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 ممخص:

إِلَدارة المخػػػاِطر  َسػػػاليب الةدي ػػػةإ ػػػراز اأ تناولػػػت الدراسػػػة موسػػػوع السػػػتبرار المػػػال   ػػػالّتر يز   ػػػ 
 وتػـ السػتناد إلػ الجزائػر   المػال  يػ  نظػاـال ومَدى ُقدرتها َ    إرساء الستبرار المػال  مػا اإلرػارة لةالػة

  اخت ػػارات "PESF"    رنػػامت تبيػػيـ البطػػاع المػػال "Bâle" اؿ السترػػاريةػػػػػ"مبػػررات لجنػػة  أسػػاليب أر عػػة 
. 2015-2000خالؿ الفترة  "EWS" ـ اإلنذار الم  ر  اأزماتو ذا نظ "Test De Stress" اإلجهاد المال 

مػػف أجػػِؿ ذلػػؾ إرػػ الية ال ةػػث  انػػت ةػػوَؿ مػػدى إسػػهامات ت ػػؾ اأسػػاليب يػػ  إرسػػاء السػػتبرار المػػال  يػػ  
  ػػت يعاليتهػػا يػػ  تةديػػد ال ػػال ة/  التػػ ظـ هػػذا الػػنّ  وقػػد ت ػػَيف َسػػع  الجزائػػر ل تمػػاد ومةا ػػاةالجزائػػر  

يػ  الدراسػة إلػ  أف النظػاـ المػال    ما أيسػتالهرارة المالية  خطوة إلرساء الستبرار المال  ي  ال الد  
ه تتخ  ه مخاطر  امنة ي  ال نوؾ العموميػة جػّراء درجػة التر يػز ال  يػر يػ  أنّ  يد  الجزائر يعد مستبر نس ياً 

نويا والةترايية ي  التسيير ما يفتبد إل  التّ  القت اد  موماً  أفّ و يولة الهي  ية  إل  ةالة الس اأ وؿ جن اً 
     الستبرار المال  والقت ادي العاـ. يؤ ر س  اً 

تعزيػػػز الرػػػروط والعم يػػػات المط بػػػة   ػػػ  نرػػػاط و نػػػاءا   ػػػ  ذلػػػؾ أو ػػػت الدراسػػػة    ػػػادة هي  ػػػة و 
العمومية     وجه  ي  الم ارؼ درجة التّر ز ال  ير ل ةد مف   ما يتمار  ما الخطر الهي   الم ارؼ

 .ر مف أجؿ ت ةيح  يوب ال نياف المال  ي  الجزائرإلنذار الم  ّ إطارًا ل الخ وص   ما اقترةت

هرارة مالية  ت اطؤ اقت ادي  إجهاد مال   /مخاطر   ال ةالاستبرار المال   إدارة  :الكممات المفتاحية
 .,Test Stress, PESF, EWS  إنذار م  ر

Abstract: 

The study focused on the issues of financial stability by focusing on high lighting the 

role of modern methods of risk management and theirability to establish financial stability 

with reference to the state of the financial sector in Algeria, and wasbased on four methods 

"decisions of the Advisory Committee" Bâle ", financial sector assessment program" PESF " 

The financial stress "Stress Testing " as well as EWS during the period 2000 to 2015. For this 

reason the problem of research was on the extent to which these methods contributed to 

financial stability in Algeria, and Algeria's attempt to adopt and simulate these systems 

proved to be effective In Financial  solidity/ fragility as a step towards financial stability in 

the country. The study also found that the financial system in Algeria is  relatively stable but 

it include potential risks in public banks due to the high degree of concentration of assets 

along side structural liquidity and that the economy in lacks general diversification And 

professionalism in governance, which negatively affects the  financial and economic stability. 

Accordingly, the study recommended restructuring and strengthening the conditions and 

processes applied to the activity of banks in line with the structural risk to reduce the degree 

of concentration in public banks in particular, and proposed an early warning framework to 

correct the defects of the financial structure in Algeria. 

Keywords: Financial stability, risk management, financial strength / fragility, economic 

downturn, financial stress, early warning, EWS , PESF, Test Stress . 
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 :مييدت .1
وخا ة ي   إلرساء الستبرار المال  والم ري      وجه الخ وص  المتزايدة لألهمية إدراً ا

ومف منط ؽ أّف  2008-2007تماما  ما ةدث ي  أزمة الّرهف العباري  المالية اأزمات الفترات الت  ت  
 س طاتي ف رّ ؿ قناًة  ذلؾ تنتبؿ مف خاللها اأزمات ي  الّنظاـ المال  يالّنظاـ المال  والم ري  

وتبييـ الّ ال ة المالية توازيًا ما ر ِد  اإلرراؼ المال  ت  و إل  تة يِؿ مؤّررات الستبرار المال 
المال  ل يعدُّ س يمًا إّل إذا استمّر  العمؿ يالّنظاـ  تطّورات المؤّررات ال ّ ية  ماًل  م دأ التةّوط والةتراز 

 ر ٍؿ س ٍس ةّت  ي  ةالت اأزمات ةيث أنه يتمّتا   ػػن  تنظيميٍة تجع ه ي  وسٍا اةترازّي قادٍر     
دارة هذا اأزمات  لذلؾ يعّد ت ميـ  التنّ ؤ الم ّ ر  اأزمات  ما أّف له وسٌا ت ةية  يمّ نه مف الةّد وا 

جراءات الّرامية إل  تعزيِز الستبرار المال  هديًا متزايدًا ل ّناع الّسياسات الةترازية الّسياسات واإل
-2007المالية  ياأزمة  إدارة المخاطر أساليبوذلؾ مف خالِؿ تطويِر ذات ال  ة والمؤّسسات الّدولية 

 تعزيزِ  إل  الّرامية الّسياسات مف جديدةً  ديعةً  وأ طتتها ي  يعالي العميؽ التّف ير إل  أّدت 2008
ترتي ات الّدورية الت  أ ّدتها   رى المؤسسات المالية اإلجراءات والويّتسح ذلؾ مف   المال  الستبرار

  ("BM"وال نؾ الّدول  "BIS"و نؾ الّتسويات الّدولية  "FMI" الّدولية ) ما ي  ذلؾ  ندوؽ الّنبد الّدول 
المال  ي  ظّؿ موجِة تعاُظـِ العولمة وةالة الّت امؿ  ستبرارالل إيجاد إطاٍر مت امؿٍ الهيآت ي  هذا  وتجتهد

المال  ي  العالـ  ؿ وةت  أوجه الب ور الت  خّ أتها لنا تبنيات الهندسة المالية  هذا الّسمات الت  أ يت 
 دَأ مؤخرًا  !!! وأ بتها  اجزًة  ف ُمتا عة ت عات هذا العولمة والهندسة المالية  ولألسؼ س طات الرراؼ

-2007اأزمة الماليِة يبد نرأت    المرا ؿ المةتم ة ي  القت اديات تن ئيبط إ َداد المؤّررات الت  
أَدى إل  تدهوٍر خطيٍر ي  ما نتيجَة الّسغط الُمفرط ي  التَبييـ خا ًة  نا ر خارج الميزانية  2008

تبدر لـ  غير أنها مالءٍة وسيولٍة  اييٍة  اتمتت ت ان هارغـَ أَف الَعديد من م ارؼُمستوى ونو َية موارد ال
 .الّترا ط الّناتت  ف الّت امالت القت ادية ييما  ينهاو  تَرا ط المال  ل ظرامواجهِة الخسائر نو     استيعاب 

