املخاطر  إلدارة وفاعلة سليمة  وأنظمة اسرتاتيجيات تبين يف املصارف
 وممارسات احملاسبية النظم وتطوير خماطرها، أوزان  ختفيض أجل من  القروض،  حمفظة والسيما املوجودات نوعية

 كفاية يعزز احملاسبية، مبا للنظم  واحمللية الدولية واملعايري القواعد  تفرضه ما مع  يتوافق مبا  املايل، واإلفصاح الشفافية
 على قدرة األكثر هي جيدة،  إدارية مبمارسات تدار واليت بقوة املرمسلة فاملصارف  "املصرفية   املالءة " املال رأس

خالل ومنشآت للمستهلكني االئتمان  منح وعلى اخلسائر، مواجهة  التقلبات " األعمال دورة األعمال 
 . املصريف  النظام يف اجلمهور ثقة تدعيم على يساعد  وهذا ،"االقتصادية
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 البنوك تتبناها الت  االئتمان خماطر  إدارة وأنظمة اسرتاتيجيات واقعومن خالل ماسبق فقد تناولت دراستنا  
 الرقابية واإلرشادات  للمعايري وفقا األنظمة هذه لتطوير الالزمة واالستعدادات واملقومات اجلزائر، يف العاملة

 ". 2 ابزل    املصرفية  للرقابة اجلديدة ابزل جلنة اتفاقية متطلبات " الدولية املصرفية
 : الدراسة متغريات
"( 02املال "ابزل   رأس لكفاية اجلديد  اإلطار)الدولية   للمعايري يستند  متكامل إطار اقرتاح التابع: املتغري ✓

  .يف اجلزائر العاملة البنوك يف االئتمان  خماطر إدارة نظم لتطوير
 اجلزائر  يف العاملة البنوك  يف االئتمان  خماطر إلدارة املتقدم املنهج  تطبيق مقومات وجود  : املستقلة املتغريات ✓
 :وهي
 ابزل  اتفاقية  وموجهات  تتناسب   وفاعلة سليمة   ائتمان   خماطر إدارة  وممارسات  وسياسات  اسرتاتيجيات .1

 . اجلديدة
 . مناسبة  ائتمان  وضبط وقياس إدارة  عملية .2
 . االئتمان   خماطر لقياس  اجلديدة   ابزل   اتفاقية  يف   الواردة   املعاصرة  األساليب  لتطبيق  مقومات  .3
 . االئتمان   خماطر   ويقيس  يرصد  كفء   معلومات نظام .4
 ومتابعة  وقياس رصد   على   قادر  متني،  وداخلية (  اخلارجي  والتدقيق  املركزي  البنك)  خارجية  رقابة   نظام .5

 .واملستقبلية  احلالية  االئتمان   خماطر
 .املصرف  تواجه  اليت  االئتمان   خماطر إدارة  إسرتاتيجيات   حول   املعلومات،  عن وإفصاح  شفافية .6

 : البحث  فرضيات 
 املال  رأس  لكفاية  اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان  خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات  عالقة  يوجد -1

 يعتمدها   سليمة  ائتمان   خماطر   إدارة  وإجراءات  وسياسات  واسرتاتيجيات  اجلزائر  يف  العاملة  البنوك  يف"  02  ابزل"
 األرابح   ومستوى االئتمان،  خماطر   املصرف   حتمل  احتمال  مدى  تعكس   املصارف، يف   العليا   واإلدارة  اإلدارة  جملس

 . 0.05 داللة  مستوى عند   االئتمانية  املخاطر  ملختلف  التعرض   حال  حتقيقها   املصرف   يتوقع   اليت
 املال  رأس  لكفاية  اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان  خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات  عالقة  يوجد -2

 عند   مناسبة  بطريقة  املصارف  يف  االئتمانية  للعمليات  وضبط  وقياس  وإدارة  اجلزائر  يف  العاملة   البنوك  يف"  02  ابزل"
 . 0.05  داللة   مستوى
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 املال  رأس  لكفاية  اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان  خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات  عالقة  يوجد -3
 يف   والواردة   املعاصرة   األساليب   لتطبيق  املصارف   يف  الالزمة   واملقومات   اجلزائر  يف   العاملة   البنوك  يف ",  02  ابزل"

 . 0.05  داللة   مستوى  عند  االئتمانية  املخاطر   وقياس   لتحديد",  02  ابزل "  اجلديدة   ابزل  اتفاقية
 املال  رأس  لكفاية  اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان  خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات  عالقة  يوجد -4

 إدارة   وعمليات   نظم  تدعم  املصارف   يف  حتليل  وتقنيات  معلومات   وأنظمة   اجلزائر  يف  العاملة  البنوك  يف ",  02  ابزل"
 . 0.05  داللة   مستوى عند   وكفاءة  بدقة  االئتمانية  املخاطر  وقياس   حتديد  على   اإلدارة  وتساعد  االئتمان،  خماطر

 املال  رأس  لكفاية  اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان  خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات  عالقة  يوجد -5
 يعزز   قوي،  للبنوك(  املركزي  البنك)  وخارجية  داخلية  رقابة  نظام  ووجود  اجلزائر  يف  العاملة   البنوك  يف ",  02  ابزل"

 ابألنظمة   وااللتزام  االئتمان   خماطر  عن  اجلدارة  ذات  واإلدارية  املالية  التقارير  بتقدي   الفعالة،   الرقابة  عمليات
 يف   املخاطر  إدارة  عملية  وفاعلية  سالمة   يكفل   مما  اإلجراءات،  وكذلك  الداخلية  والتعليمات  ططواخل  والسياسات

 . 0.05 داللة  مستوى  عند األجل  طويلة  الرحبية  حتقيق يف   ويساهم  املصارف،
 املال  رأس  لكفاية  اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان  خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات  عالقة  يوجد -6

 الشفافية "  السوقية  االنضباطية  تعزيز  حنو  اجلزائر  يف  العاملة  البنوك  وتوجه  اجلزائر  يف  العاملة   البنوك  يف",  02  ابزل"
 وحجم   ونوعية  املال،  رأس  كفاية  مدى  حول  السوق  يف  للمشاركني   املعلومات  إباتحة  وذلك  ،"السوق  يف  واإلفصاح

 وتكوين   والتزاماهتا  أصوهلا  تقييم  يف  احملاسبية  وسياساهتا  إدارهتا،  قوطر   املصرف،   هلا  يتعرض  اليت   االئتمان   خماطر
 . 0.05  داللة  مستوى  عند املخصصات

 : البحث  منهجية 
 يف   العاملة    البنوك  من   البحث   جمتمع  ويتكون   ،  التحليلي   الوصفي  املنهج  على  البحث   هذا   يف   االعتماد  يتم

 . األولية  البياانت  جلمع  البحث   جمتمع على  استبانة  توزيع  وت   اجلزائر،
 :البحث أهداف

 .البنكية للمخاطر  احلديثة اإلدارة وفق اجلزائر يف العاملة البنوك يف االئتمان  خماطر إدارة  منهجية تطوير .1
 على احملافظة هتدف  واليت اجلزائر، يف العاملة البنوك تتبناها اليت االئتمان  خماطر إدارة اسرتاتيجيات تقييم .2

 .املال رأس متانة
 ابزل اتفاقية يف املعاصرة والواردة األساليب لتطبيق اجلزائر يف العاملة البنوك يف الالزمة املقومات حتديد  .3

  .فيها االئتمانية املخاطر وقياس " لتحديد 02ابزل  " اجلديدة
 يف االئتمان   خماطر إدارة وعمليات نظم تدعم اليت التحليل وتقنيات املعلومات أنظمة كفاءة مدى تقييم .4

 .وكفاءة بدقة االئتمانية املخاطر  وقياس حتديد  يف اإلدارة ُتساعد  أبن  وذلك اجلزائر،  يف العاملة البنوك
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 لديه وفقا االئتمان   خماطر إدارة لتطوير  اجلزائر يف العاملة البنوك تعدها اليت واإلجراءات التدابري مراجعة .5
 . 02ابزل   ملتطلبات

 
 وعملية للدراسة مقاربة مفاهيمية   .2

 "02"ابزل   اجلديدة ابزل وفقا التفاقية االئتمان خماطر إدارة وعمليات نظم 1.2
 -واملبادئ املفاهيم - املخاطر  إدارة 1.1.2

 االتصاالت  وسائل وتطور املنافسة  واحتدام البعض بعضها على املالية األسواق وانفتاح العوملة تنامي إن 
 وملقابلة,  البنكية العمليات تعقيد   وزايدة وتنوعها، البنوك من املقدمة البنكية  اخلدمات زايدة إىل أدى االلكرتونية،

 يتجزأ ال جزءا تُعترب واليت البنكية،  املخاطر إبدارة االهتمام الضروري من أصبح به، املرتبطة واملخاطر التطور هذا
 لكفاية %8 معدل حتقيق يف ليست العربة أن  إذ الثاين، حموره يف االتفاق عليها  ركز واليت ،2 ابزل متطلبات من

 من مأمن  يف  أدىن حد  يف جيعلها سليم حنو على البنكية للمخاطر البنوك إدارة حال ولكن فحسب،  املال  رأس
 إدارة أمهية أتكيد  إىل املاضية  السنوات يف البنكية املتكررة واألزمات اإلخفاقات أدت حيث .البنكية األزمات
 ( 56، صفحة  2000)احلسيين و الدوري ،   . وفعالة سليمة بطريقة البنكية املخاطر

 هلا، خمطط متوقعة وغري غري خسائر إىل املصرف تعرض احتمالية أبهنا  Defining Riskاملخاطر   حيث تعرف
 أهداف حتقيق على التأثري على قدرة  هلا سلبية، آاثر عنه ينتج مما معني، استثمار على املتوقع  العائد  تذبذب أو /و

 .بنجاح اسرتاتيجياته وتنفيذ  املرجوة، املصرف
 (Keegan, 2004, p. 9) وهي: اخلسائر من نوعني بني متيز واملصارف

 معدل توقع  حدوثها، مثل املصرف يتوقع  اليت اخلسائر وهي  Expected Losses (EL):   املتوقعة اخلسائر -
 .مناسبة ابحتياطيات  املصرف هلا يتحوط واليت الشركات، قروض حمفظة يف ابلدين الوفاء عدم
غري نتيجة تتولد  اليت اخلسائر وهي:  Unexpected Losses (UL)املتوقعة   غري اخلسائر -  ألحداث 

 هذه يف املصرف السوق, ويعتمد  اقتصاد يف مفاجئة تقلبات أو الفائدة، أسعار يف مفاجئة تقلبات :متوقعة،مثل
 . املتوقعة غري اخلسائر ملقابلة ماله رأس متانة على احلالة

 وخربته  املصرف   حلجم  طبقا   املصرفية وحدهتا   اخلسائر  أنواع   وختتلف   بطبيعتها،  خماطر  تواجه  املصارف   حيث أن 
 .أنشطته  تعقيد  ودرجة
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 –والعملية   النظام -املصرفية املخاطر  إدارة 2.1.2
 املؤسسات مجيع  تلتزم بشموليته أن  جيب  discipline  نظام   أو قاعدة  Risk managementاملخاطر   إدارة عتربت

 . األعمال مبخاطر الدخول عند  العوائد  أفضل حتقيق  إىل ويهدف املصرفية، األنشطة مجيع  ويغطي  واملصرفية، املالية
 ( 47، صفحة 2005)السيقلي ، 

فمن خالل إدارة املخاطر حتدد وتقيس هذه املؤسسات املالية وتراقب املخاطر املصرفية اليت تواجهها, وذلك 
 ( 51، صفحة 2005)السيقلي ،    للتأكد من أن: 

 ُتدار وأهنا تواجه املصرف، اليت للمخاطر كامل بفهم يتمتعون  املخاطر إبدارة يقومون  الذين األشخاص .1
 احملتملة. اخلسائر وقوع دون  للحيلولة وذلك وكفء، فعال أبسلوب

 اإلدارة.  جملس  وأهداف   اسرتاتيجية  مع   يتوافق  املخاطر   يف   الدخول   قرارات .2
 اإلدارة.   جملس من  established limitsاملعتمدة    احلدود  وفق  يتم  للمخاطر   املصرفية  املؤسسة   تعرضات .3
 .هلا تتعرض قد  اليت املخاطر تفوق املصرفية  األنشطة من العوائد  .4
   .املصرفية املخاطر ملقابلة املال رأس كفاية .5

 اإلدارات كل تكون  أبن  التنظيمية، وذلك املستوايت مجيع  على املصرفية  املالية املؤسسات يف املخاطر إدارة مُتارس
 كاآليت:  املخاطر إدارة عملية يف طرفا واألقسام
 وضع  عن اجلهة املسئولة هو مالية مؤسسة أي إدارة جملس يعترب  : Strategic Levelالتخطيطي   املستوى ✓

 إىل العامة األهداف هذه  وجيب وصول .املخاطر إبدارة اخلاصة واالسرتاتيجيات والسياسات الكلية، األهداف
 اإلجراءات اختذت قد  التنفيذية اإلدارة أن  من أن يتأكد  اإلدارة جملس على أيضا وينبغي .املصرف يف موظف كل

 منتظمة بصورة اإلدارة جملس اطالع جيب كما .عليها ومراقبتها والسيطرة وقياسها املخاطر هذه لتحديد  الالزمة
 (jason, 2004, p. 33) .التقارير خالل من املصرف يواجهها  اليت املختلفة املخاطر على
 وسياسات اسرتاتيجية بتطبيق املصرف يف العليا اإلدارة تقوم:  Middle Level  العليا اإلدارة مستوى ✓

 للمخاطر حتديد  من املخاطر،  إدارة يف ُتستخدم اليت واإلجراءات املهام وتنفذ  .الربامج  خالل  من اإلدارة جملس
 املخاطر  إبدارة املختصة واللجان  األشخاص بوضوح وتُعني الفاعلة، الداخلية املراقبة  وآليات  لقياسها الكافية   والنظم
 (Patrick, 2005, p. 55) .ومسؤولياهتا  صالحياهتا وحدود
 ممارسة خالل من املستوى هذا عند  اخلطر  حيدث :Operational Level التشغيلية العمليات مستوى ✓

 وإرشادات السليمة التشغيلية العمليات خالل من هنا املخاطر وتُقيد  املصرف،  موظفي قبل  من املصرفية  األنشطة
 (Software and Services;, 2004, p. 155) . العليا  اإلدارة وتوجيهات
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  :املصرفية املخاطر أنواع 3.1.2
 وخماطر التشغيل املالية وخماطر املخاطر :هي أنواع أربعة إىل املصارف هلا تتعرض اليت املخاطر تقسيم ميكن

 التايل:   1شكل رقم   يف كما وذلك, األحداث وخماطر األعمال
 
 

 املصارف  هلا  تتعرض اليت املخاطر  أنواع  (:1)  شكل
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    (21، صفحة  2005)حشاد ،  املصدر:  
 

 العمليات.  وخماطر املالية املخاطر :مها املصارف هلا تتعرض اليت املخاطر أهم أما

 األحداث  خماطر األعمال  خماطر التشغيل  خماطر املالية  املخاطر 

 امليزانية  هيكل

 الدخل  قائمة هيكل

 املال  رأس مالءة 

 االئتمان  خماطر

 السيولة  خماطر

 الفائدة  سعر  خماطر

 املالية  األوراق خماطر
 السلع وخماطر

 العمالت   خماطر

 اسرتاتيجية  خماطر
 األعمال 

 الداخلية  األنظمة
لها تشغي وخماطر  

 التكنولوجيا  خماطر

 اإلدارة  سوء

 القانونية  املخاطر 

 السياسات  خماطر

 املالية  البنية 

 الدولة  خماطر

 املخاطر 
 السياسية 

 ذات املخاطر
 العالقة 

 أزمات خماطر
 البنوك 

 اخلارجية  خماطر
 األخرى
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 : financial risk  املالية املخاطر ✓

 رقابة يتطلب املخاطر  من النوع وهذا .املصرف ومطلوابت  موجودات إبدارة املتصلة املخاطر مجيع  تتضمن
 ابألطراف والعالقة االقتصادية واألوضاع  السوق وحركة لتوجه وفقا املصارف، إدارات قبل من مستمرين وإشراف
 يلي:  ما املالية املخاطر أنواع أهم ومن خسارة، أو رحبا املخاطر  هذه  إبدارة املصارف وحُتقق .العالقة ذات األخرى

 (22، صفحة 2005)حشاد ،  
 املصرف جتاه ابلوفاء ابلتزاماته العميل قيام عدم عن الناجتة احملتملة املالية اخلسائر هي : االئتمانية املخاطرة -

 االئتمان.  خماطر مصادر أهم وتُعترب القروض,  ورأمساله املصرف إيرادات  هبا يتأثر  واليت احملدد، ابلوقت

وتتمثل هذه املخاطر يف عدم قدرة املصرف على سداد االلتزامات املالية عند استحقاقها،   خماطر السيولة: -
واملصرف الذي ال يستطيع الوفاء ابلتزاماته قصرية األجل، تكون البداية حلدوث ظاهرة العجز، الذي إذا استمر 

  ميكن أن يؤدي إىل إفالسه.
 يف   وحدوث تذبذب   األجنبية،  ابلعمالت   التعامل   عن   الناجتة   املخاطر   وهي   :الصرف   أسعار   تقلبات   خماطر -

 . تقلبات األسعار  أسباب   عن  وافية  ودراسات  كامال   اإملام يقتضي  الذي   األمر  العمالت،  أسعار 
 أسعار   يف   معاكسة حتركات    نتيجة  للخسائر   املصرف  تعرض  عن   الناجتة   املخاطر   وهي   : الفوائد  أسعار   خماطر -

 .ألصوله والقيمة االقتصادية  املصرف  عائدات  على  األثر   هلا  يكون  قد  واليت  السوق،  يف   الفوائد 
 وتنشأ   السوق،   يف أسعار   املعاكسة   التغريات   من   املصرف   هلا   يتعرض   قد  اليت   املخاطر   وهي   : السعر  خماطر -
 . للمصرف  مالية   خسائر  يف حدوث  تتسبب  قد   واليت .  والبضائع   واألسهم  السندات  أسواق يف التذبذابت  من
 (24، صفحة 2005)حشاد ،   (:التشغيل)  العمليات   خماطر ✓