إدارة المخاطر  هدؼ نهائ  لتةبيؽ الّ ال ة المالية  أساليبمف أجؿ ذلؾ  وي  س يؿ تةديث 
رساء الستبرار المال   تعمؿ مخت ؼ هيئات اإلرراؼ المال      المخاطر ق د  أساليب إدارة تطوير وا 

إسفاء الميزة الّنس ية إل  الّسياسة الةترازية الجزئية وال ّ ية وت مي هما   عدما ت ّيف مةدودية اأطر سارية 
خالؿ  العالم  الّ عيد     التنظيم  المةيط لذلؾ  سّجؿ ... 2008-2007إ اف اأزمة المالية المفعوؿ 
  رامت تبييـ البطاع المال   "FMI"أ درتها  ّدة مؤّسسات يتبدمها  جوهرية إ الةاتٍ  اأخيرة الّسنوات

"PESF" ل رقا ة الم ريية الفعالة المن  بة  ف لجنة  اأساسية 29الػػػ الم ادئ تت عه"Bâle" السترارية  
 ما   Macro/Micro-prudentialدارة المخاطر وتعزيِز اأنظمة إلالةدي ة  ساليباأ هذا المباييس تغّط 

رساء الستبرار المال   جوابٍ  ّسوؽال لنِس اط يّعاؿ وجهاز ةبيبيةأماٍف   ماـتُمّ ؿ هذا اإل الةات   وا 
 .2012-2011وةالًّ لتسيير اأزمات  ما ةدَث ي  أزمة الّديوف الّسيادية  2008-2007لألزمة المالية 
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 :اإلشكالية .2
ت ييؼ الجزائر   نؾوا ؿ ي ي  إطار هذِا الةم ة الواسعة لإل الةات الّدوليةو  ي  الّسياؽ ذاته 

تعزيِز الهي ؿ التّنظيم  المعموِؿ  ه ي  إطار مهّمته الجديدة و اإلرراؼ الم ري   تدا يروا  ادة  ياغة 
 الّتدا ير مف الّدولية المن  ؽ المباييس مستوى إل  التّنظيم  اإلطار ريا ُ غيةي  مجاؿ الستبرار المال  

المالءة المالية الت  جاءت  ها الّتع يمة  اـوالبرض  ونظ  الّنبد ةالمتع ب 04-10 رقـ يةأمر ا مدرجة ي ال
 واسطة الم ري   نظاـي  ال تة يؿالو ساليب الرقا ة ر أويطتو   تدقيؽ قاـلذلؾ  وما ُة مها  14-01

 .ترت ز     المعايير الّدولية ل ّسالمة المالية  ال ةال أساليب إدارة ل مخاطر ومؤررات

التجاهات الةدي ة إلرساء الستبرار المال  ي   هذاةوؿ و  يه ي ف إر الية هذا الّدراسة تتمةور 
مف خالؿ تة يؿ ت ؾ اآلليات  نظاـٍ إلدارِة المخاطر  الجزائر مبارنًة  الّنظـ الةترازية الّرائدة المذ ورة س فاً 

إلى أٌم مدل تساىـ األساليب الحديثة إلدارة  " التّال  السؤاؿ  َر طرح  مخاطر وهذاالُتساهـ ي  إدارة 
واةٍد  م رؼمف منظور اةترازيا  إجراءاما ير ؿ ي  ؟؟"المخاطر في إرساء االستقرار المالي في الجزائر 

س و ًا مما اًل )س وؾ البطيا(  وهذا  م ارؼإذا انتهجت جميا المؤّسسات المالية وال أزماتقد ُيسفر  ف 
 المال  الجزائري. نظاـما اّتسح مف تجر ة اأزمات سا بة الّذ ر  الّرغـ مف  وف أ رها  اف مةدودًا     ال

 :الفرعيػػػػػة سئمةاأل .3
 المريبة التالية:الفر ية  سئ ةاأجم ة ارتأينا طرح  آنفا مف أجؿ لإلجا ة     اإلر الية المطروةة

  الستبرار المالػ ؛ إرساءػ  ػػػػػػيػػػ الةدي ة لسالمة النظاـ المال  اأساليبإل  أي مدى تساهـ 
  لجنة مبرراتإل  أي مدى تساهـ "Bâle III"الستبرار المالػ  يػ  الجزائر؛ إرساء  ػػػػػػػػػػػػػػػ  ي 
  ػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رناميساهـ إل  أي مدى"PESF"الستبرار المال  يػػػ  الجزائر؛ إرساء  ػػػػػػػػػ  يػ 
  ات ساهـ اخت ار تإل  أي مدى"Test De Stress"  الستبرار المال  يػ  الجزائر؛ إرساء  ي 
  ـ ػػػػػػػػنظإل  أي مدى تساهـ"EWS"  الستبرار المالػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الجزائر؛ إرسػػػػػػػػاء  يػػػػػػػػػػػػػػ 

 :الفرضيات المعٌدة .4
  رساء ر ؿ معت ر ومالئـ ل ةفاظ  الةدي ة لسالمة النظاـ المال  اأساليبتساهـ الستبرار المال   وا 

 .2008-2007وهذا مف منطؽ التجارب الم تس ة خا ة مف ال دمة المالية العالمية 
  مبرراتتساهـ "Bâle III"  نسب  نظاـ وةيد معتمد إلدارة المخاطر ي  الجزائر نس ّيا يبط مف خالؿ

 ي  إرساء الستبرار المال  ي  الجزائر؛والمخ  ات  المالءة المالية
  رنامت ا تماد نظرا لعدـ "PESF"الستبرار المال  ي  الجزائر؛ ي  إرساءمط بًا  يسهـ   لذلؾ ي نه ل 
  اخت ارات  ا تمادنظرا لعدـ"Test De Stress"؛الستبرار المال  ي  الجزائر ي  إرساءمط بًا  يسهـ   لذلؾ ل 
  ا تماد نظػػػػػػػػػػػاـنظرا لعدـ "EWS"الستبرار المال  ي  الجزائر؛ ي  إرساءمط بًا  يسهـ   لذلؾ ي نه ل 
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 :أىمٌية الٌدراسة .5
الرقا ة واإلرراؼ مف أجؿ المةايظة      إطارلما  اف  نؾ الجزائر ي دي اهتمامًا  أهمية تةسيف 

استبرار النظاـ المال  والجهاز الم ري  وي  ظؿ موجة  دـ الستبرار النس   المنع س نتيجة نسوب 
ة المتاةة  مف هذا ة والفرص التموي ييالنظاـ الم ري   يف الفرص الست مار  حالموارد التموي ية وتأرج

ت ؾ الةدي ة إلرساء الستبرار المال  مف خالؿ تس يِط الّسوء      ساليبالمنط ؽ تن ا أهّمية دراستنا لأل
المرتبة مف تو ياِت الجهات الّدولية الت  ُتعن    دارِة اأزمات والمخاطر وتة يؿ مؤّررات اأساليب 

الستبرار المال  هذا اأخير الذي  إلرساء مدخؿ   الّتوتر المال  الّ ال ة المالية وُقدرتها العالية ي  التنّ ؤ
 الستبرار القت ادي ال   . إلرساءيعد الر يزة اأساسية 

 :أىداؼ الٌدراسة .6
اإلطار الذي سنستعرسه المتمّ ؿ ي  إرساء الستبرار المال  والةفاظ   يه يرت ُط     نةٍو  إفّ 

بة  الّسياسات الةترازية الّت  تسمح ل نؾ الجزائر  تة يِؿ وتبييـ الستبرار و يٍؽ  العنا ر الّتة ي ية المتع ّ 
جن ا إل  معالجة      أسس  نا ر القت ادية ال ّ ية والّرقا ية ويتمّ ؿ الهدؼ اأساس  ل ّدراسةالمال  