 حدوث   أو   األشخاص واألنظمة،  يف  ضعف   أو  الداخلية،  الرقابة  يف  ضعف  من  املتولدة  املخاطر  النوع  هذا  يشمل
 املايل و التزوير.  االحتيال  :ومنها. متوقعة غري  خسائر إىل  مجيعها   تؤدي  قد   واليت  خارجية،  ظروف

 اجلديدة ابزل اتفاقية وفق  االئتمانية املخاطر  قياس أساليب 4.1.2
 : أييت كما األساليب هذه مناقشة سيتم االئتمان  خماطر حلساب أساليب أو طرق ابزل ثالث اتفاق طرح

 املخاطر لقياس  The Standardized Approachاملعيارية   الطريقة تعترب  :النمطي التصنيف أسلوب -
 متارس  اليت املصارف وتستخدمه االئتمان، ملخاطر املال رأس متطلبات الحتساب األبسط االئتمانية املنهجية

 الرهوانت استخدام  إطار توسيع  يتضمن للمخاطر،كما أدق تصنيفا األسلوب هذا ويتضمن .معقدة غري أنشطة
)حسن ،   .الرأمسالية األعباء ختفيف  وابلتايل  خماطرها لتخفيف جديدة وسائل وحدد االئتمانية، املخاطر لتغطية

 ( 140، صفحة  2004
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 مفهوم على اإلبقاء ت  التصنيف العاملية وقد  مؤسسات على ابالعتماد املخاطر تصنيف يتم  املعيار، هذا ومبوجب
 نظام تعديل ت  أنه إال ،(%8 ) املال رأس كفاية معدل  على أيضا اإلبقاء وت  ،"األساسي واملساند " املال رأس

 أصبحت بل ،"األخرى السيادية املؤسسات املصارف القروض" املقرتض لفئة وفقا األوزان  تُعطى تعد  فلم  األوزان
املعينة وزن  ترتبط  التصنيف حتددها  واليت القروض، هلذه املخاطر  لدرجات وفقا للقروض املخاطر   مؤسسات 

 Basel Committee on Banking Supervision Basel II, June)  ابزل جلنة فصلتها حمددة معايري وحسب

2004, p. 510). 
 : The Internal Ratings – Based Approach (IRB) الداخلي  التصنيف أسلوب -

 السلطات موافقة  تنال  أن  اإلفصاح، ومتطلبات الشروط بعض من األدىن احلد  تستويف اليت للمصارف ميكن
 الداخلية تقديراهتا على االئتمان، واالعتماد خماطر قياس أجل من الداخلي التصنيف أسلوب الستخدام الرقابية 

 جيعل وهذا  ,given exposure  معني  لتعرض رأس املال متطلبات حتديد  يف  risk components  املخاطر  ملكوانت
، 2003)الزدجايل،    . املصرف هلا يتعرض قد  اليت االئتمانية  درجة املخاطر مع توافقا أكثر املال رأس متطلبات

 ( 75-74الصفحات 
 :Foundation and Advanced Approaches  املتقدم  واألسلوب األساس أسلوب -

 ثالثة عناصر , توجد IRBالداخلي   التصنيف  أسلوب إطار يغطيها اليت األصول فئات من فئة  لكل  ابلنسبة
 ( 38، صفحة  2002)الزبيدي،   رئيسية هي:

 وبعضها املصارف االئتمان، توفرها ملخاطر وحمددات تقديرات : وهيRisk Components املخاطر  مكوانت
   .املشرفني تقديرات من

 أصول إىل املخاطر مكوانت هبا حتويل يتم الوسيلة اليت : وهيRisk Weight Functions  املخاطر  أوزان  دوال
 .هلا الالزم املال  رأس متطلبات حتديد  وابلتايل ابملخاطر، مرجحة
  : Minimum Requirements - هبا الوفاء جيب اليت الدنيا املعايري -للمتطلبات األدىن احلد 
 من فئة ألي الداخلي التصنيف أسلوب يستخدم أن  يستطيع املصرف حىت استيفاءها جيب املعايري اليت وهي

 األصول. 
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  امليدانية الدراسة ونتائج الدراسة منهجية 2.2
 الدراسة:  منهجية 1.2.2

 وطرق املستخدمة الدراسة   أداة وكذلك وعينتها، الدراسة جمتمع  واألفراد الدراسة، ملنهج  وصفا   اجلانب هذا يتناول
 وتطبيقها، الدراسة أدوات تقنني يفان  الباحث هبا قام اليت  لإلجراءات وصفا يتضمن كما  وثباهتا، وصدقها إعدادها،

 الدراسة. حتليل يف عليها ان الباحث اعتمد   اليت اإلحصائية املعاجلات وأخريا
 جلنة  إطار  وصف ت  التحليلي، حيث الوصفي املنهج على البحث هذا يف االعتماد يتم  :البحث منهج ✓
 . 02ابزل   املعدل االتفاق يف الواردة االئتمان  خماطر قياس الفعالة، وأساليب املصرفية للرقابة اجلديد  ابزل
 العاملة  البنوك  يف  تطويرها   وأساليب  االئتمان  خماطر  إدارة  واقع   البحث  يناقش  حيث   :وعينته  البحث   جمتمع  ✓

 البنوك   يف   املختلفة   بدوائرها   االئتمان  خماطر   إدارة  يف  العاملني   على   اقتصر  امليداين   الدراسة  جمتمع  فإن  اجلزائر،  يف
 أسلوب   استخدام  ت  وقد,  اجلزائر  يف  العاملة  البنوك  يف   االئتمان   قرار  اختاذ  يف  املشاركني  ومجيع   اجلزائر،  يف   العاملة 
 . الشامل  احلصر
 بعدد   مصارف  مخسة  استبعاد  ت   ولكن  ومكتبا  فرعا  143  بعدد,  مصرفا  22  اجلزائر  يف   العاملة  البنوك  عدد  ويبلغ 

 استثناء  أيضا   وت  ومكتبا،  فرعا    133  البحث   جمتمع  فروع   عدد   أن  أي   هلا   الوصول  لصعوبة   ومكتبا  فرعا   10
 يصبح   وبذلك ,  فيها  ائتمانية  تسهيالت  موظفي   وجود   لعدم  مكتبا   31  وعددها   البحث   جمتمع  من   البنكية  املكاتب 

 . فرعا  102  البحث  جمتمع فروع  عدد
 . الشامل  احلصر   أسلوب  استخدام   وت ,  موظف 187  البحث   جمتمع  موظفي  عدد  بلغ   وقد 
 مبعدل  استبانة، 111  اسرتداد ت   وقد . موظف 187  والبالغ  البحث جمتمع  موظفي مجيع هي  البحث عينة  إن 

 خصائص   يبني  التايل   واجلدول.  عليها  اإلجابة   استكمال  لعدم  واحدة   استبانة  استبعاد  مع  ، %  58.8   اسرتداد
 : كالتايل  البنك  جلنسية  وفقا  الدراسة  عينة

 الدراسة عينة من  40.9%أن   تبني  حيث البنك، جنسية متغري حسب الدراسة عينة توزيع   01رقم   جدول يبني
 .الوطنية البنوك يف العاملني  من الدراسة عينة من % 59.1 و  األجنبية، البنوك يف العاملني من

 املصرف  جلنسية  وفقا  الدراسة  عينة  توزيع (:  01)  جدول
 النسبة املئوية  التكرار نوع املصرف

 40.9 45 وافد 
 59.1 65 وطن 
 100 110 اجملموع 

 من إعداد الباحثان.   املصدر:  
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 الربانمج اإلحصائي استخدام ت  امليدانية الدراسة نتائج وحتليل البياانت ملعاجلة   :اإلحصائي األسلوب ✓
 :اآلتية اإلحصائية األساليب استخدام ت  , كما"SPSS"ابسم   املعروف اإلنسانية للعلوم

 . املئوية  والنسب  واملتوسطات  التكرارات .1
 .اخلطي   لالرتباط بريسون   معامل .2
 . النصفية  والتجزئة  ابخ  كرون   ألفا  معامل  خالل   من   البحث   ألداة   الداخلي  والصدق  الثبات  اختبار .3
 . Sample K-S -1"مسرنوف  - كولوجمروف  اختبار"  للبياانت  الطبيعي  التوزيع  اختبار .4
 one sample T test" T"   اختبار .5
 :كالتايل فقراته وثبات صدق من للتأكد  وذلك االستبانة  فقرات تقنني ت  :االستبيان وثبات صدق ✓
 .بطريقتني االستبيان  فقرات صدق من ابلتأكد  الباحثان  قام : االستبيان فقرات صدق ❖
 واحملاسبة واالقتصاد اإلدارة يف متخصصني احملكمني من جمموعة على االستبيان  عرض ت : احملكمني صدق (1

 من حذف يلزم ما إبجراء احملكمني، السادة آلراء االستجابة ومتت . اجملال هذا يف ومن املتخصصني واإلحصاء
 االستطالعية.  العينة تطبيقه على ليتم  النهائية  شبه صورته  يف االستبيان  خرج وبذلك مقرتحاهتم، ضوء يف وتعديل

 : االستبيان  لفقرات  الداخلي   االتساق  صدق  (2
 معامالت  وذلك حبساب   فرد،  30  البالغة  الدراسة  عينة  على  االختبار  لفقرات  الداخلي   االتساق   حساب  ت 

 .له   التابع  للمجال   الكلية   والدرجة  االستبانة  فقرات  من   فقرة   كل  بني  لبريسون   اخلطي  االرتباط
 للفقرات  داخلي   وجود اتساق  على   املختلفة   االرتباط  معامالت   دلت   حيث   عام،   بشكل  إجيابية   النتائج  كانت   وقد 

 : إليه تنتمي  الذي  اجملال  مع  فقرة   لكل   املختلفة   االرتباط  معامالت  يلي  وفيما, إليها  تنتمي  اليت   اجملاالت   مع
 واإلدارة   اإلدارة  جملس   يعتمد)    األول   اجملال   فقرات  من   فقرة   كل   بني  االرتباط  معامالت  08  رقم   امللحق    يبني
 مدى   تعكس   االئتمان،   خماطر  إدارة  وإجراءات  وسياسات  واسرتاتيجيات  أهداف  اجلزائر  يف   العاملة  البنوك   يف  العليا

 املخاطر   ملختلف   التعرض  حال   حتقيقها   البنك  يتوقع   اليت  األرابح  ومستوى   االئتمان،  خماطر   البنك  حتمل   احتمال
 وكذلك ,  0.05داللة  مستوى   عند   دالة  املبينة  االرتباط  معامالت   أن  يبني  والذي  لفقراته،  الكلية  والدرجة(  االئتمانية

 ،   0.361  تساوي   واليت   28  حرية  ودرجة  0.05  داللة   مستوى  عند  اجلدولية   r  قيمة   من   اكرب   احملسوبة  r  قيمة
 . لقياسه وضعت ملا  صادقة  األول  اجملال  فقرات  تعترب   وبذلك 
  اجلزائر  يف   العاملة   البنوك  حتافظ )   الثاين   اجملال   فقرات  من   فقرة   كل   بني  االرتباط  معامالت  09  رقم   امللحق   يبني
 معامالت   أن   يبني  والذي  لفقراته،  الكلية  والدرجة(  مناسبة  بطريقة  االئتمانية  للعمليات  وضبط  وقياس   إدارة  على
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 0.361  تساوي  واليت   28  حرية  ودرجة 0.05   داللة   مستوى  عند  اجلدولية   داللة  مستوى  عند   دالة  املبينة  االرتباط
 . لقياسه  وضعت ملا  صادقة  الثاين  اجملال   فقرات  تعترب  وبذلك  ،

 يف  العاملة  البنوك  لدى  تتوفر)  الثالث   اجملال  فقرات  من   فقرة  كل  بني  االرتباط  معامالت  10  رقم  امللحق  يبني
 وقياس  لتحديد "  02  ابزل "  اجلديدة  ابزل   اتفاقية  يف  والواردة  املعاصرة   األساليب   لتطبيق  الالزمة   املقومات  اجلزائر
 ، 0.05  داللة  مستوى  عند  دالة  املبينة  االرتباط   معامالت  أن  يبني  والذي   لفقراته،  الكلية  والدرجة (  االئتمان   خماطر

 تساوي   واليت   28  حرية  ودرجة  0.05  داللة  مستوى  عند   اجلدولية  r  قيمة   من  اكرب   احملسوبة   r  قيمة  كذلك و 
 . لقياسه  وضعت  ملا  صادقة  الثالث   اجملال  فقرات  تعترب  وبذلك  ،   0.361

 اجلزائر  يف  العاملة   البنوك  متتلك)  الرابع   اجملال  فقرات  من   فقرة   كل  بني  االرتباط   معامالت  11  رقم  امللحق   يبني
 وقياس   حتديد  على   اإلدارة  وتساعد   االئتمان،   خماطر  إدارة  وعمليات  نظم  تدعم   حتليل  وتقنيات  معلومات   أنظمة
 مستوى  عند  دالة  املبينة  االرتباط   معامالت   أن  يبني  والذي   لفقراته،  الكلية  والدرجة (  وكفاءة  بدقة   االئتمان  خماطر
 واليت  28  حرية  ودرجة  0.05  داللة   مستوى  عند  اجلدولية  r  قيمة  من   اكرب   احملسوبة  r  قيمة   وكذلك  0.05   داللة

 . لقياسه  وضعت   ملا  صادقة   الرابع   اجملال   فقرات  تعترب  وبذلك  ،  0.361  تساوي
  اجلزائر   يف  العاملة   البنوك  تستند)  اخلامس  اجملال   فقرات  من  فقرة   كل   بني  االرتباط   معامالت  12  رقم   امللحق   يبني
 اجلدارة  ذات  واإلدارية  املالية   التقارير   بتقدي  الفعالة   الرقابة  عمليات   يعزز   قوي،   وخارجية  داخلية  رقابة   نظام   على
 وفاعلية  سالمة  يكفل  مما  واإلجراءات،  الداخلية  والتعليمات  والسياسات  ابألنظمة  وااللتزام  االئتمان،  خماطر  عن

 معامالت   أن  يبني  والذي  لفقراته،  الكلية  والدرجة (  األجل  طويلة   الرحبية  حتقيق  يف  ويساهم  املخاطر،   إدارة   عملية
 مستوى  عند  اجلدولية   r  قيمة   من   اكرب  احملسوبة   r  قيمة  وكذلك   ،   0.05داللة  مستوى  عند  دالة   املبينة  االرتباط

 وضعت  ملا   صادقة  اخلامس  اجملال  فقرات   تعترب  وبذلك  ،  0.361  تساوي  واليت   28  حرية  ودرجة  0.05  داللة
 . لقياسه
 اجلزائر  يف  العاملة   البنوك  تلتزم)  السادس  اجملال  فقرات  من   فقرة  كل  بني  االرتباط  معامالت   13  رقم  امللحق  يبني

 مال  رأس   كفاية   مدى  حول   السوق   يف   للمشاركني   املعلومات   إباتحة   وذلك   السوق،  وانضباط  الشفافية  بقواعد 
 يف   احملاسبية  وسياساهتا  وقياسها،  إدارهتا  وأساليب   البنك،  هلا  يتعرض   اليت  االئتمان  خماطر  وحجم  ونوعية  البنك،

 دالة   املبينة  االرتباط   معامالت  أن  يبني   والذي  لفقراته،  الكلية   والدرجة (  املخصصات  وتكوين  والتزاماهتا   أصوهلا  تقييم
 0.05  داللة   مستوى  عند  اجلدولية   r  قيمة   من   اكرب   احملسوبة  r  قيمة   وكذلك   ،(  0.05)    داللة   مستوى   عند

 . لقياسه  وضعت   ملا  صادقة  السادس   اجملال  فقرات  تعترب   وبذلك  ،  0.361  تساوي   واليت   28  حرية   ودرجة
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 :االستبانة جملاالت البنائي الصدق ✓
 ويتبني االستبيان، لفقرات ابلدرجة الكلية االستبيان  جماالت من جمال كل ارتباط مدى  14رقم   لحقامل  يبني

 . 0.05  داللة مستوى عند  هبدف الدراسة قوية عالقة له االستبيان  جماالت من جمال كل حمتوى أن 
 :Reliability  االستبانة ثبات ✓
 ألفا   ومعامل  النصفية  التجزئة  طريقة  مها   بطريقتني  نفسها   االستطالعية   العينة  على الثبات  خطوات  الباحثان  أجر

 . كرونباخ
 الفردية   األسئلة   معدل   بني   بريسون  ارتباط   معامل   إجياد   ت:  Split-Half Coefficient  النصفية   التجزئة  طريقة  •

 سبريمان  ارتباط  معامل   ابستخدام  االرتباط  معامالت  تصحيح  ت   وقد   جمال  لكل  الرتبة  الزوجية  األسئلة  ومعدل   الرتبة
 : التالية  املعادلة   حسب  (Spearman-Brown Coefficient)  للتصحيح  براون 

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
2 ر

ر + 1
=  معامل الثبات

 .االستبيان  لفقرات نسبيا كبري ثبات هناك معامل أن  15لحق رقم امل بني وقد  االرتباط معامل ر حيث
 االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا الباحثان طريقة : استخدمCronbach's Alphaكرونباخ   ألفا طريقة •

 .االستبانة جملاالت مرتفعة الثبات معامالت أن   16   رقم امللحق بنيوقد   الثبات، لقياس اثنية كطريقة
 ((Sample K-S -1)  مسرنوف  -كوجملروف الطبيعي)اختبار التوزيع اختبار ✓

 حالة يف ضروري وهو اختبار ال أم الطبيعي التوزيع  تتبع  البياانت هل ملعرفة- مسرنوف -كوجملروف  اختبار يطبق
 رقم امللحق ويوضح ,طبيعيا البياانت يكون توزيع  أن  تشرتط املعلمية االختبارات معظم الن  الفرضيات اختبار

تتبع  البياانت أن  على يدل وهذا0.05 من   اكرب جمال لكل الداللة مستوى أن قيمة حيث االختبار نتائج 17
 املعلمية.  االختبارات استخدام وجيب الطبيعي التوزيع 

 :امليدانية الدراسة نتائج 2.2.2
  :الدراسة وفرضيات فقرات مناقشة (1
 التالية ، واجلداول(One Sample T test)  االستبانة فقرات  الواحدة لتحليل للعينة  Tاختبار استخدام ت 

 اجيابية الفقرة وتكون  فقرة، الداللة لكل ومستوى  tوقيمة   للمتوسط النسيب والوزن  احلسايب املتوسط  على حتتوي
 tل   املطلقة القيمة من  أكرب احملسوبة  tل   القيمة املطلقة كانت إذا حمتواها، على يوافقون  العينة أفراد أن  مبعىن

 اقل املعنوية مستوى أو  " 0.05" (معنوية ومستوى " 109" درجة حرية عند  1.98 تساوي واليت اجلدولية،
 إذا حمتواها، على يوافقون  ال العينة أفراد أن  مبعىن سلبية الفقرة وتكون  (،%60من اكرب النسيب والوزن  0.05 من

ومستوى  " 109 " حرية درجة عند  اجلدولية  tل   املطلقة  القيمة من أصغر احملسوبة  tل   القيمة املطلقة كانت
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 الفقرة يف العينة  آراء وتكون %(،60من   اقل النسيب والوزن  0.05 من اقل املعنوية مستوى )أو "0.05" معنوية
 . 0.05اكرب  املعنوية  مستوى كان  إذا حمايدة

  :األوىل الفرضية الختبار اإلحصائية النتائج (أ
 املال   رأس   لكفاية   اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان   خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات   عالقة  يوجد

 يعتمدها   سليمة  ائتمان   خماطر   إدارة  وإجراءات  وسياسات  واسرتاتيجيات  اجلزائر  يف  العاملة  البنوك  يف"  02  ابزل"
 األرابح   ومستوى االئتمان،  خماطر   املصرف   حتمل  احتمال  مدى  تعكس   املصارف، يف   العليا   واإلدارة  اإلدارة  جملس

 . 0.05 داللة  مستوى عند   االئتمانية  املخاطر  ملختلف  التعرض   حال  حتقيقها   املصرف   يتوقع   اليت
 الوزن  أن  حيث   اجيابية،  الفقرات   مجيع  يف   العينة  أفراد  آراء  أن  األول،   اجملال  فقرات  حتليل  02  رقم  امللحق   يبني
 يوافقون  العينة  أفراد  أن   مبعىن   ،   0.05من   اقل  املعنوية  ومستوى%"    60"    من  اكرب  فقرة   لكل   للمتوسط   النسيب

 إبدارة   اخلاصة  واإلجراءات  والسياسات   الكلية  األهداف  وضع   عن   املسؤولة  اجلهة  اإلدارة   جملس   يعترب "    أنه  على
 املخاطر  وحتديد  تعريف  االئتمان   خماطر  إدارة  تتضمن"    أن   وعلى   ، 82.75%  نسيب   بوزن "    االئتمان   خماطر

 جملس   يهتم"    أن  وعلى   ، %  87.45  نسيب   بوزن"    املخاطر   هذه   ورقابة   قياس "  منهجيات"  وأساليب   االئتمانية،
 اجلوهرية  التغريات   مع السياسات   هذه   تتوافق  ىت ح   املالئمة،  التعديالت  وإجراء  االئتمان،   سياسات   مبراجعة   اإلدارة

  التزام  على  اإلدارة  جملس  حيرص"    أن   وعلى  ،%  85.45  نسيب  بوزن"    للمصرف  واخلارجية  الداخلية  البيئة  يف
 عليها  املوافق  االئتمان  خماطر   إدارة   وسياسات   اسرتاتيجية  ضمن   املصرف   يف   االئتمان  أنشطة   إبدارة   التنفيذية  اإلدارة

 أنشطة  إدارة  على   التنفيذية  اإلدارة  قدرة   اإلدارة   جملس   يتابع "    أن   وعلى   ،   85.64%  نسيب   بوزن"    اجمللس   قبل  من
"   عليها   والسيطرة   ومراقبتها  وقياسها  املخاطر   هذه   لتحديد  الالزمة   اإلجراءات  تتخذ   وأهنا   وكفاءة،   بفاعلية  االئتمان

 ومراجعة   دورية،   بصورة   للمصرف   املالية   النتائج  مبراجعة   اإلدارة  جملس  يلتزم"    أن   وعلى  ، %  83.85  نسيب  بوزن
  اسرتاتيجية  بتطبيق  العليا  اإلدارة  تلتزم"    أن   وعلى  ،  84.91%   نسيب  بوزن "    املخاطر  لقياس  تستخدم  اليت  التقنيات

 بوزن "    للمصرف   االئتمانية  السياسات   وتطوير  اإلدارة،  جملس   أعضاء  قبل  من   عليها  املوافق  االئتمان  خماطر   إدارة
 وحدود   االئتمان،   خماطر  إبدارة   املختصني   األشخاص  بوضوح   العليا   اإلدارة   تُعني "    أن  وعلى   ،   83.64%  نسيب

 خماطر   قياس  واجبات  بني  العليا   اإلدارة  تفصل"    أن  وعلى   ،%  84.04  نسيب   بوزن "    ومسؤولياهتم  صالحياهتم
 ، %  79.27  نسيب   بوزن"    150  آخر  جانب   من   عليها  والسيطرة  متابعتها   ومهام   جانب،   من  ومراقبتها  االئتمان
 بتخصيص   تقوم   ال   املصارف  بعض   أن  لنا   تبني  حيث   اجملال،   فقرات   ابقي  عن   الفقرة   هلذه   نسيب   اخنفاض   هنا   نالحظ

 متابعة   مع   جانب   من  االئتمان   خماطر  ومراقبة  قياس  مهام  بني  جتمع  بل  االئتمان،  خماطر  إلدارة  مستقلة  دائرة
 العليا  اإلدارة حترص"   أن وعلى  التسهيالت، دائرة تسمى واحدة دائرة يف  وذلك  آخر جانب   من  عليها والسيطرة
  قبل  اجلديدة   املصرفية   ابخلدمات   املتعلقة "  احملتملة  املخاطر  وحتليل  حتديد"    للمخاطر   وافية  دراسة  على   للمصرف 
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 الكادر   العليا  اإلدارة  توفر"    أن   وعلى  ،%  81.09  نسيب  بوزن "    اإلدارة  جملس  قبل   من  عليها  واملوافقة  تفعيلها
 سياسات   مع  ومتسقة  عالية  مبعايري  االئتمان   أنشطة  إمتام  على  قادرا  يكون   والذي  الكافية،  اخلربة  وذو  املؤهل  البشري
 %.81.09 نسيب  بوزن"    املصرف
 83.54  يساوي  النسيب  والوزن  ،  4.18  يساوي  األول  اجملال  فقرات  جلميع  احلسايب  الوسط  أن   يتبني  عامة  وبصفة 

 تساوي   واليت  اجلدولية   t  قيمة  من  اكرب   وهي   20.867  تساوي  احملسوبة  t  وقيمة  ، %"    60"    من  اكرب  وهو%  
 يوجد  أبن   الفرضية  قبول  يعين  الذي  األمر,  0.05  من  اقل  وهي   0.000  تساوي  املعنوية  ومستوى  ،   1.98
 البنوك   يف"   02  ابزل"   املال  رأس   لكفاية  اجلديد  اإلطار  وفق  االئتمان   خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  عالقة

 واإلدارة   اإلدارة  جملس   يعتمدها   سليمة  ائتمان  خماطر   إدارة  وإجراءات  وسياسات   واسرتاتيجيات  اجلزائر  يف   العاملة 
 املصرف   يتوقع  اليت   األرابح  ومستوى   االئتمان،   خماطر   املصرف   حتمل   احتمال   مدى   تعكس   املصارف،   يف   العليا

 تلتزم  املصارف   أن  يؤكد  بدوره   وهذا  0.05  داللة   مستوى  عند  االئتمانية  املخاطر   ملختلف   التعرض   حال   حتقيقها 
 للبنك أجازت  2000 سبتمرب  ابزل  وثيقة  يف  الواردة  االئتمان  خماطر إدارة  مبادئ  من والثالث  والثاين  األول  ابملبدأ

 النتيجة   هذه  وتتفق  املصارف   متارسها   اليت   االئتماانت  وأشكال   أنواع   حنو  اختاذها  الواجب   الشروط  حتديد  املركزي
 عنها،  الصادرة   املصرفية  املخاطر  إدارة  مبادئ   خالل   من (    1999)    األمريكية  املالية  اخلدمات  جلنة  مع  البحث  من

 . املخاطر  إدارة  سياسات   بوضع   مالية  مؤسسة  أي   يف   اإلدارة  جملس   يقوم   أبن   تشتمل  واليت
. املخاطر  على  والرقابة  وإدارة  قياس  منهجيات   أو  وأساليب  املخاطر   حتديد   أو  تعريف  السياسات   هذه  وتتضمن

 اإلدارة   جملس   على   وجيب  للمصرف،   واخلارجية   الداخلية  البيئة  يف  اجلوهرية  التغريات  مع  السياسات   هذه   ولتتوافق
 مسؤوليات   خاصة   وبصورة  بوضوح  حيدد  تنظيمي  هيكل  ووجود  املالئمة،  التعديالت  وإجراء   السياسات   هذه  مراجعة

 . املخاطر  على أعماهلا  قرارات  تُبىن  اليت   األشخاص 
 :الثانية الفرضية الختبار اإلحصائية النتائج   ( ب

 املال   رأس   لكفاية   اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان   خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات   عالقة  يوجد
 عند  مناسبة  بطريقة  البنوك  يف  االئتمانية  للعمليات  وضبط  وقياس  وإدارة  اجلزائر  يف  العاملة   البنوك  يف"    02  ابزل"

 . 0.05  داللة   مستوى
 حيث   اجيابية  الفقرات  مجيع  يف   العينة   أفراد  آراء   أن  يتبني  حيث   الثاين،   اجملال   فقرات  حتليل   03  رقم   امللحق   يبني

 يوافقون   العينة   أفراد  أن  مبعىن   ، 0.05  من   اقل   املعنوية  ومستوى %"    60"    من   اكرب   فقرة   لكل   النسيب   الوزن  أن
 االقتصادية،  والقطاعات   املستهدفة،   األسواق:  حيدد  أبن  سليمة   ائتمان  منح   معايري   ظل  يف   املصرف   يعمل "    أنه  على

 ، %85.82   نسيب  بوزن"    الضماانت   وكفاءة  وكفاية  للمقرتض،  االئتمانية  اجلدارة  ومقومات  االئتمان،  وآجال
  نسيب   بوزن"    اإلدارة  جملس   حيددها   اليت   االئتمان  خماطر   إدارة   بسياسات   التنفيذية  اإلدارة   تلتزم "    أن   وعلى 
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  تقييم   عند  االقتصادية   لألوضاع  احملتملة  املستقبلية   التغريات  االعتبار   بعني   املصرف   أيخذ"    أن  وعلى  ،85.27%
 خماطر   لتخفيض  الضماانت  من   املصرف  ينتفع "    أن   وعلى   ،%  82.91  نسيب  بوزن"    االئتمانية  واحملفظة  االئتمان 
 العمالء،   من   املقدمة   للضماانت  دوري   تقييم  إبجراء  املصرف  يقوم "    أن  وعلى  ، %  84.67  نسيب   بوزن "    االئتمان
 نسيب   بوزن "    االئتمان  خماطر   وختفيف  القرض  تدعيم  على   قدرهتا  يف  مستمرة  الزالت   الضماانت  هذه  أن   من   للتأكد

 86.00  نسيب  بوزن"    االئتمان   حمفظة  لتصنيف  الدورية  املراجعة   على  املصرف  حيرص"    أن   وعلى  ،%  86.00
 بوزن "    احملفظة   يف   احملتملة   للخسائر  املالية   املخصصات  كفاية   على  املصرف   حيرص، "    أن  وعلى  ،%

 % . 86.67نسيب
  نسيب  بوزن"   إىل  املتعثرة  الديون  نسبة  ابخنفاض   للمصرف  والنقدية   اإلقراضية  السياسة  كفاءة  تتحقق"    أن  وعلى
 وعلى   ،  82.26%  نسيب  بوزن % "  10ٍ  –  3  أقصى  حبد  العاملية  النسبة  حدود   يف  واحنسارها  التسهيالت،  إمجايل 

 السليب   أثرها   وتقويض   املتعثرة،   الديون  ملعاجلة   حثيثة  جهودا  االئتمان  إدارة   دوائر  يف   والعاملون  العام   املدير  يبذل "    أن
 قواعد  املصرف   يضع "    أن   وعلى   ، %  85.64  نسيب  بوزن"    للمصرف   املال   رأس  وقاعدة   األعمال  نتائج   على

 فيما  صلة   ذو   املقرتضني  من   جمموعة  أو  واحد  ملقرتض "  االئتمانية  للمحفظة   كاف  تنويع "    الرتكز   من  للحد  تنظيمية
 منهجية   املصرف   يتبع "    أن  وعلى  ، %  80.73  نسيب  بوزن"    االقتصادية  القطاعات   اجلغرافية،  للمناطق  بينهم،

 تعامالت   ختضع"    أن   وعلى  ،%79.27  نسيب   بوزن "."  للمخاطر  احلساس   التسعري"  لالئتمان   السليمة  التسعري
 تبلغ"  املصلحة  لذوي"    معينة  حاالت  ويف  اإلدارة،  جملس   ملوافقة  ابملصرف   الصلة  ذوي  لألطراف  االئتمان   منح

 االئتمان  خماطر  بدراسة املصرف يف  االئتمان إدارة هتتم"  أن  وعلى  ، % 85.27 نسيب  بوزن"  الرقابية للسلطات
 راسات الد   العميل،   ملنشأة  والفين   اإلداري  التقييم  السوق،  خماطر   املنافسة،  دراسة  التسويقية،   الدراسات  إبجراء

 املايل   ابلتحليل  املصرف   يف  االئتمان   إدارة  هتتم"    أن   وعلى  ، %  83.12  نسيب  بوزن"    للعميل  املتوقعة  أو  املستقبلية
 معاجلة   على   املقرتضني  مع  والعمل   االئتمان،   لتدهور   املبكرة   الدالئل   إلدراك   املقرتض،   ومتابعة   لالئتمان  الكايف 

 ابملهارات   االئتمان   خماطر   إبدارة  يقومون  الذين   األشخاص   يتمتع "  أن  وعلى   ،%81.27  نسيب   بوزن"    التدهور 
 من   العوائد  تفوق "    أن  وعلى  ، %81.27  نسيب   بوزن"    بكفاءة  االئتمان  خماطر  إلدارة  املطلوبة   والفنية  اإلدارية
 %.79.27نسيب   بوزن"    املصرف  هلا  يتعرض  اليت   املخاطر  االئتمان   أنشطة

 83.50  يساوي   النسيب  والوزن  4.17  يساوي   األول  اجملال   فقرات  جلميع  احلسايب  الوسط   أن  يتبني  عامة   وبصفة 
 تساوي   واليت  اجلدولية   t  قيمة  من  اكرب  وهي  23.342  تساوي   احملسوبة  t  وقيمة%"    60"    من   اكرب   وهو%  

 ذات  عالقة   يوجد  أي   الفرضية   قبول   يعين   مما   0.05  من   اقل  وهي   0.000  تساوي  املعنوية   ومستوى   ،   1.98
 البنوك   يف "  02  ابزل"  املال   رأس  لكفاية  اجلديد  اإلطار   وفق  االئتمان  خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة

 .0.05  داللة   مستوى  عند  مناسبة   بطريقة  املصارف   يف   االئتمانية  للعمليات   وضبط  وقياس   وإدارة   اجلزائر  يف   العاملة 
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 :الثالثة الفرضية الختبار اإلحصائية النتائج ( ت
 املال رأس اجلديد لكفاية اإلطار وفق االئتمان  خماطر إدارة نظم تطوير بني  إحصائية داللة ذات عالقة يوجد 

 يف والواردة املعاصرة األساليب املصارف لتطبيق يف الالزمة واملقومات اجلزائر  يف العاملة البنوك " يف02ابزل  "
 . 0.05داللة   مستوى عند  االئتمانية  املخاطر  وقياس " لتحديد 02ابزل   " اجلديدة ابزل اتفاقية

 04امللحق رقم   يبني :02ابزل   ملنهجيات وفقا االئتمان خماطر لقياس املصرف يواجهها  الت الصعوابت  -
 لكل النسيب الوزن  أن  حيث اجيابية الفقرات يف مجيع  العينة  أفراد  آراء أن  يتبني حيث الثالث، اجملال فقرات حتليل
 على يصعب أنه على يوافقون  العينة أفراد أن  مبعىن ،0.05من   اقل املعنوية ومستوى "% 60 " من اكرب فقرة

 :األمهية حسب التالية لألسباب  02ابزل  وفقا ملنهجيات االئتمان  خماطر قياس املصرف
 أنظمة :نواحي  يف وخاصة البشرية، واملهارات القدرات لتطوير وتعليم مستمر تدريب إىل املصرف حيتاج -1

 كفاية وحتديد   02ابزل   يف اتفاق الواردة االئتمان  خماطر وختفيف قياس أساليب لالئتمان، الداخلي التصنيف
 . 84.36%نسيب  بوزن  األوىل املرتبة السبب هذا احتل حيث املال رأس
 الثانية  املرتبةالسبب   هذا احتل  حيث خارجية ائتماين تصنيف شركات قبل من املصنفني العمالء عدد قلة -2

 . 77.96%نسيب بوزن 
 األوزان  االستفادة من على املصرف قدرة من حيد  الذي األمر احمللية، االئتماين التصنيف شركات غياب -3

 الثالثة املرتبة السبب هذا  حيث احتل مرتفع  ائتماين تصنيف على حيصلون  قد  الذين للعمالء تعطى اليت التفضيلية
 . 77.41%نسيب بوزن 
 اليت النظم احملاسبية يف تعديال تقدما األكثر األساليب  وخاصة 02ابزل   أحكام تطبيق إىل االنتقال حيتاج -4

 السبب هذا احتل حيث والشفافية اإلفصاح ومتطلبات الدولية احملاسبة معايري مع  يتوافق  ومبا املصرف، يتبعها
 . 74.13% نسيب بوزن  الرابعة املرتبة
 يف قياس عليها االعتماد ميكن "االئتمانية املعلومات  جودة اخنفاض" شاملة اترخيية بياانت وجود عدم -5