  :ي  تة يؿ البسايا المتعّ بة  الستبرار المال  ُ غية تةبيِؽ ما ي  هذا الفجوة التة ي ية
إم انية تةديد و رؼ مواطف الّسعؼ المةتم ة ي  وقٍت م ّ ر ق ؿ أف تؤّدي إل  ت ةيةاٍت  -

أو ةالِت توقٍؼ ي  ال نية الّتةتية المالية وهذا مف خالِؿ  الم ارؼاقت ادية أو مرا َؿ داخَؿ 
 ستبرار المال ؛لتة يِؿ آليات إدارة المخاطر ور ِد مؤّررات ا

وقائية وسياسات  الجيٍة ي  الوقت المناسب لتفادي  دـ الستبرار ترجيا ا تماد سياساٍت  -
ي  ةالة يرؿ الّتدا ير الوقائية والعالجية ويسع  هذا اإلطار إل  تة يؿ مؤررات الّ ال ة  ال الم

 المتعارؼ   يها والّذي تستنُد إليه العديد مف أطر الّسياسات البائمة؛

 :محٌددات الٌدراسة .7
مةّدداته مف خالِؿ تة يؿ العوامؿ المؤ رة   يه والّتدا ير و  لستبرار المال الّتطرؽ إل  مفهوـ ا -

هذا التة يؿ يستهدؼ  ينة واسعة مف النظاـ  الاّلزمة لتةبيبه وهو المتغير التّا ا ي  الّدراسة.
الم ري  الجزائري  ونه يم ؿ الجزء اأغ ب مف النظاـ المال   ما اإلرارة إل   اق  البطا ات ي  

  هذا الفترة رهدت ما رهدته (2015-2000)سنة  15د ما يبس   ه الّتة يؿ القت ادي ولفترة ةدو 
 سياسية  ديدة تسا دراستنا ترت ز     أهّمية الّنتائت المستوياة منها؛-مف تغّيرات اقت ادية وجيو

البطاع المال   لتبييـ  "PESF" ل اأساليب الةدي ة إلدارة المخاطر خا ة  رامت  ندوؽ النبد الدو  -
المتم ؿ ي  اخت ارات اإلجهاد والّسغط المال    اإلساية إل   السترارية ومبّررات لجنة  ػػاؿ

دراسة يعاليتها ي  نظـ اإلنذار الم  ر  اأزمات و ذا و  "Macro & Micro prudentielle" مؤّررات
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م ؿ المتغير ت ت القت ادية والو  المالية ه العنا ريتة يؿ الّ ال ة المالية وقدراتها     توج
 المستبؿ ي  الّدراسة.

 ذلؾ سنبت ر ي  دراستنا هذا     تة يؿ الّتطورات المالية والّنبدية ي  الجزائر  والّدور الةاسـ  -
ل نؾ الجزائر ي  تةبيؽ الستبرار المال  والقت ادي     ةدٍّ سواء مف خالؿ مسٍح رامٍؿ ل وسا 

أساليب إدارة نةاوؿ تة يؿ الّ ال ة المالية لت ياف أ ر  ...  أخيراً مذ ورةال فترةالالقت ادي خالؿ 
 .ةالة  دـ الستبرار المال المال  مف الهرارة و الم ري  و المطّ بة ي  ةماية الّنظاـ  المخاطر

 :منيجٌية الٌدراسة .8
المخاطر  ومف أجؿ تة يؿ آلياِت إدارة و نظراً  لط يعة الّدراسة المتمةورة ةوؿ الستبرار المال  

المطروح واخت ار الفرسيات واخت ار مدى نجا ة المبترةات  و وف الّدراسة تتط ب  سؤاؿاإلجا ة     ال
سنة رهدت ما  20مسةًا وتة ياًل  ميبًا ل نظـ الةترازية والوسا القت ادي خالَؿ يترٍة تتراوُح ةّت  

سية وةّت  الجتما ية...   ؿُّ هذا مف رأنه أف الّسيا-جيورهدته مف تغيراٍت ي  اأوساع القت ادية و 
يعط  لدراستنا ولو إسايًة ي  س يؿ إ راء الموسوع  و  يه مف خالؿ هذا النباط  دا لنا ج ّيا أهـ المناهت 

أدناا   ما تـ الع مية الت  مف رأنها أف تساهـ ي    ورة إطار الّدراسة   عديه الّنظري والّتط يب  نسردها 
  التة يؿ القت ادي المد ـ  التة يؿ اإلة ائ  لمؤررات الستبرار المال  الت  تطرةها ال تماد   

 :السترارية "Bâle III"المؤسسات الدولية الت  تعن   المجاؿ     غرار  ندوؽ النبد الدول  ولجنة 

استعراض ا ي  ذالمنهت الو ف : ةيث سيعتمد ي  اإلطار الّنظري ل متغيريف التّا ا والمستبؿ  و  -
 ةيث سيعتمد ي  اإلطار التّفسيري ل متغيرات؛ الّدراسةل جزائر ول عينة  مال الّتطور ال

 ي  اإلطار التط يب   ونه يتط ب تة يال ل متغيرات المفّسرة والتّا ا. أ تمد: دراسة الةالةمنهت  -

 :الٌدراسة محتكيات  .9
ارتئينا إل  تبسيـ الّدراسة إل  أر عِة ي وٍؿ متما  ة مف ةيُث توزيا الم اةث والّنباط الت  تعالجها  

تمت اإلرارة ي     ه  "اإلطػػػػػػػػار العاـ لالستبرار المالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يبد ارتأينا أف يتسـ الف ؿ اأوؿ  عنواف "
 عديه السيؽ )الستبرار الم ري ( و ذا المفهوـ الواسا)الستبرار إل  المفاهيـ النظرية لالستبرار المال   

المال  ال   (  هذا وقد تـ استهالؿ الف ؿ  مفهيـ  امة ةوؿ أهـ النظريات والمدارس المفسرة 
ػػة إلدارة التجاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الةدي ػلالستبرار/ دـ الستبرار المال . ي  ةيف ر ز الف ؿ ال ان  الموسوـ  ػػ " 

"     اأساليب الةدي ة إلدارة المخاطر الت  تت ناها الهيآت العالمية والوطنية ذات المخاطػػػػػػػػػػػر المالية
الّ  ة تتبدمها لجنة  اؿ السترارية و ندوؽ النبد الّدول . وأخيرًا رّ ز الف  يف اأخيريف     الّدراسة 

المال  الجزائري والنظاـ الم ري      وجه  نظاـ  واقا الالعم ية والّتط يبية ل موسوع  اإلرارة إل
المبار ػػػػة الةدي ة إلدارة المخاطر يػػػ  الّنظاـ المال   الخ وص ةيث ر ز الف ؿ ال الث المعنوف  ػ "
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إسهامات  " أهـ اأطر المنظمة ل عمؿ الم ري  ي  ةيف رّ ز الف ؿ الرا ا الموسـو  العنواف "الجزائري
"     دراسة يعالية ت ؾ متط  ات إرساء الستبرار المال  &إدارة المخاطر ي  تةبيؽ ال ال ة الم ريية 

 اأطر ي  إرساء الستبرار المال  ر يزة الستبرار القت ادي ال   .
 :الٌدراسات الٌسابقة .10

أو الجانب  إّل أّف هناؾ  رغـ أننا لـ نجد دراساٍت     ةّد اّطال نا تناولت الموسوع  نفس الف رة
 مجمو ًة مف اأوراؽ لها  القة  الموسوع وتتناسب معه ي   عض المتغيرات وأهـ هاته اأوراؽ:

A.   دكر التنظيـ االحترازم في تحقيؽ االستقرار المصرفي كدعـ التنافسية دراسة  م  سعيد ةمزة
  الجزائر  ورق ة  جامعة تسييرأطروةة د تورة ي    وـ ال  2013-2003حالة الجزائر خالؿ الفترة 

2015/2016: 
تهدؼ إل  ال ةث  ف إجا ة إلر الية مفادها  تسييرالّدراسة   ارة  ف أطروةة د توراا ي    وـ ال

 اآل ار المةتم ة لت ن  المعايير الةترازية     استبرار الم ارؼ العام ة  الجزائر و    مستوى تنايسيتها
تأخر النظـ الةترازية المط بة ي  موا  ة النظـ الدولية واةت ارية السوؽ وهذا مف يرسية مفادها 

 اإلة ائ  القت ادي والتة يؿ واستنادا إل  التة يؿ  الم ريية ي  الجزائر مف ق ؿ الم ارؼ العمومية
ـّ الّتو ؿ إل  أفّ ي م ارؼ (06)لعينة مف ستة  "panel data"ال يانات المبطعية  المجرى  طريبة  بد ت

 .التنظيـ الةترازي ل يؤ ر     التنايسية إطالقا مف ق ؿ الم ارؼ العام ة ي  الجزائر

نفس الّنسؽ ي  تة يِؿ قسايا الستبرار المال  ي  الجزائر ولفترة  مبارنة  الدراسة الةالية. ننتهت
و المبارنة ما   ي  توجيه اإلر الية الةالية ما  ّزز مف قدرة الّدراسةولعينة أوسا نس يا أطوَؿ نس ّيا 

أف الجزائر ورغـ الّنتائت المتوّ ؿ إليها  ما أوردت ي  الخاتمة العامة نجد أّف  ال الّدراستيف َخ  تا إل  
المتع ؽ  النبد والبرض إّل أنها لـ توا ب المعايير الدولية  10-90اإل الةات الت  جاء  ها البانوف رقـ 

م انياتها  ل نظـ الةترازية  و م ت  مة اتها يبط   ما يتناسب وخ و يات النظاـ الم ري  مف جهة وا 
التبنية وال ررية مف جهة أخرى.   ما أف نظاـ المالءة المالية ومستوى رأس الماؿ ي عب دور أساس  ي  

برار الم ري . ييما  دا ذلؾ تخت فاف مف ةيث اإلطار العم   المتم ؿ ي  المؤررات تةبيؽ الست
الهتماـ  موسوع الستبرار   سرورة السا بة راسة  وقد أو ت الدّ المعتمدة و ّينة الّدراسة المستهدية

طاء إ  مف أجؿ ا تمادها مستب ال   ما ين غ الجهاز الم ري  والقت اد الجزائري  ت ييؼالمال  و 
دارة السترارية ال نوؾ أهمية أ  ر لستبرارها     المستوى الجزئ    زيادة الهتماـ  مبررات لجنة  اؿ   وا 

ومف هذا اأخيرة ترّ ز   هدؼ إلرساء الستبرار الم ري . المخاطر  ال تماد     الطرؽ الةدي ة
 ـ توليفة النظاـ الةترازي المعموؿ  ه دراستنا     تة يؿ ت ؾ اأطر الةدي ة إلدارة المخاطر  اقتراٍح لد

 ل ةفاظ     الستبرار المال .
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 و 

B. Ranjana Sahajwala, Paul Van den Bergh, Supervisory Risk Assessment And Early 

Warning Systems, (2000) : 

تبييـ المخاطر الرقا ية ونظـ اإلنذار الم ّ ر ي   نؾ الّتسويات الّدول   عنواف  نررهاالّدراسة مباؿ 
تبديـ لمةٍة  امة  ف هديت إل   المجمو ة الّدوؿ اأ  ر ت نيعًا  هذا اأنظمة "G10"دوؿ اأ ساء ي  

ـّ استخدامها أو تطويرها   نهت مخت فة مف ق ؿ المررييف ي  ال نوؾ وإلجراء تبييـٍ  اـ أّول  ل ّطرؽ الت  يت
ة أّف الّس طات الّرقا ية اآلف تتةرؾ  وسوٍح نةو وسا إجراءاٍت أ  َر رسمية ومنّظمة وت رُؼ الّدراس

ـّ تطوير المناهت والّنظـ المخت فة وا تمادها  وقد خ  ت  ومخاطر ترّ ز ل ّرقا ة الم ريية المستمر وقد ت
مف رأنها توليد زيادة التّر يز     المخاطر وتعزيز إدارة المخاطر ي  المؤّسسات الم ريية إل  أّف 

اإلنذار ي  الوقت المناسب مف التغييرات المةتم ة ي  ال نوؾ. وقد ساهمت هذا الّنظـ الجديدة والمعّدلة 
ـَ   ر ٍؿ إيجا   ي   م ية اإلرراؼ وتةسيف دّقة أنظمة المخاطر والبوة التنّ ؤية لها  ومف المتوّقا أف يت

ظـ اإلنذار الم  ر سيستمر تطويرها وا تمادها مف ق ؿ ي  المستب ؿ تبييـ المخاطر الرسمية   ما أّف ن
المررييف     الم ارؼ ي  ال  داف المتبدمة واقت اديات اأسواؽ الّنارئة  ف الرقا ة     أساس 

 المخاطر  وسوؼ تسهـ إل  ةدٍّ   يٍر ي  تعزيز  م ية الّرقا ة الم ريية الفّعالة.

  راستيف َخ  تا إل  سرورة تطوير مجاؿ اإلرراؼ المال نجد أّف  ال الدّ مبارنة  الدراسة الةالية. 
يس طات اإلرراؼ ي  الجزائر  عديد الّدوؿ استوةت معايير إدارة المخاطر والّرقا ة الم ريية مف المعايير 

ما   دور اإل الح    لذا  دأ التبيد  ت ؾ المعايير أو مةا اتها إل  ةدٍّ "Bâle"مبررات لجنة  الدولية 
رساء قا دة  04-10الم ري   والذي ان  بت منه البوا د الةترازية الجديدة الت  تهدؼ إل  تويير المناخ وا 

وي  هذا الخ وص  ي  إدارة المخاطر وقسيا الستبرار المال   الّدوليةأساليب لاللتزاـ الّ ريح والفع   
الم ري  المو    ِه مف  نؾ الجزائر تعزيِز اإلطار المعموؿ  ِه ي  مجاؿ الّرقا ة واإلرراؼ  يةاوؿ
التّنبيط  ظاـتـ تطوير نظاـ لإلنذار الم  ر  اأزمات يد   ي  هذا الّ  ب  نةيث   ذات الّ جنة طرؼ

أّنه يرجح    ؿ و "CAMELS"الذي يةا   نظاـ التّبييـ الم ري  اأمري    "SNB"رالم ري  المطوّ 
 الم ري  الجزائري.  ما أنه وي  ذات الّسياؽ  م ت الّدراسة نظاـنفس الّنظاـ اأمري   مةّيف  مبوماِت ال

    تطوير نظاـ لإلنذار يستند     مؤررات اإلنذار الم  ر  اأزمات تـ  ناؤها مف خالؿ  الةالية
الّتة يؿ القت ادي المدّ ـ  الّتة يؿ اإلة ائ  ل و وؿ إل  أهـ ت ؾ المةددات الت  تؤ ر     الستبرار 

هذا المفهوـ هو ة ر     النظاـ المال   –طرةت هذا الّدراسة مفهوما لالستبرار المال   المال .  ما
أهم ه  ت  وأف نظاـ اإلنذار )المبترح( يرمؿ     متغيرات أوسا نس يا تمس مجال-الجزائري يبط