 . 73.45% نسيب بوزن  اخلامسة املرتبة  السبب هذا احتل حيث االئتمان  خماطر
 وأنظمة التكنولوجيا املتطورة يف االستثمار احتياجات تلبية أجل من للمصرف املناسبة املوارد توافر عدم -6

 68.49%. نسيب السادسة بوزن  املرتبة السبب هذا احتل حيث املعلومات ومجع  املخاطر إدارة
السابعة السبب  هذا احتل حيث املصرف لعمالء لالئتمان  داخلي تصنيف أنظمة وجود عدم -7  املرتبة 

 داخلي تصنيف أنظمة احلاجة لوجود مدى على هنا النسيب الوزن  اخنفاض ويشري65.14% نسيب   بوزن  واألخرية
 االئتمانية، احملفظة  وخصائص  ائتمان  كل عميل خلصائص  دقة أكثر بتحديد  تقوم املصرف، لعمالء لالئتمان 
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 رأس وكفاية االئتمان، وتسعري القروض، خسائر كفاية احتياطات ومدى االئتمان، ومشاكل االئتماين، والرتكز
 .املال

النسيب 3.72 يساوي األول اجملال فقرات جلميع  احلسايب الوسط أن  يتبني عامة وبصفة  يساوي والوزن 
 واليت اجلدولية  tقيمة   اكرب من وهي 10.182 تساوي احملسوبة  tوقيمة   ، "60% "من اكرب وهو  %74.31

 تواجهها صعوابت وجود  يعين مما  0.05  من اقل وهي 0.000 تساوي املعنوية ومستوى ، 1.98تساوي
 أي الفرضية،  رفض يعين مما  0.05داللة   مستوى عند   02ابزل   ملنهجيات وفقا االئتمان  خماطر لقياس املصارف

 العربية املصارف تواجهها اليت التحدايت مع  يتفق وهذا .الالزمة املقومات هلا  اجلزائر ال يتوفر يف العاملة البنوك أن 
 املايل.  واإلفصاح ن االئتما  خماطر بقياس املتعلقة للمتطلبات ابلنسبة وخصوصا 02ابزل   لتطبيق

 : 02 ابزل  إطار يف االئتمان خماطر لقياس مصرفكم سيتبعه الذي  "Approach"األسلوب    -
 مصارفهم، يف   02ابزل   يف إطار االئتمان  خماطر لقياس  املتبعة األساليب يف العينة أفراد آراء  04رقم   امللحق يبني
 احتل حيث عليه يدل ما وهذا املوحد" " األسلوب املعياري استخدام على املستجيبني لدى إمجاع بوجود وذلك
 . 86.60%نسيب   األوىل بوزن  املرتبة

 االنتقال ث  ومن االئتمان،  خماطر  الحتساب املعياري املنهج بتطبيق للبدء العربية املصارف توجه مع  يتفق وهذا
 مل ذلك, بينما على املعين املصرف قدرة  من  املصارف على الرقابة جلنة حتقق بعد  تقدما، األكثر املناهج لتطبيق
 مثل لتطبيق  الالزمة املقومات  وجود لعدم واملتقدم األساسي الداخلي التقييم  أسلوب تطبيق  على العينة أفراد توافق 
 .األسلوب هذا
العاملة حددت هل  - للبنوك  املركزي   خماطر احتساب  ألجل املالئم املنهج اعتماد اجلزائر يف البنك 

 االئتمان؟
 املالئم  املنهج ابعتماد تقم مل اجلزائر العاملة يف للبنوك البنك املركزي أبن  العينة  أفراد موافقة  04رقم   امللحق يبني
 معنوية وذات سالبة  tقيم   مجيع  أن  حيث,  tنتائج اختبار   عليه يدل ما االئتمان وهذا خماطر احتساب ألجل

 . 0.05 عند  احصائية
 :الرابعة الفرضية الختبار اإلحصائية النتائج ( ث

 املال   رأس   لكفاية   اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان   خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات   عالقة  يوجد
 إدارة  وعمليات   نظم تدعم املصارف  يف  حتليل   وتقنيات معلومات  وأنظمة  اجلزائر يف   العاملة  البنوك  يف "  02  ابزل"

 . 0.05  داللة   مستوى عند   وكفاءة  بدقة  االئتمانية  املخاطر  وقياس   حتديد  على   اإلدارة  وتساعد  االئتمان،  خماطر
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 حيث  اجيابية  الفقرات  مجيع   يف  العينة  أفراد  آراء  أن   يتبني  حيث  الرابع،  اجملال  فقرات  حتليل  05  رقم  امللحق  يبني
 يوافقون   العينة   أفراد  أن  مبعىن   ، 0.05من    اقل   املعنوية  ومستوى %"    60"    من   اكرب   فقرة   لكل   النسيب   الوزن  أن

"" املعلومات  اعتمادية"  اجلودة   عالية  ائتمانية  معلومات   على   ابملصرف   االئتمان  خماطر  تقديرات  تستند "    أنه   على
  تقييم  بسرعة   املصرف   إلدارة   االئتمان  حمفظة  ونوعية هيكل معلومات تسمح"    أن  وعلى   ،   77.06%نسيب  بوزن

 بوزن"    االئتمانية  احملفظة  خماطر  تركزات  حتديد  وخاصة  املصرف،  هلا   يتعرض   اليت  االئتمان   خماطر   مستوى  وحتديد 
 من  اإلدارية  املستوايت  ومجيع   اإلدارة  جملس  املعلومات  إدارة  نظم  معلومات  مُتكن  أن  وعلى   ،"  77.61%نسيب
 التنفيذية   اإلدارة  تُراجع "    أن   وعلى   ، 79.63%  نسيب  بوزن "    املال   رأس   متطلبات  وحتديد   املراقبة،  عملية  إجناز
 نسيب   بوزن"    االئتمان   خماطر  إلدارة  كفاءهتا   من  للتأكد  دورية،   بصورة  وجودهتا  املعلومات  نطاق  كفاية  مدى

 تضمن  الداخلية،   النظم  يف   اجلوهرية   التعديالت  ببعض  القيام   إىل   املصرف   حيتاج"    الوقت   ذات  ويف % .    78.50
 من  اإلدارية  املستوايت  أعلى  إىل  التشغيلية  املستوايت  من   وانتقاهلا  جهة، من  التنفيذية  الدوائر  بني  اتاملعلوم  تدفق
 . 77.04%نسيب  بوزن"    أخرى   جهة

 يساوي  النسيب   والوزن  ،   3.90  يساوي   الرابع  اجملال   فقرات   جلميع  احلسايب   الوسط   أن  يتبني  عامة   وبصفة 
 واليت   اجلدولية  t  قيمة  من  اكرب  وهي   17.55  تساوي  احملسوبة  t  وقيمة   ، "  60" %  من  اكرب  وهو    %77.97

 أبن  الفرضية،  قبول   يعين  الذي  األمر 0.05   من   اقل  وهي   0.000  تساوي  املعنوية  ومستوى  ،   1.98  تساوي
 ابزل "  املال   رأس   لكفاية  اجلديد   اإلطار   وفق   االئتمان  خماطر   إدارة  نظم   تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات  عالقة   يوجد
 خماطر  إدارة  وعمليات  نظم تدعم املصارف  يف  حتليل  وتقنيات  معلومات وأنظمة اجلزائر يف العاملة  البنوك يف"  02

 وهذا ,  0.05  داللة  مستوى  عند  وكفاءة  بدقة  االئتمانية  املخاطر   وقياس   حتديد  على  اإلدارة  وتساعد   االئتمان، 
 ابزل  وثيقة  يف   الواردة  االئتمان  خماطر   إدارة  مبادئ   من  عشر  واحلادي   الثامن  ابملبدأ   تلتزم  املصارف   أن  يؤكد   بدوره

 إدارة  مبادئ  خالل   من  ، (  1999)    األمريكية  املالية  اخلدمات   جلنة   النتيجة  هذه   تؤيد   كما 2000   سبتمرب
 إدارية  معلومات  نظام   وجود   حيتاج  املخاطر  إلدارة  فاعل  إطار   أبن   تشتمل  واليت  عنها،  الصادرة  املصرفية  املخاطر 

 . اإلدارية  املستوايت  أعلى  إىل  التشغيلية  املستوايت   من املعلومات   تدفق  يضمن   فاعل
 : اخلامسة الفرضية الختبار اإلحصائية النتائج (ج

 املال   رأس   لكفاية   اجلديد   اإلطار  وفق  االئتمان   خماطر  إدارة  نظم  تطوير  بني  إحصائية  داللة   ذات   عالقة  يوجد
 الرقابة   عمليات   يعزز   قوي،  للمصارف   وخارجية  داخلية  رقابة  نظام   ووجود  اجلزائر  يف العاملة  البنوك  يف "  02  ابزل"

 واخلطط   والسياسات  ابألنظمة   وااللتزام  االئتمان  خماطر  عن   اجلدارة  ذات  واإلدارية  املالية   التقارير  بتقدي  الفعالة،
 يف  ويساهم املصارف، يف   املخاطر   إدارة   عملية   وفاعلية  سالمة   يكفل   مما   اإلجراءات،  وكذلك   الداخلية  والتعليمات

 . 0.05  داللة   مستوى  عند  األجل   طويلة الرحبية  حتقيق
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 : االئتمان  ملخاطر"  الداخلي  التدقيق"  الداخلية   املراجعة  -
 ،)االئتمان   ملخاطر "   الداخلي  التدقيق"  الداخلية   املراجعة )  اخلامس  اجملال  فقرات  حتليل  06  رقم  امللحق  يبني
 ومستوى "    60" %  من  اكرب  فقرة  لكل  النسيب  الوزن  وأن   اجيابية،  الفقرات  مجيع   يف  العينة  أفراد  آراء  أن  يتبني  حيث

 التدقيق "  فعالة  داخلية  مراجعة  املصرف  لدى  يوجد "    أنه  على   يوافقون   العينة  أفراد  أن   مبعىن0.05   من  اقل  املعنوية
 االئتمان  ملخاطر  الداخلي  التدقيق  يتمتع "    أن  وعلى  ، 82.26%  نسيب  بوزن"    االئتمان   ملخاطر"  الداخلي

 املراجعة   تساعد"    أن  وعلى  ،   80.55% نسيب  بوزن "    اإلدارة  جملس  إىل   مباشرة   تقاريرها  وترفع   ابالستقاللية
 املراجعة   حتدد"    أن   وعلى  ،%  81.83  نسيب   بوزن "    املصرف  يف  االئتمان   إدارة  عملية  تقييم  يف  لالئتمان   الداخلية
 املراجعة   تساعد "    أن   وعلى   ، %  79.45نسيب  بوزن"    االئتمان  حمفظة  خماطر   تصنيفات  دقة  لالئتمان  الداخلية
 اإلدارة   جملس   أعضاء   قبل  من   واملقبولة   املناسبة   احلدود   االئتمان  خماطر   تعرضات   ختطي  عدم   على   لالئتمان  الداخلية
 يف   الضعف  جماالت   حتديد   يف  الداخلية  املراجعة   ُتستخدم"    أن   وعلى   ، %  78.72  نسيب   بوزن "    العليا  واإلدارة

 أن  وعلى   ، %  78.90  نسيب   بوزن "    االئتمان  خماطر  قياس  ومنهجيات   االئتمان  خماطر  إدارة  وإجراءات  سياسات
  نسيب   بوزن"    واحلدود   واإلجراءات  السياسات   يف   استثناءات  أي   حتديد   يف   لالئتمان  الداخلية  املراجعة   ُتستخدم "  
 مبكرة   مراحل   يف  االئتمان  يف  التدهور   إدراك  على  املنتظمة  لالئتمان  الداخلية   املراجعة   تعمل "    أن  وعلى %76.88
 العليا   واإلدارة  اإلدارة  جمللس   منتظمة   تقارير  لالئتمان   الداخلية   املراجعة  تقدم"    أن   وعلى  ،   80.18%نسيب  بوزن "  

 : كاآليت  وهي  للمصرف،
 .املصرف  مال  رأس  مستوايت على  وآاثرها   االئتمان،   خماطر   واجتاهات   مستوى   عن   تقييما  تُعد -  

 . القياس  نظم  كفاءة   تقييم  -
 اخلطة  يف   الالزمة  والتعديالت  االئتمان،   خماطر   لقيمة  وفقا   املصرف   مال   لرأس  املستقبلية  املتطلبات   تقييم  -

   75.93.%  نسيب   بوزن "  لذلك تبعا  لالئتمان  اإلسرتاتيجية
 ملخاطر "  الداخلي  التدقيق"  الداخلية  املراجعة )اخلامس  اجملال  فقرات   جلميع  احلسايب   الوسط   أن  يتبني  عامة   وبصفة 
 تساوي   احملسوبة   t  وقيمة  ، 60% من  اكرب   وهو    79.40%  يساوي   النسيب   والوزن  ،   3.97  يساوي (  االئتمان 

 اقل   وهي  0.000  تساوي  املعنوية  ومستوى  ،1.98  تساوي  واليت  اجلدولية  t  قيمة  من  اكرب  وهي  ،  14.004
 عند   الفلسطينية  املصارف  يف   االئتمان  ملخاطر"  الداخلي  التدقيق"داخلية    مراجعة  توفر  يعين  مما  ،   0.05  من

 من   عشر  والسادس  عشر   واخلامس  عشر  الرابع   ابملبدأ  تلتزم  املصارف  أن   يؤكد  بدوره  وهذا  0.05  داللة   مستوى
 جلنة  به  جاءت   ما   النتيجة  هذه   تؤيد  كما ,  2000سبتمرب   ابزل   وثيقة  يف  الواردة  االئتمان  خماطر  إدارة  مبادئ

 األشخاص   أبن   عنها،  الصادرة   املصرفية  املخاطر   إدارة  مبادئ   خالل   من   ، (  1999)    األمريكية  املالية  اخلدمات 
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 جمللس   مباشرة  تقاريرهم  وترفع   ابالستقاللية،  يتمتعوا  أن  جيب  الداخلي  والتدقيق  املخاطر  مراجعة  بوظيفة  القائمني
 .اإلدارة

 :اجلزائري  املركزي  البنك  دور   -
 يف   اجلزائري  املركزي   البنك   بدور  املتعلقة   اخلامس   اجملال  فقرات  جلميع  احلسايب   الوسط  أن   06  رقم  امللحق   يبني
 وقيمة %"  60"  من  اكرب  وهو, 77.48%  يساوي النسيب والوزن  3.87 يساوي االئتمان  خماطر على الرقابة

t  قيمة  من  اكرب  وهي  16.043  تساوي  احملسوبة  t  تساوي  املعنوية  ومستوى  ، 1.98  تساوي  واليت  اجلدولية 
 عند  االئتمان   خماطر  على  الرقابة  يف  كبري   دور  اجلزائري  املركزي  للبنك  أن  يعين  مما  0.05  من   اقل  وهي  0.000

 االئتمان  خماطر  إدارة  مبادئ  من  عشر  السابع   ابملبدأ  تلتزم  املصارف   أن   يؤكد   بدوره  وهذا  0.05  داللة  مستوى
 يف   االئتمان  وإدارة   االئتمانية  احملفظة   على   الرقابة   يف   املركزي   البنك  دور   ويعزز   2000سبتمرب    ابزل   وثيقة   يف   الواردة
 .اجلزائر  يف العاملة   البنوك
 وهو   78.48%    يساوي  النسيب   والوزن  3.92  يساوي  اخلامس   اجملال   فقرات  جلميع  احلسايب   الوسط   بلغ   كما 

 ،   1.98  تساوي  واليت  اجلدولية  t  قيمة  من   اكرب  وهي  17.318  تساوي  احملسوبة  t  وقيمة"  60"  %  من  اكرب
 اإلطار   وفق   االئتمان  خماطر   إدارة   نظم   تطوير  بني   إحصائية  داللة   ذات   عالقة   يوجد  أي   الفرضية   قبول   يعين   مما

 قوي  للبنوك  وخارجية  داخلية  رقابة  نظام   ووجود  اجلزائر  يف  العاملة   البنوك  يف"  02  ابزل "  املال  رأس  لكفاية  اجلديد 
 ابألنظمة   وااللتزام  االئتمان  خماطر   عن   اجلدارة  ذات  واإلدارية  املالية   التقارير  بتقدي  الفعالة،   الرقابة  عمليات   يعزز

 يف   املخاطر  إدارة  عملية  وفاعلية  سالمة   يكفل   مما  اإلجراءات،  وكذلك  الداخلية  والتعليمات  واخلطط  والسياسات
 . 0.05 داللة  مستوى  عند األجل  طويلة  الرحبية  حتقيق يف   ويساهم  املصارف،

 :السادسة الفرضية الختبار اإلحصائية النتائج (د
 املال رأس اجلديد لكفاية اإلطار وفق االئتمان  خماطر إدارة نظم تطوير بني  إحصائية داللة ذات عالقة يوجد 

 الشفافية" السوقية االنضباطية تعزيز حنو يف اجلزائر البنوك العاملة  وتوجه اجلزائر يف العاملة البنوك " يف02ابزل  "
 وحجم ونوعية املال، رأس  كفاية مدى حول السوق يف للمشاركني  املعلومات إباتحة وذلك ،"السوق يف واإلفصاح

 والتزاماهتا أصوهلا تقييم يف احملاسبية وسياساهتا وإدارهتا، قياسها وأساليب املصرف، هلا  يتعرض اليت االئتمان  خماطر
 . 0.05داللة   مستوى عند  وتكوين املخصصات

 حيث اجيابية  الفقرات مجيع   يف العينة  أفراد  آراء أن  يتبني  حيث السادس اجملال  فقرات حتليل  07  رقم امللحق يبني
 أنه على يوافقون  العينة أفراد أن  مبعىن ،  من اقل املعنوية ومستوى " 60% " من اكرب  فقرة لكل النسيب الوزن  أن 
 والضوابط املصرف، لدى اإلفصاح توجهات تبني اإلدارة، جملس عليها  يوافق رمسية، إفصاح سياسة املصرف يتبع  "

 عن لإلفصاح دورية تقارير  املصرف يعد  " أن  وعلى ،% 83.52 نسيب بوزن  " اإلفصاح  عملية  على الداخلية
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 املايل املركز  عن لإلفصاح دورية تقارير املصرف يعد  " أن  وعلى ،% 81.85 نسيب بوزن  " للمصرف املايل  األداء
 يتضمن " أن  وعلى ، 82.78%نسيب   بوزن  " والسيولة املصرف، مال رأس وهيكلية كفاية وخباصة للمصرف،

 " أن  وعلى ،% 78.70 نسيب بوزن  " املصرف  والتزامات أصول تقييم  يف احملاسبية السياسات الدوري اإلفصاح
 " أن  وعلى  ،% 79.81 نسيب بوزن  " املخصصات تكوين  يف املطبقة احملاسبية السياسات اإلفصاح يتضمن
 أن  وعلى ،% 78.69 نسيب بوزن  " االئتمان  خماطر وقياس  إدارة يف املتبعة األساليب الدوري اإلفصاح يتضمن

  77.59%. نسيب بوزن  " االئتمان  خماطر وحجم نوعية الدوري  اإلفصاح يتضمن "
 80.42 يساوي والوزن النسيب ، 4.02 يساوي السادس اجملال فقرات جلميع  احلسايب الوسط بلغ  عامة وبصفة

 تساوي واليت اجلدولية  tقيمة   اكرب من وهي 15.610 تساوي احملسوبة  tوقيمة   ، "% 60 " من اكرب وهو %
 وفق االئتمان  خماطر إدارة نظم  تطوير  بني داللة إحصائية ذات عالقة يوجد  أي الفرضية قبول يعين مما . 1.98

 تعزيز  حنو اجلزائر  يف العاملة البنوك اجلزائر وتوجه يف العاملة " يف البنوك02ابزل  " املال رأس لكفاية اجلديد  اإلطار
 مدى  حول السوق يف للمشاركني املعلومات إباتحة وذلك ،"السوق يف واإلفصاح الشفافية" السوقية  االنضباطية

 وسياساهتا وإدارهتا،  قياسها وأساليب املصرف، هلا يتعرض اليت االئتمان  خماطر وحجم ونوعية املال، رأس كفاية
 متطلبات مع  يتوافق , وهذا0.05داللة   مستوى عند  املخصصات وتكوين والتزاماهتا أصوهلا تقييم يف احملاسبية
 ويؤيده  Market discipline  السوق انضباط وهو  02اجلديدة ابزل   ابزل التفاقية الثالث احملور يف الواردة اإلفصاح

 من البنوك اجلزائرية. لعدد السنوية املالية القوائم تقارير
 اخلالصة:  .3

 اجلزائر، يف العاملة تتبناها البنوك  اليت االئتمان  خماطر إدارة ونظم اسرتاتيجيات واقع  تقييم إىل البحث هذا يهدف
 الدولية البنكية الرقابية  واإلرشادات وفقا للمعايري األنظمة هذه لتطوير تتخذها اليت واإلجراءات واالستعدادات

البنوك  يف االئتمان  خماطر إلدارة شامال إطارا إعداد,  02البنكية ابزل    للرقابة  اجلديدة ابزل جلنة اتفاقية متطلبات"
النتائج   نورد األهداف وعليه هذه حتقيق حنو تتمحور البحث حمتوايت البنكية, وأن  احلديثة للمخاطر اإلدارة وفق
 البنوك يف  االئتمان  خماطر  إدارة بيئة دراسة خالل من تبني حيث ابألهداف، ارتباطا البحث من حتققت اليت

 يلي:  ما اجلزائر يف ةالعامل
 االئتمانية يف البنوك اجلزائرية. العملية كفاءة - أ

 مباشرة وتُرفع تقاريرهم ابالستقاللية، الداخلي والتدقيق املخاطر مراجعة بوظيفة القائمون  األشخاص يتمتع  - ب
 .اإلدارة جمللس
 على البنوك، الرقابة  حتقيق هبدف االئتمانية الضوابط  أو  االسرتشادية القواعد  إبصداريقوم البنك املركزي   - ت

ويتابع   االئتمانية،  الرتكزات مثل قواعد  االئتمان، خماطر حدة ختفيف أجل من للبنوك إلزامية قواعد  وضع  وأيضا
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إصدار املركزي  الديون، اخلاصة والتعميمات القرارات البنك   الديون  ملقابلة املخصصات وتكوين بتصنيفات 
 اإليرادات. ضمن إدراجها وعدم غري احملصلة الفوائد  وجتنيب واملعدومة، حتصيلها يف املشكوك

خماطر عند   Standardized Approachاملوحد   املعياري األسلوب استخدام املصارف تُفضل - ث  قياس 
 . IRBالداخلي   التقييم  ألسلوب  استخدامها , عن02ابزل  منهجيات وفق االئتمان 
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 املالحق 
 (: 1امللحق ) 

 اإلستبانة  •
 مدير  /االئتمان خماطر إدارة  مدير /يالت ھالتس  دعم مدير /سهيالت الت مدير /العام  املدير انئب /العام املدير :احملرتمون  السادة
 االئتمان  مسؤول  /االئتماين  القرار  اختاذ جلان أعضاء /الفرع  مدير  /الداخلي  التدقيق 

 " 02 ابزل" الدولية  للمعايري  وفقا  املصارف يف االئتمان خماطر إلدارة احلديثة األساليب  :املوضوع 
 "اجلزائر يف  العاملة بنوك ال  على  تطبيقية دراسة " 

 املصرفية  املخاطر  إلدارة وفاعلة  سليمة  وأنظمة  اسرتاتيجيات تبين  يف  املصارف جناح على املصريف هاز اجل واستقرار سالمة  يتوقف 
   .واعهاأن على

  ابزل  اتفاقية  حتفز  حيث  قيمة ذات  حتسينات حيدث "  02  ابزل" املال  رأس ملتطلبات  املعدل اجلديد اإلطار  معايري  تطبيق وأن 
 وخاصة  املصرفية، املخاطر  وقياس حتديد يف تقدما  أكثر جياتھمن  وتبين املخاطر،  إدارة وعمليات نظم تطوير على املصارف  02

   IBR.  الداخلي  للتصنيف  املستند املدخل خالل من االئتمانية  املخاطر قياس 
 ، اجلزائر يف العاملة بنوكال  اھتتبنا اليت  االئتمان  خماطر  إدارة وأنظمة  اسرتاتيجيات واقع تقييم  إىل  االستبيان هذا ويهدف

 اتفاقية متطلبات " الدولية املصرفية الرقابية  واإلرشادات للمعايري  وفقا األنظمة ذهھ  لتطوير اھتتخذ اليت  واإلجراءات  واالستعدادات
 2 ". ابزل   املصرفية للرقابة اجلديدة ابزل جلنة

  . انالباحث يقوم هبا  اليت الدراسة  من هاما جزءا االستبيان هذا يشكل  حيث
 .عامة  نتائج إىل والوصول فقط، العلمي البحث  لغرض  إال البياانت هذه استخدام  بعدم ان الباحث لتزم يو  هذا

   .االستبيان ذاھ  لتعبئة  والوقت  هداجل وختصيصكم تعاونكم حسن  لكم أشكر
 موسى عبد القادر, مسعودي عبد احلميد.  / انالباحث                                                                  

 
 :اخلربة  سنوات                        :العلمي  ل ھاملؤ                     :الوظيفي  املسمى

 بنوكال يف العليا واإلدارة  اإلدارة جملس  يعتمد( 1
 وسياسات واسرتاتيجيات داف ھأ اجلزائر يف  العاملة 

 مدى  تعكس االئتمان،  خماطر  إدارة  وإجراءات
 ومستوى  االئتمان، خماطر  املصرف  حتمل احتمال
  التعرض حال اھحتقيق  املصرف يتوقع  الت األرابح 
 .االئتمانية املخاطر  ملختلف

 موافق 
 بشدة 

  موافق
 
 

 غري حمايد 
 موافق 

 غري
 موافق 
 بشدة 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)309-357\ Vo: 6, No:3, 2020 

 

334 
 

 وضع عن املسؤولة اجلهة اإلدارة جملس  يعترب  1
 واإلجراءات الكلية والسياسات األهداف

 .االئتمان  خماطر  إبدارة اخلاصة 

     

 وحتديد تعريف االئتمان  خماطر إدارة تتضمن 2
 "منهجيات " االئتمانية، وأساليب املخاطر 

 املخاطر  هذه ورقابة قياس 

     

 سياسات مبراجعة اإلدارة جملس  يهتم 3
 حىت املالئمة،  التعديالت وإجراء االئتمان،

 اجلوهرية  التغريات  مع  السياسات  هذه تتوافق
 .للمصرف واخلارجية الداخلية البيئة  يف

     

 اإلدارة التزام  على  اإلدارة جملس  حيرص 4
 املصرف يف  االئتمان  أنشطة إبدارة التنفيذية

  خماطر إدارة وسياسات  اسرتاتيجية  ضمن
 .اجمللس قبل  من عليها  املوافق  االئتمان 

     

 التنفيذية اإلدارة قدرة اإلدارة جملس  يتابع  5
 وكفاءة،  بفاعلية  االئتمان أنشطة إدارة على
  هذه لتحديد الالزمة اإلجراءات تتخذ  وأهنا

 .عليها  والسيطرة  ومراقبتها  وقياسها املخاطر 

     

 املالية  النتائج  مبراجعة  اإلدارة جملس يلتزم 6
 التقنيات ومراجعة  بصورة دورية، للمصرف

   .املخاطر لقياس  تستخدم اليت

     

 إدارة اسرتاتيجية بتطبيق  العليا  اإلدارة تلتزم 7
 أعضاء قبل من  عليها املوافق االئتمان خماطر
 االئتمانية  السياسات  وتطوير اإلدارة،  جملس

 .للمصرف

     

 األشخاص بوضوح  العليا  اإلدارة تُعني 8
 وحدود االئتمان، خماطر  إبدارة املختصني 

 .ومسؤولياهتم صالحياهتم
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 قياس واجبات  بني العليا  اإلدارة تفصل 9
 ومهام  جانب، من ومراقبتها  االئتمان خماطر

 .آخر جانب  من  عليها  والسيطرة متابعتها 

     

 دراسة على  للمصرف العليا اإلدارة حترص 10
 املخاطر وحتليل حتديد " للمخاطر وافية 

 اجلديدة املصرفية  ابخلدمات املتعلقة  "احملتملة 
 جملس قبل  من  عليها واملوافقة تفعيلها  قبل

 .اإلدارة

     

 املؤهل البشري  الكادر  العليا اإلدارة توفر  11
 على  قادرا يكون والذي   الكافية، اخلربة  وذو
 مع  ومتسقة عالية مبعايري االئتمان أنشطة  إمتام 

 .املصرف  سياسات 

     

 
 إدارة  على  اجلزائر يف  البنوك العاملة  حتافظ(  2

 بطريقة االئتمانية للعمليات وضبط   وقياس
 .مناسبة

 
افق

مو
 

شدة 
ب

 

افق
مو

  

ايد 
حم

افق  غري 
مو

 
افق  غري 

مو
شدة  

ب
 

 منح معايري ظل يف  املصرف  يعمل  1
  األسواق  :حيدد أبن  سليمة  ائتمان 

 االقتصادية، والقطاعات  املستهدفة،
 اجلدارة  ومقومات االئتمان، وآجال

 وكفاءة وكفاية للمقرتض،  االئتمانية 
 .الضماانت

     

 إدارة بسياسات  التنفيذية  اإلدارة تلتزم  2
جملس   حيددها  اليت  االئتمان خماطر 
   .اإلدارة

     

 التغريات االعتبار  بعني املصرف  أيخذ 3
االقتصادية احملتملة املستقبلية  لألوضاع 

   .االئتمانية  واحملفظة االئتمان تقييم  عند

     

 دوري تقييم إبجراء املصرف يقوم 4
  للتأكد  العمالء،  من املقدمة للضماانت
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 مستمرة الزالت الضماانت هذه أن من
 وختفيف  القرض تدعيم على  قدرهتا يف

 .االئتمان خماطر
 الدورية  املراجعة  على  املصرف  حيرص 5

 .االئتمان حمفظة  لتصنيف 
     

 كفاية  على  املصرف  حيرص 6
يف   احملتملة للخسائر املالية املخصصات 

   .احملفظة 

     

 اإلقراضية السياسة كفاءة تتحقق  7
  الديون  نسبة  ابخنفاض  للمصرف والنقدية 
 واحنسارها التسهيالت، إمجايل إىل املتعثرة

أقصى   العاملية  النسبة  حدود يف   3حبد 
%10 - . 

     

 دوائر يف  والعاملون  العام  املدير  يبذل  8
  ملعاجلة  حثيثة  جهودا  االئتمان  إدارة

 السليب أثرها وتقويض  املتعثرة،  الديون 
 املال  رأس وقاعدة األعمال نتائج على

 .للمصرف

     

 من للحد تنظيمية قواعد املصرف يضع 9
  للمحفظة  كاف  تنويع " الرتكز

 من  جمموعة أو  واحد  ملقرتض  "االئتمانية 
 للمناطق  بينهم، فيما صلة ذو املقرتضني
 .االقتصادية  القطاعات  اجلغرافية، 

     

 السليمة التسعري  منهجية  املصرف  يتبع  10
 .   "للمخاطر احلساس  التسعري" لالئتمان 

     

 االئتمان منح تعامالت ختضع 11
 ملوافقة  ابملصرف الصلة ذوي لألطراف

 لذوي " معينة  حاالت  ويف  جملس اإلدارة، 
   .الرقابية  للسلطات تبلغ "املصلحة 
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 بدراسة املصرف يف  االئتمان  إدارة  هتتم  12
 الدراسات  إبجراء االئتمان خماطر

 خماطر املنافسة،  دراسة  التسويقية، 
 ملنشأة والفين  اإلداري التقييم السوق،
 املتوقعة  أو املستقبلية الدراسات العميل،
 .للعميل 

     

 املصرف يف  االئتمان إدارة هتتم 13
  ومتابعة  لالئتمان الكايف املايل  ابلتحليل 
 لتدهور املبكرة  الدالئل إلدراك املقرتض،
 على املقرتضني  مع والعمل االئتمان،

 التدهور.  معاجلة

     

 إبدارة يقومون  الذين األشخاص  يتمتع  14
 اإلدارية والفنية ابملهارات  االئتمان خماطر

   .بكفاءة االئتمان  خماطر إلدارة املطلوبة

     

 االئتمان أنشطة من العوائد تفوق 15
   .املصرف هلا يتعرض  اليت  املخاطر 

     

 االئتمان أنشطة من العوائد تفوق 16
 .املصرف هلا يتعرض  اليت  املخاطر 

     

 
  الالزمة  املقومات فلسطني يف العاملة البنوك لدى تتوفر(  3

اجلديدة  ابزل اتفاقية يف والواردة املعاصرة األساليب لتطبيق
 .االئتمان خماطر وقياس لتحديد "02ابزل "

 
افق

مو
 

شدة 
ب

 

افق
مو

ايد   
حم

افق غري 
مو

 
افق غري 

مو
شدة  

ب
 

 لألسباب التالية:  02ابزل  ملنهجيات وفقا االئتمان خماطر قياس املصرف على يصعب -أ(
 األمر احمللية، االئتماين التصنيف شركات غياب 1

 من االستفادة على املصرف قدرة من  حيد الذي
 قد الذين للعمالء  تعطى  اليت التفضيلية األوزان 

 .مرتفع ائتماين تصنيف على  حيصلون 

     

 تصنيف شركات قبل من املصنفني العمالء عدد قلة 2
 .خارجية ائتماين

     

 لعمالء لالئتمان  داخلي تصنيف أنظمة وجود عدم 3
 .املصرف
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 جودة اخنفاض" شاملة اترخيية بياانت وجود عدم 4
 قياس يف عليها االعتماد ميكن "االئتمانية  املعلومات

 .االئتمان  خماطر

     

 وخاصة 02ابزل  أحكام تطبيق إىل االنتقال حيتاج 5
 اليت احملاسبية النظم يف تعديال تقدما  األساليب األكثر

 الدولية احملاسبة معايري مع يتوافق ومبا املصرف، يتبعها
 .والشفافية  اإلفصاح ومتطلبات

     

 لتطوير وتعليم مستمر تدريب إىل املصرف حيتاج 6
 أنظمة :نواحي يف وخاصة البشرية، واملهارات  القدرات
 وختفيف قياس أساليب لالئتمان،  الداخلي التصنيف

ابزل   يف الواردة االئتمان  خماطر  وحتديد  02اتفاق 
 .املال رأس كفاية

     
 
 
 

  تلبية  أجل من للمصرف املناسبة املوارد  توافر عدم 7
 وأنظمة املتطورة التكنولوجيا يف االستثمار احتياجات

 .املعلومات ومجع املخاطر إدارة

     

 ؟   02 ابزل إطار يف االئتمان خماطر لقياس مصرفكم سيتبعه الذي "Approach" األسلوب   هو ما -ب(
      املوحد"  " املعياري األسلوب 1
      األساسي  الداخلي التقييم أسلوب 2
      املتقدم   الداخلي التقييم أسلوب 3

 االئتمان؟  خماطر احتساب ألجل املالئم املنهج اعتماد اجلزائر يف العاملة حدد البنك املركزي للبنوك هل -ج(
      املوحد" " املعياري األسلوب 1
      األساسي  الداخلي التقييم أسلوب 2
      املتقدم  الداخلي التقييم أسلوب 3

 
 أنظمةاجلزائر   يف العاملةبنوك  ال متتلك  (4

 إدارة وعمليات نظم تدعم حتليل وتقنيات  معلومات
 وقياس حتديد على اإلدارة وتساعد  االئتمان، خماطر
 .وكفاءة بدقة االئتمان خماطر

 
افق

مو
 

شدة 
ب

 

افق
مو

  

ايد 
حم

افق غري 
مو

 
افق غري 

مو
شدة  

ب
 

 ابملصرف  االئتمان  خماطر تقديرات تستند 1
اجلودة   عالية  ائتمانية معلومات على

 . "املعلومات "اعتمادية

     

 حمفظة ونوعية هيكل معلومات تسمح 2
 املصرف إلدارة االئتمان 
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 خماطر مستوى وحتديد تقييم بسرعة
 وخاصة املصرف،  هلا يتعرض اليت االئتمان 