 ةيث يظهر ذلؾ  يانًا ي  الّتوليفة الت  يرت زاف   يها. "SNB"النموذج  السا ؽ 
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 ز 

C. Alain ANGORA, Amine TARAZI, Crises bancaires dans les pays de l’UEMOA : un 

système d’alerte avancée fondé sur une approche logit Multinomiale, Université de 

Limoges, LAPE, Limoges, Cedex 1. Courriel : ettealain. 
يهدؼ إل  تة يؿ دور المؤررات القت ادية ال  ية والم ريية ي  ةدوث الّدراسة   ارة  ف مباؿ  

منذ  )UEMOA(اأزمات الم ريية الت  ةد ت ي    داف منطبة التةاد القت ادي والّنبدي لغرب إيريبيا 
ومف ناةيٍة أخرى ةاول طرح إطار ل ّر د )نظاـ اإلنذار   نهاية الّ مانينات وةت  منت ؼ الّتسعينيات

 modèle Logit multinomial( ر  اأزمات( يستند إل  الّتة يؿ اإلة ائ  لنموذج متعدد الةدود الم 

original.(  وتو ال إل  أف انخفاض الّتسخـ وان ماش الّنراط القت ادي هما العامالف الّرئيسياف الّذي
فاض تديبات رؤوس تدهور معّدلت التّ ادؿ الّتجاري وانخ أفأسعؼ الّنظاـ الم ري   اإلساية إل  

اأمواؿ إل  التةاد يرت طاف  مستوى  اؿ مف الهرارة المالية ق ؿ  اميف مف اأزمة   ما تو ال إل  أّف 
 متغيرات القت اد ال ّ   ليست ذات   ٍة   يرٍة ي  ررح اأزمات  است ناء تطّور ةجـ الودائا ي  ال نوؾ.

لت ياِف و ناِء الّنموذج المراد  ءاإلة ا ا تمدتايف نجد أّف  ال الّدراست مبارنة  الدراسة الةالية.
تو يفه  ما أّنهما أرارا  راةًة إل  سرورة إ راز الّدور الفا ؿ ل مؤررات خارج الّدائرة الم ريية وتو ال 
إل  أّف الّنراط القت ادي ال ّ   ذو أ ٍر   يٍر     الّنظاـ المال   غير أّف الّدراستيف تخت فاف ي   عض 

 modèles Logit"ط مف ةيث الجانب العم   ةيث استخدمت اأول  نماذج تة يؿ اإلة ائ  النبا

multinomiaux " والت  تعتمد     النةدار ال وجيست   ي  ةيف أف هذا الّدراسة ا تمدت     الّتة يؿ
نامي ية     ال يانات المبطعية الّدي اأخيرهذا  القت ادي المد ـ  الّتة يؿ اإلة ائ   ةيث استند

"Panal Data Dynamique"   ة دوؿ  ي  ةيف دراستنا الّدراسة السا بة تناولت مباطا مدمجة لعدّ  ما أف
   هدؼ ر د أهـ المؤررات الت  مف رأنها اإلنذار  ف ةالت التوتر تناولت  يانا مبطعية لعّدة م ارؼ

 الت  قد ت تنؼ النظاـ الم ري  والمال      ةد سواء.

 :الٌدراسةصعكبات  .11
نهيؾ  ف تعد مر  ة اإلي اح  ال يانات لدى الم ارؼ والمؤسسات المالية     وجه الخ وص 

 ائبا وم  طا لمعالجة م ؿ إر الية المخاطر أو الستبرار المال  اإلي اح  ف  يانات ةوؿ مستوى 
ئتمان  وم اتب غياب المؤسسات ذات ال  ة  مجاؿ الستبرار المال  وو الت الت نيؼ ال  يدراستنا

 عو ة الُة وؿ  ؿ المع ومات والبوائـ المالية أو الو ائؽ الستدللية  ةجة الّسر الستعالـ  جن ُا إل  
أّوُؿ المعوقات الت  تواجه ال اةث ي  م ؿ ه ذا مواسيا  ما أّف  عو ة الُو وؿ إل  م ادر  المهن 

يع  أساليب إدارة المخاطر ي  الجزائر نتيجة ل عو ة تت ا الّنظاـ الَترر  جن ا المع ومة أيًسا ةاجز
تُف ح  ف البوائـ المالية   فٍة دائمٍة  م ارؼا ُ عو ة إيجاد ذالّتعديالت الت  تطرُأ     الّدواـ   يه  و 

 .ةالماليتها    داد دراساٍت لخت ار  ال ها و دـ اهتمامِ  العمومية م ارؼو انتظاـٍ خ و ًا ال
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 تمييد:

 َتة يؿ الستبَرار  ا نو ا ما إذا ما قورفالستبرار المال  ةدي ومؤررات  يعد مجاؿ تة يؿ قسايا
القت ادي ال ّ    وُيدرؾ  ؿُّ مف ُيةاوؿ تعريؼ الستبَرار المال   مستوييه الستبرار  وأالَنبدي 

نظرا لعجز  لتبييـ الستبرار المال  أو ِقياسه   يا)ال   /الجزئ ( أّنه ما مف نموذٍج أو إطار تة ي ٍ  َمب وؿ 
هيآت م ف ترات الت  . يبد  دأ مؤّخرًا يبط إ داد المؤرّ ت ؾ اأطر ي  استرراؼ اأزمات المالية السا بة

ياأزمة . والنظـ المالية ُ َناع الّسياسات  المرا ؿ المةتم ة ي  القت اد وس طات اإلرراؼ المال  و ذا
إدارة المخاطر  ساليبإل  التّف ير العميِؽ ي  يعالية أدوات وأ  م يا قد أّدت 2008-2007 العالميةالمالية 

أ طت ديعًة جديدًة مف الّسياسات الّرامية إل  تعزيز الستبرار المال    ما هذا الّنوع مف اأزمات  تالي ل
 مف أجؿوالم ارؼ المر زية     وجه الخ وص إيجاد دليؿ مب وؿ  رراؼين غ      س طات اإللذلؾ 

المةايظة     الستبرار المال  ي  ظؿ ةالة الّت امؿ وتوّسا وترا ط اأنظمة المالية ي  العالـ  الت  
 .(1)اأُطر المعنية  الستبرار المال  وجع تها  اجزًة  ف ُمتا عة هذا العولمةّناع الّسياسات و أ يت  ُ 

 جن ا إل َرِهد الّنظاـ المال  توسعًا تجاوزت وِتيرته التوسُّا ي  القت اد الةبيبِ   ي  السياؽ ذاته 
النُّظـ المالية أ  َر استبالًل و    جعؿ  قت اديات  هذا الوساالقت ادي  يَف مخت ؼ الالمال  و الَت امؿ 

الّرغـ مف أّف هذا التجاهات العامة أَدت إل  تعزيز ال َفاءة القت ادية وِزيادة ُقدرة النُّظـ المالية     
موِد َأماـ الَتةدِّيات  َيبد غَيرت  ذلؾ مف َط يعة الَمخاطر المالية وأةَد ت َموجاٍت مف  دـ الستبرار  ال ُّ

مخاطِر الَعدوى. وأ  َح الّنظاـ المال  أ  َر تعبيدًا خا ًة ييما يتعّ ُؽ  مداولِة  وريا مف اةتمالت المال 
اأدوات المالية وتنّوع اأنرطة وانتباِؿ المخاطِر. يأت  هذا الف ؿ لية َِّؿ وُيناِقش قَسايَا الستبرار المال  