 .االئتمانية احملفظة خماطر  تركزات حتديد
 جملس املعلومات إدارة نظم معلومات مُتكن 3

 إجناز من اإلدارية املستوايت  ومجيع اإلدارة
 .املال رأس متطلبات وحتديد املراقبة، عملية

     

 ببعض  القيام إىل املصرف حيتاج 4
 الداخلية،  النظم يف اجلوهرية التعديالت

 التنفيذية الدوائر بني املعلومات تدفق تضمن
 التشغيلية املستوايت من وانتقاهلا  جهة، من
 .أخرى جهة  من اإلدارية املستوايت أعلى إىل

     

 نطاق  كفاية مدى التنفيذية اإلدارة تُراجع 5
 من للتأكد دورية،  بصورة وجودهتا املعلومات

 .االئتمان  خماطر إلدارة كفاءهتا

     

 
 داخلية  رقابة نظام على اجلزائر يف العاملة البنوك تستند(  5

 الفعالة الرقابة  عمليات يعزز قوي، (البنك املركزي ) وخارجية
 خماطر عن اجلدارة  ذات  واإلدارية املالية التقارير بتقدمی

 والتعليمات والسياسات  ابألنظمة وااللتزام االئتمان،
 إدارة عملية وفاعلية سالمة   يكفل مما واإلجراءات، الداخلية
 .األجل طويلة الرحبية حتقيق يف مھويسا املخاطر،

 
افق

مو
 

شدة 
ب

 

افق
مو

  

ايد 
حم

افق غري 
مو

 
افق غري 

مو
شدة  

ب
 

 :االئتمان ملخاطر "الداخلي التدقيق" الداخلية املراجعة - أ
 التدقيق" فعالة داخلية مراجعة املصرف لدى يوجد 1

 .االئتمان  ملخاطر   "الداخلي
     

 االئتمان  ملخاطر الداخلي التدقيق يتمتع 2
 .اإلدارة جملس إىل مباشرة تقاريرها    وترفع ابالستقاللية

     

 عملية تقييم يف لالئتمان  الداخلية املراجعة تساعد 3
 .املصرف يف  االئتمان  إدارة

     

 تصنيفات دقة  لالئتمان  الداخلية املراجعة حتدد 4
 .االئتمان  حمفظة خماطر

     

 ختطي عدم على لالئتمان  الداخلية املراجعة تساعد 5
 من واملقبولة املناسبة  احلدود االئتمان  خماطر   تعرضات

 .العليا واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء قبل
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 جماالت  حتديد  يف الداخلية املراجعة ُتستخدم 6
 االئتمان  خماطر إدارة وإجراءات سياسات يف الضعف

 االئتمان. خماطر قياس ومنهجيات

     

 أي حتديد يف لالئتمان  الداخلية  املراجعة ُتستخدم 7
 .واحلدود واإلجراءات السياسات يف استثناءات

     

 إدراك على املنتظمة لالئتمان  الداخلية املراجعة تعمل 8
 .مبكرة مراحل يف االئتمان  يف التدهور

     

 منتظمة تقارير لالئتمان  الداخلية املراجعة تقدم 9
 :كاآليت وهي للمصرف، العليا واإلدارة اإلدارة جمللس

 خماطر واجتاهات مستوى عن تقييما تُعد - 
 .املصرف مال رأس مستوايت على وآاثرها االئتمان،

 .القياس نظم كفاءة تقييم - 
 املصرف مال لرأس املستقبلية املتطلبات تقييم - 

 يف الالزمة والتعديالت االئتمان، خماطر  لقيمة وفقا
 .لذلك تبعا لالئتمان  االسرتاتيجية اخلطة

     

 البنك املركزي اجلزائري  دور -ب
املركزي  مراقبو   يقيم 1  مال رأس كفاية مدىالبنك 

 .االئتمان  مبخاطر مقارنة املصرف
     

املركزي مراقبو ينفذ 2  لنوعية الالزمة املراجعة البنك 
 .منها عينة أبخذ االئتماانت

     

املركزي مراقبو يقوم 3  مستقل تقييم إبجراء البنك 
 خماطر إدارة وإجراءات  وسياسات السرتاتيجيات

 .للمصرف االئتمان 

     

املركزي مراقبو يضع 4  تعرضات تقيد  حدود  البنك 
 الصلة ذات األطراف من جمموعة   أو لألفراد املخاطر

 .بينهم فيما املالية

     

املركزي مراقبو يقوم 5  حمفظة اجتاهات مبراقبة البنك 
 مع احملفظة يف  ملحوظ تدهور أي  ومناقشة االئتمان،

 خماطر  إدارة نظام  يف ضعف :مثل العليا اإلدارة
 تقدير  االئتماانت، تصنيف زائدة، تركزات االئتمان،

 على مستحقة فوائد توقف أتثري إضافية، خمصصات
 .املصرف رحبية

     

 اإلجراءات املصرف اختاذ البنك املركزي مراقبو يتابع 6
 .االئتمان  خماطر إدارة لعملية العاجل  للتحسني املناسبة
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 املراجعة تقييم نتائج علىالبنك املركزي     مراقبو يعتمد 7
 االئتمانية احملفظة نوعية تقييم يف  لالئتمان  الداخلية

 .املخصصات وكفاية للمصرف

     

 أعضاء مراقبة كفاءة مدى البنك املركزي مراقبو حيدد 8
 .االئتمان  خماطر إدارة عملية للمصرف اإلدارة جملس

     

 املراجعة تقييم نتائج على البنك املركزي مراقبو يعتمد 9
 .االئتمان  منح لعمليات لالئتمان  الداخلية

     

 املصرف إدارة إدراك مدى مراقبو البنك املركزي يقيم 10
 التدابري واختاذها مبكرة، مرحلة يف االئتمانية  للمخاطر

 .املناسبة

     

 
  الشفافية  بقواعد  اجلزائر   يف  العاملةبنوك  ال تلتزم  (  6

 املعلومات إباتحة وذلك السوق، وانضباط
 مال رأس كفاية مدى حول السوق  يف للمشاركني
 يتعرض  الت االئتمان خماطر  وحجم  ونوعية  املصرف،

هتا  وسياسا سها،وقيا  اراهتا إد وأساليب املصرف، هلا
 وتكوين  هتا والتزاما هلا أصو  تقييم  يف  احملاسبية 

 .املخصصات

 
افق

مو
 

شدة 
ب

 

افق
مو

  

ايد 
حم

افق  غري 
مو

 
افق  غري 

مو
شدة  

ب
 

 يوافق رمسية،  إفصاح  سياسة  املصرف  يتبع  1
 اإلفصاح توجهات تبني   اإلدارة، جملس عليها
  على  الداخلية  والضوابط املصرف، لدى

 .اإلفصاح  عملية 

     

 عن  لإلفصاح دورية تقارير املصرف يعد 2
 .للمصرف  املايل  األداء

     

 عن  لإلفصاح دورية تقارير املصرف يعد 3
 كفاية  وخباصة   للمصرف،  املايل  املركز 

 .والسيولة  املصرف، مال  رأس وهيكلية 

     

 السياسات الدوري  اإلفصاح  يتضمن 4
 املصرف.  والتزامات  أصول  تقييم يف  احملاسبية 
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 احملاسبية السياسات اإلفصاح  يتضمن 5
 التسهيالت   خمصصات  تكوين  يف  املطبقة

 .االئتمانية 

     

 املتبعة  األساليب  الدوري  اإلفصاح  يتضمن 6
 .االئتمان  خماطر  وقياس  إدارة يف

     

 وحجم نوعية الدوري اإلفصاح  يتضمن 7
 االئتمان.  خماطر

     

 اجملاالت:  لتحليل اإلحصائية  اجلداول •
 األول  اجملال فقرات على  العينة  أفراد إجاابت  اختبار  نتائج يوضح(: 2امللحق ) 

 الرقم 
 

 الفقرات 

ساب 
 احل

سط
الو

يب  
لنس

ن ا
لوز

ا
سط 

متو
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يمة
ق

t  اللة
الد

وى 
ست

م
 

الكلية  األهداف وضع عن املسؤولة اجلهة اإلدارة جملس يعترب 1
 .االئتمان  خماطر إبدارة اخلاصة واإلجراءات والسياسات

4.14 82.75 12.409 0.000 

االئتمانية،  املخاطر وحتديد تعريف االئتمان  خماطر إدارة تتضمن 2
 املخاطر هذه ورقابة قياس "منهجيات" وأساليب

4.37 87.45 19.785 0.000 

 التعديالت وإجراء االئتمان، سياسات مبراجعة اإلدارة جملس يهتم 3
  يف اجلوهرية التغريات مع  السياسات هذه تتوافق حىت املالئمة،

 .للمصرف واخلارجية الداخلية البيئة

4.27 85.45 17.178 0.000 

 أنشطة إبدارة التنفيذية اإلدارة التزام على  اإلدارة جملس حيرص 4
  خماطر إدارة وسياسات اسرتاتيجية ضمن املصرف يف االئتمان 
 .اجمللس قبل من عليها املوافق االئتمان 

4.28 85.64 16.744 0.000 

 أنشطة إدارة على التنفيذية اإلدارة قدرة اإلدارة جملس يتابع 5
 لتحديد الالزمة اإلجراءات تتخذ وأهنا وكفاءة، بفاعلية االئتمان 

 .عليها والسيطرة  ومراقبتها وقياسها املخاطر هذه

4.19 83.85 16.574 0.000 

 بصورة دورية، للمصرف املالية النتائج مبراجعة اإلدارة جملس يلتزم 6
  .املخاطر لقياس تستخدم اليت التقنيات ومراجعة

4.25 84.91 15.814 0.000 

 املوافق االئتمان  خماطر إدارة اسرتاتيجية بتطبيق العليا اإلدارة تلتزم 7
 االئتمانية السياسات وتطوير اإلدارة، جملس أعضاء قبل من عليها

 .للمصرف

4.18 83.64 16.130 0.000 

 خماطر إبدارة املختصني األشخاص بوضوح العليا اإلدارة تُعني 8
 .ومسؤولياهتم صالحياهتم وحدود االئتمان،

4.20 84.04 14.619 0.000 
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 ومراقبتها االئتمان  خماطر قياس واجبات بني العليا اإلدارة تفصل 9
 .آخر جانب من عليها والسيطرة متابعتها ومهام جانب، من

3.96 79.27 10.559 0.000 

 حتديد " للمخاطر وافية دراسة  على للمصرف العليا اإلدارة حترص 10
  قبل اجلديدة املصرفية ابخلدمات املتعلقة "احملتملة املخاطر وحتليل
 .اإلدارة جملس قبل من عليها واملوافقة تفعيلها

4.05 81.09 12.194 0.000 

  الكافية، اخلربة وذو املؤهل البشري الكادر العليا اإلدارة توفر 11
  ومتسقة عالية مبعايري االئتمان  أنشطة إمتام على  قادرا يكون  والذي

 .املصرف سياسات مع

4.05 81.09 12.937 0.000 

 0.000 20.867 83.54 4.18 الفقرات  مجيع
   1.98 تساوي   0.05 معنوية  ومستوى  ( 109 ) حرية درجة  عند اجلدوليةt  قيمة  

 
 الثاين  اجملال فقرات على  العينة  أفراد إجاابت  اختبار  نتائج يوضح(: 3امللحق ) 
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 :حيدد أبن  سليمة ائتمان  منح معايري ظل يف املصرف يعمل 1
 االئتمان، وآجال االقتصادية، والقطاعات املستهدفة، األسواق

 .الضماانت وكفاءة وكفاية للمقرتض، االئتمانية اجلدارة ومقومات

4.29 85.82 17.055 0.000 

 حيددها اليت االئتمان  خماطر إدارة بسياسات التنفيذية اإلدارة تلتزم 2
   .جملس اإلدارة

4.26 85.27 15.732 0.000 

لألوضاع   احملتملة املستقبلية التغريات االعتبار بعني املصرف أيخذ 3
  .االئتمانية واحملفظة االئتمان  تقييم عند االقتصادية

4.15 82.91 17.120 0.000 

 العمالء، من املقدمة للضماانت دوري تقييم إبجراء املصرف يقوم 4
 على قدرهتا يف مستمرة الزالت الضماانت هذه أن  من للتأكد
 .االئتمان  خماطر وختفيف القرض تدعيم

4.23 84.67 16.032 0.000 

 0.000 17.378 86.00 4.30 .االئتمان  حمفظة لتصنيف الدورية املراجعة على املصرف حيرص 5
يف   احملتملة للخسائر املالية املخصصات كفاية على املصرف حيرص 6

  .احملفظة
4.30 86.00 19.913 0.000 

 ابخنفاض للمصرف والنقدية  اإلقراضية السياسة كفاءة تتحقق 7
 حدود يف واحنسارها التسهيالت، إمجايل إىل املتعثرة الديون  نسبة

 . - 10% 3حبد أقصى  العاملية النسبة

4.33 86.67 20.270 0.000 

 حثيثة جهودا االئتمان  إدارة  دوائر يف والعاملون  العام املدير يبذل 8
 األعمال نتائج على السليب أثرها وتقويض  املتعثرة، الديون  ملعاجلة
 .للمصرف املال رأس وقاعدة

4.11 82.26 13.243 0.000 
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 كاف تنويع " الرتكز من للحد تنظيمية قواعد املصرف يضع 9
 ذو املقرتضني من جمموعة أو واحد ملقرتض "االئتمانية  للمحفظة

 .االقتصادية القطاعات اجلغرافية، للمناطق بينهم، فيما صلة

4.28 85.64 16.988 0.000 

 احلساس التسعري" لالئتمان  السليمة التسعري منهجية املصرف يتبع 10
 . "للمخاطر

4.04 80.73 13.089 0.000 

 ابملصرف الصلة ذوي لألطراف االئتمان  منح تعامالت ختضع 11
 تبلغ "املصلحة لذوي " معينة حاالت ويف جملس اإلدارة، ملوافقة

   .الرقابية للسلطات

3.96 79.27 12.505 0.000 

 إبجراء االئتمان  خماطر بدراسة املصرف يف االئتمان  إدارة هتتم 12
 اإلداري التقييم السوق، خماطر املنافسة، دراسة التسويقية، الدراسات

 .للعميل املتوقعة أو املستقبلية الدراسات العميل، ملنشأة والفين

4.26 85.27 16.615 0.000 

 لالئتمان  الكايف املايل ابلتحليل املصرف يف االئتمان  إدارة هتتم 13
 والعمل االئتمان، لتدهور املبكرة الدالئل إلدراك املقرتض، ومتابعة

 التدهور.  معاجلة على املقرتضني مع

4.16 83.12 13.992 0.000 

 ابملهارات االئتمان  خماطر إبدارة يقومون  الذين األشخاص يتمتع 14
  .بكفاءة االئتمان  خماطر إلدارة املطلوبة اإلدارية والفنية

4.06 81.27 13.141 0.000 

 هلا يتعرض اليت املخاطر االئتمان  أنشطة من العوائد تفوق 15
  .املصرف

4.06 81.27 13.311 0.000 

 هلا يتعرض اليت املخاطر االئتمان  أنشطة من العوائد تفوق 16
 .املصرف

3.96 79.27 11.151 0.000 

 0.000 23.342 83.50 4.17 مجيع الفقرات 
 1.98 تساوي   0.05 معنوية  ومستوى  ( 109 ) حرية درجة  عند اجلدوليةt  قيمة  

 
 الثالث   اجملال فقرات على  العينة  أفراد إجاابت  اختبار  نتائج يوضح (: 4امللحق ) 
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 لألسباب التالية:  02بازل  لمنهجيات وفقا االئتمان مخاطر قياس المصرف على يصعب -أ(

 الذي األمر المحلية، االئتماني التصنيف شركات غياب 1

 األوزان من االستفادة على المصرف قدرة من يحد

 على يحصلون قد الذين للعمالء تعطى التي التفضيلية

 .مرتفع ائتماني تصنيف

3.87 77.41 9.167 0.000 

 تصنيف شركات قبل من المصنفين العمالء عدد قلة 2

 .خارجية ائتماني

3.90 77.96 10.542 0.000 

 لعمالء لالئتمان داخلي تصنيف أنظمة وجود عدم 3

 .المصرف

3.26 65.14 2.366 0.020 
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 جودة انخفاض" شاملة تاريخية بيانات وجود عدم 4

 قياس في عليها االعتماد يمكن "االئتمانية المعلومات

 .االئتمان مخاطر

3.67 73.45 6.833 0.000 

 وخاصة 02بازل  أحكام تطبيق إلى االنتقال يحتاج 5

 التي المحاسبية النظم في تعديال تقدما األساليب األكثر

 المحاسبة معايير مع  يتوافق  وبما المصرف، يتبعها

 .والشفافية اإلفصاح ومتطلبات الدولية

3.71 74.13 7.567 0.000 

 لتطوير وتعليم مستمر تدريب إلى المصرف يحتاج 6

 :نواحي في وخاصة البشرية، والمهارات القدرات

 قياس أساليب لالئتمان،  الداخلي التصنيف أنظمة

 02اتفاق بازل  في الواردة االئتمان مخاطر وتخفيف

 .المال رأس كفاية وتحديد

4.22 84.36 16.575 0.000 

 تلبية أجل من للمصرف المناسبة الموارد توافر عدم 7

 وأنظمة المتطورة التكنولوجيا في االستثمار احتياجات

 .المعلومات وجمع المخاطر إدارة

3.42 68.49 3.564 0.001 

 0.000 10.182 74.31 3.72 جميع الفقرات  

 ؟ 02 بازل إطار في االئتمان مخاطر لقياس مصرفكم سيتبعه الذي "Approach" األسلوب  ھو ما -ب(

 0.000 5.131 86.60 1.73 الموحد" " المعياري األسلوب 1

 0.081 1.763 79.47 1.59 األساسي  الداخلي التقييم أسلوب 2

 0.248 1.165 78.38 1.57 المتقدم   الداخلي التقييم أسلوب 3

 0.000 6.076 85.17 1.70 جميع الفقرات  

 االئتمان؟ مخاطر احتساب ألجل المالئم المنهج اعتماد الجزائر في العاملة حدد البنك المركزي للبنوك ھل -ج(