 ةيُث سيتطَرؽ إل    ٌددات االستقرار المالي ؟""فيما تتمثؿ محومةّدداته  وذلؾ  طرح السؤاؿ التَال  
ـَ إل  دور المةّددات اأزم المال  ي  تويير الَتمويؿ والّسيولة ل بطاَ ات القت ادية  نظاـات المالية وِمف  

ـّ مؤّررات ِقياس الستبرار المال   وأخيرًا دور المؤَسسات المالية والمةايؿ الّدولية ي   اأخرى ومف  
 إرساء الستبرار المال  وَذلؾ ويَؽ الُخطوات التَالية:

 ؛َمفاهيـ َ امةمةّددات و  -لية والستبَرار المال اأزمات الما -
 ؛ػػػػػ  والم ري ػػػػةوؿ مةّددات الستبرار الَمالػَمفاهيـ َنظرَية  -
 ؛  والَم ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمةايؿ الّدولية وقَساَيػػػػػػػػػػػا السِتبرار المال -
 

 

 

                                                           
 ) الت رؼ( .01  ص2005   ندوؽ النبد الدول   س تم ر 36  س س ة قسايا اقت ادية  العدد الحفاظ عمى االستقرار الماليجاري رينساي   -(1)
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ـه عامػػػةمحٌددات  –ةمالمػػػػػح كأيصػػػػػػكؿ األزمػػػػػػػػات الماليػػػػػ:     المبحث األكؿ  كمفاىيػػػػػػػ
)العدوى(  مما أّدى إل   آخرإل   اقت ادتتمّيز اأزمات المالية  سر ِة وةَدة انترار الّ دمة مف 

يف  المفهوـ القت ادي تريُر هذا اأخيرة إل    تةديد أهـّ البنوات الّت  تفّسر انتباؿ هذا العدوى سرورة
 انتباؿ أ ر الّ دمة مف اقت اد إل  آخر وت وف ي  يتراٍت ةيف يّتسـ القت اد  ةالٍة مف  دـ الستبرار

"Instability" الّرغـ مف أّف  عض القت ادييف يروَف  أّنها قد ترغؿ يترَة الستبرار  ذلؾ. و  يه مف   
أ عاد الستبرار المالػػ  مف خالؿ مدخؿ ةوؿ مفهـو وأهـ  التطرؽ إل ِخالؿ هذا الم ةث سنةاوؿ 

 اأزمات المالية ي  التّاريخ المعا ر.

ـه عامػة –األىزمػػػػػػػات الماليػػػة :     المطمب األكؿ  مفاىيػػػػػػػ
يتناوؿ هذا المط ب مفاهيـ  امة ةوؿ اأزمات المالية وأنوا ها   ما يستعرض أهِـّ البنوات 
الّناق ة لألزمػػػػػات ي  ظّؿ القت اد الةديث الّذي يّتسـ  العالمية "العولمة المالية"  ذات اأ ريف     

 المالية  وييما ي    ياٌف لذلؾ. نظـمجريات ال

 مفيـك األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػػػػة: .1
مػػف المفػػاهيـ الم ّسػػطة لم ػػط ح اأزمػػة الماليػػة  أّنهػػا ت ػػؾ التذ ػػذ ات التػػ  تػػؤّ ر   يػػًا أو جزئيػػًا   ػػ  

. يػ ذا مػا (2)   أو هػ  النخفػاض المفػاجئ يػ  أسػعار نػوع أو أ  ػر مػف اأ ػوؿ(1)ُمجمؿ المتغيػرات الماليػة
ا يجػػأًة يػػ ّف ذلػػَؾ قػػد يعنػػ  إيػػالس أو انهيػػار قيمػػة المؤسسػػات  وقػػد يةػػدث ِم ػػؿ هػػذا النهيػػار انهػػارت قيمتهػػ

المفاجئ ي  أسعاِر اأ وؿ نتيجػَة انفجػار يّبا ػة سػعرية أو الماليػة )يبا ػة المسػار ة(  مػا تسػّم  أةيانػًا  
ولػػػيس  نػػػاءًا   ػػػ  العائػػػد  يمػػػف  المػػػات الفّبا ػػػة  يػػػا ورػػػراء اأ ػػػوؿ  ة ػػػًا  ػػػف الػػػّر ح الّرأسػػػػمال  المتوقّػػػا

المنػػتظـ أو غيػػر المنػػتظـ لت ػػؾ اأ ػػوؿ والفّبا ػػة تنرػػأ  نػػدما ت ػػّب أمػػواؿ   ػػ  أ ػػوؿ أ  ػػر ممػػا ت ػػررا 
  وائدها  ما يةدث ي   م ية المسار ة .

 أسباب انتشار األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات: .2
رتَبات المالية   ر اأسواؽ المالية ل يم ف إغفاؿ اآل ار الَس  ية ل عولمة المالية والَتعامالت  الم

المخت فة  جن ًا إل  ت ا د الّتعامؿ ي  أسواؽ العمالت العالمية  وتيرٍة أسرع مف نمّو التجارة العالمية  ما 
.  ما أَف ةالة  دـ الَيبيف الت  ت اةب المست مريف والت  تؤدي ي   ديد الةالت إل  (3)أوردنا آنفاً 

                                                           
مع اشارة إلى األزمة االقتصادية  -مدل تكيؼ النظاـ المصرفي الجزائرم عمى معايير لجنة بازؿ كأىـ انعكاسات العكلمةلعراؼ يائزة    -(1) 

 .40  ص2013جمهورية م ر العر ية   -  دوف ط عة  دار الجامعة الجديدة ل نرر والتوزيا  اإلس ندرية2008العالمية سنة 
  ورقة مبدمة إل  ندوة  اأزمة حد مف التداعيات السمبية لألزمة المالية العالمية عمى االقتصاد الميبيآليات المةمود   د الةفيظ المغ وب   -(2)

 .02  ص2009جماهيرية لي يا العر ية   -  طرا  س2009جانف  20المالية العالمية وسوؽ الطاقة يوـ
 .105  ص 2010ل ناف   –  الط عة اأول   مجد المؤسسة الجامعية ل نرر والتوزيا   يروتاألزمة العالمية-قضايا دكلية دناف السيد ةسيف   -(3)
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يةمد  ب اها تعد وجها مف أوجه  داية اأزمة ي  اأسواؽ  هذا اأخير الذي ي ة ه هفوات وأخطاء قد ل 
أّ دت وقد . "Comportement de troupeau" س وؾ مما ؿ مف  بية المست مريف  ما يسم   س وؾ البطيا

 العديد مف الّدراسات لألزمات المالية     دور أخطاء الست مار المتأتية مف قّ ة الخ رة أو سوء
السترراؼ وسذاجة العبؿ ال رري أو ةت  مف ت ؾ الهفوات الّناتجة  ف الغ و ي  استخداـ التبنيات ال مية 

ي    ير مف اأةياف تعط  نتائت مظّ  ة وخير دليٍؿ ت ؾ الت  نجمت   ؿ !!!  ل الت  ي   عض اأةياف
اأسواؽ تزامنًا ما ةالت   ف أزمة الّنمور اآلسيوية نتيجة لخطأ تو يؼ مف ق ؿ المرار يف ي  ت ؾ

 دـ اإللماـ  الم ت رات المالية وتبنيات الهندسة مف  ما أّف  الّطما والجرا الّت  يتمّيز  ها المسار وف.
رأنه أف ُيسهـ ي  ةالت التوّتر و دـِ الستبرار المال   يالم الغة ي  تبدير اأ وؿ سيديا اأسعار إل  

 أف يجعؿ اأسعار أ       يٍر مف البيمة الةبيبية لأل وؿ  مما تجع ه  الرتفاع وأّف س وؾ البطيا  فيؿٌ 
قاب قوسيف أو أدن  مف اأزمة  ةيُث أّنه وأيِّ س ٍب قد تنخفض مما يعّجؿ التنازؿ  ف ت ؾ اأ وؿ 

 و التّال  انخفاض أسعارها وذلؾ ما ي ط ح   يه  اسـ "انفجار الفّبا ة".
 األزمػػػػػػػػات المالية:أىػػػػػػػـ أنكاع  .3

يتناوؿ هذا العن ر أهـ ت نيفات وأنواع اأزمػػػػػػػػػات المالية مف ةيث رؤى القت ادييف والّتجارب 
الّدولية الةدي ة ي  مجاؿ اأزمة وةالت  دـ الستبرار المال    دءا مف اأسواؽ المالية والنظـ 

 )  وانتهاء  أزمات العم ة وأسعار ال رؼ.الم ريية  إل  أزمات السيولة )أزمة الخ ـو

 أزمات أسكاؽ المػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:. 1.3
تنجـ أزمة أسواؽ الماؿ  نتيجٍة لرتفاع أسعار اأ وؿ ارتفا ًا يفوؽ البيمة العادلة لهذا اأ وؿ 

العادؿ    ويةدث هذا الرتفاع غير"Bubble"و  ورٍة غير م ررٍة  وهذا الرتفاع يعرؼ  ظاهرة الفّبا ة 
ي  أسعار اأ وؿ  ندما ي وُف الَدايا ل رراء هو تةبيؽ الّر ح الذي ينجـ  ف ارتفاع اأسعار وليس  ف 
قدرة هذا اأ وؿ     تةبيِؽ الّدخؿ. وتةدث أزمة أسواؽ الماؿ  ندما يتعاظـ التجاا نةو  يا اأ وؿ 

 .(1)لنهيار الرامؿ لأل وؿ ي  الّسوؽالمالية )اأسهـ( يت دأ اأسعار ي  اله وط وتةدُث ةالٌة مف ا

 األزمػػػػػػػػػػػػػػات المصرفيػػػػػػة: .2.3
تةدث اأزمات الم ريية  ندما ت وُف الم ارؼ ي  ةالِة إ سار مال  و دـِ توّير الّسيولة  

المر زي مف أجِؿ معالجة هذا المر ؿ  سّخ سيولة أو إ ادة هي  ة  م رؼويتطّ ب اأمر التدّخؿ مف ال
الّنظاـ الم ري   ويم ف أف ت وف اأزمة إّما أزمة سيولٍة نتيجة الّط  ات ال  يرة ل ودائا ي  ر ِؿ سةٍب 
سيولة  أو ت وُف ي  ر ِؿ أزمٍة إ ساٍر أي أزماِت المالءة الت  تةدُث     المدى الّطويؿ  س ِب سياسة 

                                                           
-  الط عة اأول   دار وائؿ ل نرر والتوزيا  اأردف 2008األزمات المالية كاالقتصادية بالتركيز عمى األزمة المالية العالمية يوسؼ أ و يارة   -(1)

 .10  ص2014 ماف  
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  و نها تمتّد هذا المر  ة إل  م ارؼ أخرى يتتفاقـ المر  ة لت  َح (1)الّتساهؿ ي  اةتياطيات الم ارؼ
قد تنرأ مف البروض )أزمة ائتماف( ةيف تمتنا  ف منح الئتماف لخويها مف مخطر  دـ   ماأزمَة نظاـ  

 الّسداد.

3.3. :"  أزمة الٌسيكلػػػػػػة "أزمػػػػػة الخصـك
نر ز     هذا اأزمة نظرا ل ونها أ  ر 
اأزمات اةتمال ل ةدوث جن ا ل ونها  انت أةد 

  وتعرؼ 2008-2007مةددات أزمة اأزمة العالمية 
الوياء  م رؼالةالة الّت  ل يستطيا ييها ال ونها 

يورًا  اللتزاـ اتجاا الّدائنيف  وغير قادر     تويير 
جزٍء مف اأ وؿ. اأمواؿ  ت  فة أقؿ دوف ت فية 

ويم ف أف تؤّ ر ي  جزٍء   يٍر مف الم ارؼ وتتوّسا 
 اـ الم ري   ف طريؽ العدوى  س ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوترمؿ الّنظ

 ات المصرفيةػػػػػػ: أنكاع األزم(01) شكؿ رقـال

 
 إ داد ال اةث  ناًء     ما  س ؽ. المصدر:

 س وؾ-  وي  أسوء الظروؼ (2010)  اؿ الستراريةالتّب ير ي  إدارة الّسيولة  ما أوردت لجنة 
ٍة  نيوية تع ؼ  الّنظاـ المال    ؿ  اإلساية إل  العوامؿ الخارجية خا ًة ػقد تتةّوؿ إلػ  أزم -الّدومينو

العولمة المالية   ذلؾ يم ف اإلرارة إل  أّف  الًّ مف الّتةرير المال  و دـ  فاية اإلرراؼ )الةو مة( 
 ال نيوي ل مؤسسات ه  سماٌت  ارزة تؤّدي إل  أزماٍت قد ُتسهـ ي  توّتر الّنظاـ المال .والّسعؼ 

 أزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العممة كأسعػػػػػػػػػػػػػػػار الٌصرؼ: .4.3
تةدث أزمة العم ة  ندما تؤدي إةدى هجمات المسار ة      م ة   ٍد ما إل  تخفيِض قيمته أو 

ترغـ الّس طات الَنبدية     الّدياع  نها   يا ة ص سخمة مف اةتياطاتها أو ريا إل  ه وط ةاد ييها يَ 
. إّف البرارات المتع بة  تعويـ العم ة أو خفِض سعِر الّ رؼ ه  قرارات تتخذها (2)سعر الفائدة  نس ٍة   يرة

الّس طات الَنبدية   ورة طو يٍة  غير أَف هذا البرارات ت وف قرارات مهّمة وجوهرية ي    يٍر مف الّظروؼ 
ّيبات الخارجة  خ و ًا ي  ةالٍة الب ور ي  تدّيبات رأس الماؿ اأجن   وي  ةالة وجود تزايٍد ي  التد

وهذا الّنوع مف اأزمات قد يؤدي إل   عض التّأ يرات     البطا ات اأخرى مما يؤّدي إل  ت اطؤ الّنمو 
ل  ان ماش قد يبود إل  ال ساد.   القت ادي وا 

 
                                                           
(1)

- Alain Ette Angora, Systeme D’alerte Avancee Des Crises Bancaires: Une Approche Fondee Sur Les 

Modeles Multinomiaux, These Docteur : Sciences Economiques, Univ de Limoges, France, 2009/2010, P 35.  
، النظريات التي فسرت األزمات دراسة تشخيصية ألسباب األزمات -األزمات االقتصادية العالميةمةمد مةمود الم اوي   -(2)   الط عة المفيـك

 .64  ص 2012اأول   دار الف ر والبانوف ل نرر والتوزيا  جمهورية م ر العر ية  

أنواع األزمات 
 المصرفية

 أزمة سيولة

 أزمة إئتمان
أزمة عسر 

 -مالي 
الشدة 
 المالية
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 2010–1970ات المالية ػػػػاقتصادية لتكزيع األزم -خارطة جيك :(02)شكؿ رقـ ال

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Alain Ette Angora, Op-Cit, P 14. 