 0.431 -0.791 73.04 1.46 الموحد"" المعياري األسلوب 1

 0.001 -3.335 66.67 1.33 األساسي  الداخلي التقييم أسلوب 2

 0.001 -3.589 66.11 1.32 المتقدم  الداخلي التقييم أسلوب 3

 0.034 -2.147 70.51 1.41 جميع الفقرات 

 1.98 تساوي   0.05 معنوية  ومستوى  ( 109 ) حرية درجة  عند اجلدوليةt  قيمة  
 

 الرابع  اجملال فقرات على  العينة  أفراد إجاابت  اختبار  نتائج يوضح(: 5امللحق ) 
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 ائتمانية معلومات على ابملصرف  االئتمان  خماطر تقديرات تستند 1
 . "املعلومات اجلودة "اعتمادية عالية

3.85 77.06 11.425 0.000 

 املصرف إلدارة االئتمان  حمفظة ونوعية هيكل معلومات تسمح 2
  هلا يتعرض اليت االئتمان  خماطر مستوى وحتديد تقييم بسرعة
 .االئتمانية احملفظة خماطر تركزات حتديد وخاصة املصرف،

3.88 77.61 11.997 0.000 

 املستوايت ومجيع اإلدارة جملس املعلومات إدارة نظم معلومات مُتكن 3
 .املال رأس متطلبات وحتديد املراقبة، عملية إجناز من اإلدارية

3.98 79.63 13.990 0.000 

 النظم يف اجلوهرية التعديالت ببعض  القيام إىل املصرف حيتاج 4
 جهة، من التنفيذية الدوائر بني املعلومات تدفق تضمن الداخلية،

3.85 77.04 10.393 0.000 
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 جهة من اإلدارية املستوايت أعلى إىل التشغيلية املستوايت من وانتقاهلا
 .أخرى

 بصورة وجودهتا املعلومات نطاق  كفاية مدى التنفيذية اإلدارة تُراجع 5
 .االئتمان  خماطر إلدارة كفاءهتا من للتأكد دورية،

3.93 78.50 12.375 0.000 

 0.000 17.550 77.97 3.90 مجيع الفقرات 
 1.98 تساوي   0.05 معنوية  ومستوى  ( 109 ) حرية درجة  عند اجلدوليةt  قيمة  

 
 اخلامس  اجملال فقرات على  العينة  أفراد إجاابت  اختبار  نتائج يوضح(: 6امللحق ) 

 الرقم 
 

 الفقرات 
ط 

وس
املت

ساب 
احل

زن  
الو سيب 

الن
مة  

قي
t   وى

ست
م

اللة 
الد

 

 :االئتمان ملخاطر "الداخلي التدقيق" الداخلية املراجعة - أ
 ملخاطر   "الداخلي التدقيق" فعالة  داخلية مراجعة املصرف لدى يوجد 1

 .االئتمان 
4.11 82.26 12.617 0.000 

 تقاريرها   وترفع ابالستقاللية االئتمان  ملخاطر الداخلي التدقيق يتمتع 2
 .اإلدارة جملس إىل مباشرة

4.03 80.55 11.209 0.000 

 يف  االئتمان  إدارة عملية تقييم يف لالئتمان  الداخلية املراجعة تساعد 3
 .املصرف

4.09 81.83 13.320 0.000 

 0.000 11.318 79.45 3.97 .االئتمان  حمفظة خماطر تصنيفات دقة لالئتمان  الداخلية املراجعة حتدد 4
 خماطر   تعرضات ختطي عدم على لالئتمان  الداخلية املراجعة تساعد 5

 واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء قبل من واملقبولة املناسبة احلدود االئتمان 
 .العليا

3.94 78.72 11.313 0.000 

 سياسات يف الضعف جماالت حتديد يف الداخلية املراجعة ُتستخدم 6
 االئتمان. خماطر قياس ومنهجيات االئتمان  خماطر إدارة وإجراءات

3.94 78.90 10.708 0.000 

 يف استثناءات أي حتديد يف لالئتمان  الداخلية املراجعة ُتستخدم 7
 .واحلدود واإلجراءات السياسات

3.84 76.88 9.530 0.000 

 يف التدهور إدراك على املنتظمة  لالئتمان  الداخلية املراجعة تعمل 8
 .مبكرة مراحل يف االئتمان 

4.01 80.18 11.479 0.000 

 واإلدارة اإلدارة جمللس منتظمة تقارير لالئتمان  الداخلية املراجعة تقدم 9
 :كاآليت وهي للمصرف، العليا
  على وآاثرها االئتمان، خماطر واجتاهات مستوى عن تقييما تُعد - 

 .املصرف مال رأس مستوايت
 .القياس نظم كفاءة تقييم - 
 خماطر لقيمة وفقا املصرف مال لرأس املستقبلية املتطلبات تقييم - 

 .لذلك تبعا لالئتمان  االسرتاتيجية اخلطة يف الالزمة والتعديالت االئتمان،

3.80 75.93 9.047 0.000 
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 0.000 14.004 79.40 3.97 االئتمان ملخاطر "الداخلي التدقيق" الداخلية ابملراجعة املتعلقة الفقراتمجيع 
 البنك املركزي اجلزائري  دور -ب
 مقارنة املصرف مال رأس كفاية مدىالبنك املركزي مراقبو  يقيم 1

 .االئتمان  مبخاطر
4.11 82.29 15.474 0.000 

  عينة أبخذ االئتماانت لنوعية الالزمة  املراجعة املركزيالبنك  مراقبو ينفذ 2
 .منها

4.09 81.89 14.775 0.000 

 السرتاتيجيات مستقل تقييم إبجراء البنك املركزي مراقبو يقوم 3
 .للمصرف االئتمان  خماطر  إدارة وإجراءات وسياسات

3.94 78.86 11.805 0.000 

  أو لألفراد املخاطر تعرضات تقيد حدود البنك املركزي مراقبو يضع 4
 .بينهم  فيما املالية الصلة ذات األطراف من جمموعة

3.93 78.65 12.618 0.000 

  ومناقشة االئتمان، حمفظة اجتاهات مبراقبة البنك املركزي مراقبو يقوم 5
 نظام يف ضعف :مثل العليا اإلدارة مع احملفظة يف ملحوظ تدهور أي

 تقدير االئتماانت، تصنيف زائدة، تركزات االئتمان، خماطر إدارة
 .املصرف رحبية على مستحقة فوائد توقف أتثري إضافية، خمصصات

3.90 77.90 11.529 0.000 

 للتحسني املناسبة اإلجراءات املصرف اختاذ البنك املركزي مراقبو يتابع 6
 .االئتمان  خماطر إدارة لعملية العاجل

3.88 77.52 10.408 0.000 

 لالئتمان  الداخلية املراجعة تقييم نتائج علىالبنك املركزي   مراقبو يعتمد 7
 .املخصصات وكفاية للمصرف االئتمانية احملفظة نوعية تقييم يف

3.76 75.28 9.698 0.000 

 اإلدارة جملس أعضاء مراقبة كفاءة مدى البنك املركزي مراقبو حيدد 8
 .االئتمان  خماطر إدارة عملية للمصرف

3.71 74.23 8.067 0.000 

 لالئتمان  الداخلية املراجعة تقييم نتائج على البنك املركزي مراقبو يعتمد 9
 .االئتمان  منح لعمليات

3.70 73.96 8.542 0.000 

 للمخاطر املصرف إدارة إدراك مدى مراقبو البنك املركزي يقيم 10
 .املناسبة التدابري واختاذها مبكرة، مرحلة يف االئتمانية

3.70 73.96 8.429 0.000 

 0.000 16.043 77.48 3.87 بدور البنك املركزي اجلزائري مجيع الفقرات املتعلقة 
 0.000 17.318 78.48 3.92 مجيع فقرات اجملال 

 1.98 تساوي   0.05 معنوية  ومستوى  ( 109 ) حرية درجة  عند اجلدوليةt  قيمة  
 

 السادس  اجملال فقرات على  العينة  أفراد إجاابت  اختبار  نتائج يوضح(: 7امللحق ) 
 الفقرات  الرقم 

وس 
املت ط   ساب 
احل

زن  
الو سيب 

الن
مة  

قي
t   وى
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م
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 جملس عليها يوافق  رمسية، إفصاح سياسة املصرف يتبع 1
 والضوابط املصرف، لدى اإلفصاح توجهات تبني اإلدارة،

 .اإلفصاح عملية على الداخلية

4.18 83.52 14.729 0.000 
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 املايل األداء عن لإلفصاح دورية تقارير املصرف يعد 2
 .للمصرف

4.09 81.85 13.932 0.000 

 املايل املركز عن لإلفصاح دورية تقارير املصرف يعد 3
 املصرف، مال رأس وهيكلية كفاية وخباصة للمصرف،

 .والسيولة

4.14 82.78 15.686 0.000 

 أصول تقييم يف احملاسبية السياسات الدوري اإلفصاح يتضمن 4
 املصرف.  والتزامات

3.94 78.70 10.684 0.000 

 تكوين يف املطبقة احملاسبية السياسات اإلفصاح يتضمن 5
 .االئتمانية التسهيالت خمصصات

3.99 79.81 12.822 0.000 

 وقياس إدارة يف املتبعة األساليب الدوري اإلفصاح يتضمن 6
 .االئتمان  خماطر

3.93 78.69 11.528 0.000 

 0.000 11.690 77.59 3.88 االئتمان.  خماطر وحجم نوعية الدوري اإلفصاح يتضمن 7
 0.000 15.610 80.42 4.02 مجيع الفقرات  

 1.98 تساوي   0.05 معنوية  ومستوى  ( 109 ) حرية درجة  عند اجلدوليةt  قيمة  
 

 لفقراته  الكلية  والدرجة  األول اجملال  فقرات من فقرة كل بني االرتباط  معامالت: (8)  امللحق 
 معامل  الفقرة الرقم 

 االرتباط 
 مستوى 
 املعنوية 

 وضع عن املسؤولة اجلهة اإلدارة جملس يعترب 1
 اخلاصة واإلجراءات والسياسات الكلية األهداف

 .االئتمان  خماطر إبدارة

0.607 0.000 

  املخاطر وحتديد تعريف االئتمان  خماطر إدارة تتضمن 2
 هذه ورقابة قياس  "منهجيات" وأساليب االئتمانية،

 .املخاطر

0.575 0.001 

 االئتمان، سياسات مبراجعة اإلدارة جملس يهتم 3
 هذه تتوافق حىت املالئمة، التعديالت وإجراء

 الداخلية البيئة  يف اجلوهرية التغريات مع السياسات
 .للمصرف واخلارجية

0.793 0.000 

  إبدارة التنفيذية اإلدارة التزام على  اإلدارة جملس حيرص 4
 اسرتاتيجية ضمن املصرف يف االئتمان  أنشطة

 قبل من عليها املوافق االئتمان  خماطر إدارة وسياسات
 .اجمللس

0.826 0.000 

 إدارة على التنفيذية اإلدارة قدرة اإلدارة جملس يتابع 5
 تتخذ وأهنا وكفاءة، بفاعلية االئتمان  أنشطة

0.702 0.000 
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 وقياسها املخاطر هذه لتحديد الالزمة اإلجراءات
 .عليها والسيطرة ومراقبتها

 للمصرف املالية النتائج مبراجعة اإلدارة جملس يلتزم 6
  لقياس تستخدم اليت التقنيات ومراجعة دورية، بصورة

 .املخاطر

0.469 0.009 

 خماطر إدارة اسرتاتيجية بتطبيق العليا اإلدارة تلتزم 7
 اإلدارة، جملس أعضاء قبل من عليها املوافق االئتمان 
 .للمصرف االئتمانية السياسات وتطوير

0.572 0.001 

 املختصني األشخاص بوضوح العليا اإلدارة تُعني 8
 صالحياهتم وحدود االئتمان، خماطر إبدارة

 .ومسؤولياهتم

0.774 0.000 

 خماطر قياس واجبات بني العليا اإلدارة تفصل 9
 متابعتها ومهام جانب، من ومراقبتها االئتمان 
 .آخر جانب من عليها والسيطرة

0.546 0.002 

 وافية دراسة  على للمصرف العليا اإلدارة حترص 10
 املتعلقة "احملتملة املخاطر وحتليل حتديد" للمخاطر

 عليها واملوافقة تفعيلها قبل اجلديدة املصرفية ابخلدمات
 .اإلدارة جملس قبل من

0.658 0.000 

  اخلربة وذو املؤهل البشري الكادر العليا اإلدارة توفر 11
 االئتمان  أنشطة إمتام على قادرا يكون  والذي الكافية،

 .املصرف سياسات مع ومتسقة عالية مبعايري

0.688 0.000 

 
 لفقراته  الكلية  والدرجة الثاين  اجملال  فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت  : (9امللحق ) 

 مستوى املعنوية  االرتباط معامل الفقرة الرقم 
 أبن  سليمة ائتمان  منح معايري ظل يف املصرف يعمل 1

 االقتصادية، والقطاعات املستهدفة، األسواق :حيدد
 االئتمانية اجلدارة ومقومات االئتمان، وآجال

 .الضماانت وكفاءة وكفاية للمقرتض،

0.767 0.000 

 خماطر إدارة بسياسات التنفيذية اإلدارة تلتزم 2
 .اإلدارة جملس حيددها اليت االئتمان 

0.647 0.000 

 املستقبلية التغريات االعتبار بعني املصرف أيخذ 3
 االئتمان  تقييم عند االقتصادية لألوضاع احملتملة

 .االئتمانية واحملفظة

0.655 0.000 

 خماطر لتخفيض  الضماانت من املصرف ينتفع 4
 .االئتمان 

0.601 0.000 
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 املقدمة للضماانت دوري تقييم إبجراء املصرف يقوم 5
 الزالت الضماانت هذه أن  من للتأكد العمالء، من

 خماطر وختفيف القرض تدعيم على قدرهتا يف مستمرة
 .االئتمان 

0.610 0.000 

 حمفظة لتصنيف الدورية املراجعة على املصرف حيرص 6
 .االئتمان 

0.722 0.000 

 املالية املخصصات كفاية على املصرف حيرص 7
 .احملفظة يف احملتملة للخسائر

0.364 0.048 

 للمصرف والنقدية  اإلقراضية السياسة كفاءة تتحقق 8
 التسهيالت، إمجايل إىل املتعثرة الديون  نسبة ابخنفاض

 حبد العاملية النسبة حدود يف واحنسارها
 3 -10%.أقصى

0.682 0.000 

 االئتمان  إدارة  دوائر يف والعاملون  العام املدير يبذل 9
 أثرها وتقويض  املتعثرة، الديون  ملعاجلة حثيثة جهودا
 املال رأس وقاعدة األعمال نتائج على السليب

 .للمصرف

0.816 0.000 

 " الرتكز من للحد تنظيمية قواعد املصرف يضع 10
 أو واحد ملقرتض  "االئتمانية للمحفظة كاف تنويع

 للمناطق بينهم، فيما صلة ذو املقرتضني من جمموعة
 .االقتصادية القطاعات اجلغرافية،

0.870 0.000 

 لالئتمان  السليمة التسعري منهجية املصرف يتبع 11
 للمخاطر". احلساس التسعري"

0.734 0.000 

  الصلة ذوي لألطراف االئتمان  منح تعامالت ختضع 12
 " معينة حاالت ويف اإلدارة، جملس ملوافقة ابملصرف

 .الرقابية للسلطات تبلغ "املصلحة لذوي

0.541 0.002 

 خماطر بدراسة املصرف يف االئتمان  إدارة هتتم 13
 املنافسة، دراسة التسويقية، الدراسات إبجراء االئتمان 

 العميل، ملنشأة والفين اإلداري التقييم السوق، خماطر
 .للعميل املتوقعة أو املستقبلية الدراسات

0.832 0.000 

  الكايف املايل ابلتحليل املصرف يف االئتمان  إدارة هتتم 14
 املبكرة الدالئل إلدراك املقرتض، ومتابعة لالئتمان 
 معاجلة على املقرتضني مع والعمل االئتمان، لتدهور

 التدهور. 

0.882 0.000 
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 خماطر إبدارة يقومون  الذين األشخاص يتمتع 15
 إلدارة املطلوبة والفنية اإلدارية ابملهارات االئتمان 

 .بكفاءة االئتمان  خماطر

0.868 0.000 

 اليت املخاطر االئتمان  أنشطة من العوائد تفوق 16
 .املصرف هلا يتعرض

0.701 0.000 

 
 لفقراته  الكلية والدرجة  الثالث اجملال  فقرات  من فقرة كل بني االرتباط  معامالت :( 10امللحق ) 

 مستوى املعنوية  معامل اإلرتباط الفقرة الرقم 
 لألسباب التالية:  02ابزل  ملنهجيات وفقا االئتمان خماطر قياس املصرف على يصعب -1
 الذي األمر احمللية،  االئتماين التصنيف شركات غياب 1

  األوزان  من االستفادة على املصرف قدرة من حيد
  على  حيصلون  قد الذين للعمالء تعطى اليت التفضيلية
 .مرتفع ائتماين تصنيف

0.802 0.000 

 شركات قبل من املصنفني العمالء عدد قلة  -ب 2
 .خارجية ائتماين تصنيف

0.745 0.000 

 لعمالء لالئتمان  داخلي تصنيف أنظمة وجود عدم 3
 .املصرف

0.814 0.000 

 اخنفاض" شاملة اترخيية بياانت وجود عدم -ج 4
 يف عليها االعتماد ميكن "االئتمانية  املعلومات جودة
 .االئتمان  خماطر قياس

0.707 0.000 

  , وخاصة02ابزل  أحكام تطبيق إىل االنتقال حيتاج 5
 اليت احملاسبية النظم يف تعديال تقدما األكثر األساليب

 الدولية احملاسبة معايري مع يتوافق ومبا املصرف، يتبعها
 .والشفافية  اإلفصاح ومتطلبات

0.433 0.019 

 لتطوير وتعليم  مستمر تدريب إىل املصرف حيتاج 6
نواحي: أنظمة   يف وخاصة البشرية، واملهارات القدرات
 وختفيف قياس أساليب لالئتمان، الداخلي التصنيف

 , وحتديد02ابزل  اتفاق يف الواردة خماطر االئتمان 
 رأس املال.  كفاية

0.458 0.011 

 تلبية أجل من للمصرف املناسبة املوارد توافر عدم 7
 وأنظمة املتطورة التكنولوجيا يف االستثمار احتياجات

 .املعلومات ومجع املخاطر إدارة

0.696 0.000 

 ؟  02 ابزل إطار يف االئتمان خماطر لقياس سيتبعه مصرفكم  الذي األسلوب هو ما -2
 0.036 0.405 املوحد". " املعياري األسلوب  1
 0.000 0.692 األساسي.  الداخلي التقييم أسلوب  2
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 0.000 0.848 املتقدم.  الداخلي التقييم أسلوب  3
 خماطر االئتمان؟ احتساب ألجل املالئم املنهج اعتماد اجلزائر يف العاملة للبنوك املركزي اجلزائريالبنك حدد  هل -3
 0.000 0.732 املوحد". " املعياري األسلوب 1
 0.000 0.925 األساسي.  الداخلي التقييم أسلوب 2
 0.000 0.877 املتقدم.  الداخلي التقييم أسلوب  3

 
 

 لفقراته  الكلية والدرجة الرابع اجملال  فقرات  من فقرة كل بني االرتباط  معامالت :( 11امللحق ) 
 مستوى املعنوية  معامل اإلرتباط الفقرات  الرقم 

 على ابملصرف  االئتمان  خماطر تقديرات تستند 1
 . "املعلومات اجلودة "اعتمادية  عالية ائتمانية معلومات

0.831 0.000 

 االئتمان  حمفظة ونوعية هيكل معلومات تسمح 2
 خماطر  مستوى وحتديد تقييم بسرعة املصرف إلدارة

 حتديد وخاصة املصرف، هلا يتعرض اليت االئتمان 
 .االئتمانية احملفظة خماطر تركزات

0.728 0.000 

 اإلدارة جملس املعلومات إدارة نظم معلومات مُتكن 3
 املراقبة، عملية  إجناز من اإلدارية املستوايت ومجيع

 .املال رأس متطلبات وحتديد

0.700 0.000 

 اجلوهرية التعديالت ببعض  القيام إىل املصرف حيتاج 4
 الدوائر بني املعلومات تدفق تضمن الداخلية، النظم يف

 التشغيلية املستوايت من وانتقاهلا جهة، من التنفيذية
 .أخرى جهة من اإلدارية املستوايت أعلى إىل

0.560 0.001 

 املعلومات نطاق  كفاية مدى التنفيذية اإلدارة تُراجع 5
 إلدارة كفاءهتا من للتأكد دورية، بصورة وجودهتا

 .االئتمان  خماطر

0.876 0.000 

 
 لفقراته  الكلية  والدرجة  اخلامس اجملال فقرات من فقرة كل بني االرتباط  معامالت (:12)  امللحق 
 مستوى املعنوية  اإلرتباطمعامل  الفقرات  الرقم 

 :االئتمان ملخاطر "الداخلي التدقيق" الداخلية املراجعة - أ
 التدقيق" فعالة  داخلية مراجعة املصرف لدى يوجد 1

 .االئتمان  ملخاطر   "الداخلي
0.883 0.000 

 ابالستقاللية االئتمان  ملخاطر الداخلي التدقيق يتمتع 2
 .اإلدارة جملس إىل مباشرة تقاريرها   وترفع

0.872 0.000 
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 عملية تقييم يف لالئتمان  الداخلية املراجعة تساعد 3
 .املصرف يف  االئتمان  إدارة

0.833 0.000 

 خماطر تصنيفات دقة لالئتمان  الداخلية املراجعة حتدد 4
 .االئتمان  حمفظة

0.882 0.000 

 ختطي عدم على لالئتمان  الداخلية املراجعة تساعد 5
 من واملقبولة املناسبة  احلدود االئتمان  خماطر  تعرضات

 .العليا واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء قبل

0.812 0.000 

 الضعف جماالت حتديد يف الداخلية املراجعة ُتستخدم 6
 االئتمان  خماطر  إدارة وإجراءات سياسات يف

 االئتمان. خماطر قياس ومنهجيات

0.887 0.000 

 أي حتديد يف لالئتمان  الداخلية املراجعة ُتستخدم 7
 .واحلدود واإلجراءات السياسات يف استثناءات

0.638 0.000 

 إدراك على املنتظمة  لالئتمان  الداخلية املراجعة تعمل 8
 .مبكرة مراحل يف االئتمان  يف التدهور

0.855 0.000 

 جمللس منتظمة تقارير لالئتمان  الداخلية املراجعة تقدم 9
 :كاآليت وهي للمصرف، العليا واإلدارة اإلدارة
 خماطر واجتاهات مستوى عن تقييما تُعد - 

 .املصرف مال رأس مستوايت على وآاثرها االئتمان،
 .القياس نظم كفاءة تقييم - 
 املصرف مال لرأس املستقبلية املتطلبات تقييم - 

 يف الالزمة والتعديالت االئتمان، خماطر لقيمة وفقا
 .لذلك تبعا لالئتمان  االسرتاتيجية اخلطة

0.902 0.000 

 البنك املركزي اجلزائري  دور -ب
 مال رأس كفاية مدىالبنك املركزي مراقبو  يقيم 1

 .االئتمان  مبخاطر مقارنة املصرف
0.713 0.000 

 لنوعية الالزمة  املراجعة البنك املركزي مراقبو ينفذ 2
 .منها عينة أبخذ االئتماانت

0.716 0.000 

 مستقل تقييم إبجراء البنك املركزي مراقبو يقوم 3
 خماطر إدارة وإجراءات وسياسات السرتاتيجيات

 .للمصرف االئتمان 

631.0 0.000 

 تعرضات تقيد حدود البنك املركزي مراقبو يضع 4
 الصلة ذات األطراف من جمموعة أو لألفراد املخاطر

 .بينهم فيما املالية

0.647 0.000 

 حمفظة اجتاهات مبراقبة البنك املركزي مراقبو يقوم 5
 مع احملفظة يف ملحوظ تدهور أي ومناقشة االئتمان،

0.617 0.000 
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 خماطر إدارة نظام يف ضعف :مثل العليا اإلدارة
 تقدير االئتماانت، تصنيف زائدة، تركزات االئتمان،

 على مستحقة فوائد توقف أتثري إضافية، خمصصات
 .املصرف رحبية

 اإلجراءات املصرف اختاذ البنك املركزي مراقبو يتابع 6
 .االئتمان  خماطر إدارة لعملية العاجل للتحسني املناسبة

0.707 0.000 

 املراجعة تقييم نتائج علىالبنك املركزي   مراقبو يعتمد 7
 االئتمانية احملفظة نوعية تقييم يف لالئتمان  الداخلية

 .املخصصات وكفاية للمصرف

0.743 0.000 

 أعضاء مراقبة كفاءة مدى البنك املركزي مراقبو حيدد 8
 .االئتمان  خماطر إدارة عملية للمصرف اإلدارة جملس

0.724 0.000 

 املراجعة تقييم نتائج على البنك املركزي مراقبو يعتمد 9
 .االئتمان  منح لعمليات لالئتمان  الداخلية

0.790 0.000 

 املصرف إدارة إدراك مدى مراقبو البنك املركزي يقيم 10
 التدابري واختاذها مبكرة، مرحلة يف االئتمانية للمخاطر

 .املناسبة

0.692 0.000 

 
 لفقراته  الكلية  والدرجة  السادس  اجملال فقرات من  فقرة كل  بني  االرتباط معامالت  : (13)    امللحق 
 املعنوية مستوى  معامل اإلرتباط الفقرات  الرقم 

 عليها يوافق  رمسية، إفصاح سياسة املصرف يتبع 1
 املصرف، لدى اإلفصاح توجهات تبني اإلدارة، جملس

 .اإلفصاح عملية على الداخلية والضوابط

0.794 0.000 

 املايل األداء عن لإلفصاح دورية تقارير املصرف يعد 2
 .للمصرف

0.828 0.000 

 املايل املركز عن لإلفصاح دورية تقارير املصرف يعد 3
 املصرف، مال رأس وهيكلية كفاية وخباصة للمصرف،

 .والسيولة

0.814 0.000 

 يف احملاسبية السياسات الدوري اإلفصاح يتضمن 4
 املصرف.  والتزامات أصول تقييم

0.870 0.000 

 يف املطبقة احملاسبية السياسات اإلفصاح يتضمن 5
 .االئتمانية التسهيالت خمصصات تكوين

0.827 0.000 

 إدارة يف املتبعة األساليب الدوري اإلفصاح يتضمن 6
 .االئتمان  خماطر وقياس

0.857 0.000 
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 خماطر وحجم نوعية الدوري اإلفصاح يتضمن 7
 االئتمان. 

0.816 0.000 

 
 الدراسة  جملاالت البنائي الصدق (:14)  امللحق 
 الداللة  مستوى االرتباط معامل اجملال 
 اجلزائر يف العاملة البنوك يف العليا واإلدارة اإلدارة جملس يعتمد
 االئتمان، خماطر  إدارة وإجراءات وسياسات واسرتاتيجيات أهداف
 ومستوى االئتمان، خماطر املصرف حتمل احتمال مدى تعكس
 املخاطر ملختلف التعرض حال يقها حتق املصرف يتوقع اليت األرابح

 االئتمانية. 

0.820 0.000 

 وضبط وقياس إدارة على اجلزائر يف العاملة البنوك حتافظ
 مناسبة.  بطريقة االئتمانية للعمليات

0.854 0.000 

 لتطبيق الالزمة املقومات اجلزائر يف العاملة البنوك لدى تتوفر
" 02ابزل " اجلديدة ابزل اتفاقية يف املعاصرة والواردة األساليب

 االئتمان.  خماطر وقياس لتحديد

0.444 0.000 

 حتليل وتقنيات معلومات أنظمة اجلزائر يف البنوك العاملة متتلك
 على اإلدارة وتساعد االئتمان، خماطر إدارة وعمليات نظم تدعم
 وكفاءة. بدقة االئتمان  خماطر وقياس حتديد

0.758 0.000 

 ) وخارجية داخلية رقابة نظام  على اجلزائر يف العاملة البنوك تستند
 التقارير بتقدي  الفعالة الرقابة عمليات يعزز ( قوي، البنك املركزي

 ابألنظمة وااللتزام االئتمان، خماطر عن اجلدارة ذات واإلدارية املالية
 سالمة يكفل مما واإلجراءات، الداخلية والتعليمات والسياسات

 طويلة الرحبية حتقيق يف  ويساهم املخاطر، إدارة عملية وفاعلية
 األجل.

0.834 0.000 

 السوق، وانضباط الشفافية بقواعد اجلزائر يف العاملة بنوكال تلتزم
 كفاية مدى حول السوق يف للمشاركني املعلومات إباتحة وذلك

 هلا يتعرض اليت االئتمان  خماطر وحجم ونوعية املصرف، مال رأس
 تقييم يف احملاسبية سياساهتا و وقياسها، إدارهتا وأساليب املصرف،

 املخصصات  وتكوين والتزاماهتا أصوهلا

0.622 0.000 

 
 النصفية(  التجزئة طريقة )  الثبات  معامل  :( 15امللحق ) 

 عدد احملور
 الفقرات 

 معامل 
 االرتباط 

 االرتباط معامل
 املصحح 

 مستوى 
 املعنوية 
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 يف العاملة بنوكال يف العليا واإلدارة اإلدارة جملس يعتمد
 إدارة وإجراءات وسياسات واسرتاتيجيات أهداف اجلزائر
 املصرف حتمل احتمال مدى تعكس االئتمان، خماطر
 املصرف يتوقع اليت األرابح ومستوى االئتمان، خماطر

 االئتمانية.  املخاطر ملختلف التعرض حال حتقيقها

11 0.8147 0.8147 0.000 

 وضبط وقياس إدارة على اجلزائر يف العاملة البنوك حتافظ
 مناسبة.  بطريقة االئتمانية للعمليات

16 0.8270 0.8270 0.000 

 الالزمة املقومات اجلزائر يف العاملة البنوك لدى تتوفر
 اجلديدة ابزل اتفاقية يف املعاصرة والواردة األساليب لتطبيق

 االئتمان  خماطر وقياس " لتحديد02ابزل "

13 0.8090 0.8090 0.000 

 وتقنيات معلومات اجلزائر أنظمة يف العاملةبنوك ال متتلك
 وتساعد االئتمان، خماطر إدارة وعمليات نظم تدعم حتليل

 على اإلدارة
 وكفاءة بدقة االئتمان  خماطر وقياس حتديد

5 0.7982 0.7982 0.000 

 داخلية رقابة نظام  اجلزائر على يف العاملة البنوك تستند
 الرقابة عمليات يعزز قوي،( املركزي البنك  ) وخارجية

 عن اجلدارة ذات واإلدارية املالية التقارير بتقدي  الفعالة
 والتعليمات والسياسات ابألنظمة وااللتزام االئتمان، خماطر

 عملية وفاعلية سالمة يكفل مما واإلجراءات، الداخلية
 األجل  طويلة الرحبية حتقيق يف ويساهم املخاطر، إدارة

19 0.6830 0.6830 0.000 

 وانضباط الشفافية بقواعد اجلزائر يف العاملة البنوك تلتزم
 السوق يف للمشاركني املعلومات إباتحة وذلك السوق،

  وحجم ونوعية املصرف، مال رأس كفاية مدى حول
 إدارهتا وأساليب املصرف، هلا يتعرض اليت االئتمان  خماطر

 والتزاماهتا أصوهلا تقييم يف احملاسبية وسياساهتا وقياسها،
 املخصصات  وتكوين

7 0.8403 0.8403 0.000 

 
 كرونباخ(  ألفا طريقة ) الثبات  معامالت :( 16امللحق ) 

 عدد احملور
 الفقرات 

 ألفا  معامل
 كرونباخ 
 للثبات 

 أهداف  اجلزائر يف العاملة البنوك يف العليا واإلدارة اإلدارة جملس يعتمد
 حتمل  احتمال مدى تعكس االئتمان، خماطر إدارة وإجراءات وسياسات واسرتاتيجيات

 ملختلف التعرض حال حتقيقها املصرف يتوقع اليت األرابح ومستوى االئتمان، خماطر املصرف
 االئتمانية  املخاطر

11 0.9002 
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 0.9181 16 مناسبة  بطريقة االئتمانية للعمليات وضبط وقياس إدارة على اجلزائر يف العاملة البنوك حتافظ
 يف والواردة األساليب املعاصرة لتطبيق الالزمة املقومات اجلزائر يف العاملة البنوك لدى تتوفر
 خماطر االئتمان  وقياس " لتحديد 02ابزل " اجلديدة ابزل اتفاقية

13 0.7659 

 إدارة وعمليات نظم تدعم حتليل وتقنيات معلومات أنظمة اجلزائر يف البنوك العاملة متتلك
 وكفاءة  بدقة االئتمان  خماطر وقياس حتديد على اإلدارة وتساعد االئتمان، خماطر

5 0.7196 

 يعزز قوي، )البنك املركزي( وخارجية داخلية رقابة نظام  على اجلزائر يف العاملة البنوك تستند
 االئتمان، خماطر  عن اجلدارة ذات واإلدارية املالية التقارير بتقدي  الفعالة الرقابة عمليات
 وفاعلية سالمة يكفل مما واإلجراءات، الداخلية والتعليمات والسياسات ابألنظمة وااللتزام

 األجل طويلة الرحبية حتقيق يف ويساهم املخاطر، إدارة عملية

19 0.9248 

 املعلومات إباتحة وذلك السوق، وانضباط الشفافية بقواعد اجلزائر يف العاملة البنوك تلتزم
 االئتمان  خماطر وحجم ونوعية املصرف، مال رأس كفاية مدى حول السوق يف للمشاركني

 أصوهلا تقييم يف احملاسبية وسياساهتا وقياسها، إدارهتا  وأساليب املصرف، هلا يتعرض اليت
 املخصصات  وتكوين والتزاماهتا

7 0.9248 

 
 (Sample Kolmogorov-Smirnov test-1)الطبيعي  التوزيع اختبار  :( 17امللحق ) 

  قيمة اجملال 
 االختبار
Z 

  مستوى
 املعنوية 

 وإجراءات وسياسات واسرتاتيجيات أهداف اجلزائر يف العاملة البنوك يف العليا واإلدارة اإلدارة جملس يعتمد
 يتوقع اليت األرابح ومستوى االئتمان، خماطر  املصرف حتمل احتمال مدى تعكس االئتمان، خماطر إدارة

 االئتمانية  املخاطر ملختلف التعرض حال حتقيقها املصرف

1.219 0.103 

 0.446 0.863 مناسبة  بطريقة االئتمانية للعمليات وضبط وقياس إدارة على اجلزائر يف العاملةبنوك ال حتافظ
 ابزل اتفاقية يف والواردة املعاصرة األساليب لتطبيق الالزمة املقومات اجلزائر يف العاملة البنوك لدى تتوفر
 االئتمان   خماطر وقياس " لتحديد02ابزل " اجلديدة

0.843 0.476 

 االئتمان، خماطر  إدارة وعمليات نظم تدعم حتليل وتقنيات معلومات أنظمة اجلزائر يف العاملة بنوكال متتلك
 وكفاءة  بدقة االئتمان  خماطر وقياس حتديد على اإلدارة وتساعد

0.786 0.568 

 الرقابة عمليات يعزز )البنك املركزي( قوي، وخارجية داخلية رقابة نظام  على اجلزائر يف العاملة البنوك تستند
 والسياسات ابألنظمة  وااللتزام االئتمان، خماطر  عن اجلدارة ذات واإلدارية املالية التقارير بتقدي  الفعالة

 الرحبية حتقيق يف ويساهم املخاطر، إدارة عملية وفاعلية سالمة يكفل مما واإلجراءات، الداخلية والتعليمات
 األجل  طويلة

0.875 0.429 

 يف للمشاركني املعلومات إباتحة وذلك السوق، وانضباط الشفافية اجلزائر بقواعد يف العاملة البنوك تلتزم
 وأساليب املصرف، هلا يتعرض اليت االئتمان  خماطر وحجم ونوعية املصرف، مال رأس كفاية مدى حول السوق
 املخصصات وتكوين والتزاماهتا أصوهلا تقييم يف احملاسبية وسياساهتا وقياسها، إدارهتا

0.973 0.300 

 0.568 0.786 اجملاالت  مجيع
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