إّف الّتمةيص ي  اأزمات الّت  ةد ت خالؿ العبود الماسية ترير إل  أّف المرا ؿ الم ريية 
  و الّتةديد ي   الث نباط أساسية  اأول  وه  أ ؿ اأزمة "FMI"يم ف تة ي ها مف  ّدة زوايا  ما يرى 

 عدـِ نجا ة الّسياسات القت ادية ال ّ ية  و انيها  معن  أّف المرا ؿ الم ريية تةدُث مف زوايا مخت فة 
أخيرا هو ط يعة الختاللت المالية ي  اأيؽ الّزمن  وي رز أساسًا ي  الّسيولة     اأجؿ الب ير و 

تت ا اأزمات المالية   ػػػػ  ي  اأزمات  مر  ة المالءة و ذا اإلرارات الت  تبّدمها نظـ اإلنذار الم ّ ر
ريخ  ي يف لنا و وسوٍح مدى تطّور دور الّ نا ة الم ريية يػ  تمويؿ القت اد و التّال   ي ّف الّنةو التا

هذا التطّورات أسهمت     نةو   ير ي  نروب  دة أزمات وقد تج   ذلؾ خالؿ العبود ال ال ة 
 ب  دـ نجا ة الماسية  يم ادر الهرارة المالية و وادر اأزمات يػػػ  الّنظاـ المال  ينرأ أيسػػػا  س

السياسة القت ادية  ةيث ي رؼ لنا قنوات جديدة لالنتباؿ  دوى اأزمات   لغاء السوا ط التنظيمية 
وسعؼ السوا ط الّداخ ية و دـ  فاية اإلرراؼ   ؿ هذا العوامؿ قد تؤدى إل  ز ز ة القت اد ولعدـ 

ال (  وأخيرا ي ف أوجه الب ور )سنة ؿ هذا العن ر  التف يؿ خالؿ الف ؿ المو  الستبرار المال .
 الم ريية  ما ي  ذلؾ اأمور المتع بة  نظـ الترغيؿ لها دور أساس  ي  هذا اأزمات.

 

 

 

 

 األزمات انمصرفية اننظامية

 األزمات انمصرفية غير اننظامية

 ال توجد أزمة

 معهومات غير متوفرة/ غير كافية
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 مؤٌشرات رصػػػػػػػد األزمات الماليػػػػػػػة :    المطمب الثٌػػػػػػػػاني
الّ دمات المالية  ي  ةبيبة اأمر هناؾ أس اٌب   يرة جدًا ل َيسعنا ة رها أو الخوض ييها لتفسير

الت  تواجه اأوساع القت ادية ةسب ط يعة  ؿ اقت اد  ييما ي   أهـ ت ؾ اأس اب المستخ  ة مف 
 التجارب السا بة لالقت اد العالم .

 المؤٌشرات الٌتقميدية لتفسير كرصد األزمات المالية: .1
زماٍت م ريية و دماٍت يم ف ت نيؼ اأس اب التب يدية الّدالة     إم انية تعرض القت اد أ

ي  ُسوؽ اأوراؽ المالية أو أزماٍت ي  العمالت إل  الّتطورات ي  الّسياسة القت ادية ال ّ ية الت  تهز 
 بة المست مريف و دا الخ ائص الهي  ية ل ّسوؽ أو الخ ائص التر يب الت  تجع ه  رسًة أف يفبد 

عة نماذج ل عدوى المالية وي خص تسامنها ي  إم انية المست مروف ال ّبة ييِه  والجدوؿ أدناا يطرح أر 
 .(1)التّن ؤ  اأزمات و يفية منعها أو الوقاية والةذر منها

 لعدكل الماليةانماذج  :(01) جدكؿ رقـ
إمكانية التنبؤ  آليات التحكؿ في األزمة المعدية

 باألزمة
إمكانية منع 
 كقكع األزمة

اأزمة ي  القت اد اأوؿ     اأساسيات ي  القت اديات نموذج الروا ط القت ادية: تؤ ر 
 اأخرى.

 سعيؼ جيد

نموذج الو   المتزايد: ت رؼ اأزمة ي  القت اد اأوؿ اأساسيات السعيفة ي  القت اديات 
 اأخرى.

 جيد معتدؿ

اأساسية نموذج تسوية مةفظة اأوراؽ المالية: تبوي اأزمة ي  القت اد اأوؿ وةدة النبد 
 ل مست مر.

 سعيؼ جيد

 معتدؿ سعيؼ نموذج س وؾ البطيا: اأزمة ي  القت اد اأوؿ تس ب س وؾ البطيا  واسطة المست مريف.
 .37  د الة يـ م طف  الررقاوي  مرجا س ؽ ذ را  ص  المصدر:

تعّجؿ  وقو ها ي  ط بًا لنموذج الّروا ط القت ادية ي ف اأزمة المالية الت  تةدث ي  اقت اد ما  
اقت اديات من مرٍة أو غير متبدمة وهذا يم ؿ ةالة خا ة ي  تفسير اأزمات ي  العديد مف 

ط بًا لنموذج زيادة الو   يفترض  أف ال يانات وتة يؿ اأسواؽ الفردية الت   رزت ةدي ًا القت اديات. و 
الستفادة منها  و ندما تبا هذا الّدوؿ  ه   يانات وتة يالت سعيفة أو رييعة المستوى يم ف استغاللها أو

ي  مرا ؿ ي ف المست مريف يتةّولوف  أنظارهـ إل  دوٍؿ أخرى تتمار  أ ولها ما سنداتهـ وأوراقهـ المالية 
 وِلذا يةاولوف رراَء اأ وؿ مف هذا الّدوؿ وهذا الّنموذج يرت ُط ارت اطًا و يبًا  نموذِج س وؾ البطيا.

                                                           
مكانات التحكـ-عدكل األزمات المالية  د الة يـ م طف  الررقاوي   -(1)  ر م ت ة الوياء البانونية    الط عة اأول   النارالعكلمة المالية كا 

 .36   ص2012جمهورية م ر العر ية   -اإلس ندرية
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ة اأوراؽ المالية نجد أّف الّسيولة الَنبدية واأوراؽ المالية ي  ةاجٍة إل  أما نموذج تسوية مةفظ
سيولة لمواجهة الّزيادة المتوّقعة ي  تجديد أ وؿ الّدولة الت  أ ا تها اأزمة  وهنا يجد هؤلء أنفسهـ 

مات ي  ت ؾ يتجاو وف ما  يِا أ وؿ الّدوؿ اأخرى وهذا  دورِا يتس ب ي  خ ِؽ مجمو ٍة  انية مف اأز 
الّدوؿ  و بدر ما يم ف تجميا وت نيؼ الّدوؿ ي  ر ؿ سنداٍت وأوراٍؽ تجارية ط بًا لموقعها الجغراي  

 Comportement" بدر ما ت وف إم انية التن ؤ  هذا الّنوع مف العدوى جيدًا. وط بًا لنموذج س وؾ البطيا

de troupeau" نداء الستيباظ "ػ دوى اأزمة تنتبؿ   َر اآللية المعروية  ػػ– Wake Up Coll"  أّف   معن
اندلع اأزمة ي    ٍد ما يؤدي إل  استيباظ الدائنيف وتن يههـ إل  سرورِة إ ادة تبييـ الجدارة الئتمانية 
ل معترسيف ي  ال  داف اأخرى  ومف هنا ي دأ الّدائنوف ي  اتخاذ إجراءاٍت وتدا يٍر لةماية أموالهـ مما 

 وقد س بت اإلرارة لهذا الّنموذج آنفًا ي  أس اب اأزمات المالية. رار اأزمةيؤّدي إل  انت

 المؤٌشرات االقتصادية التقميدية لمتعٌرض لألزمات المالية :(02) جدكؿ رقـ
 الخصائص الييكمية أك البنيكية التطكرات في االقتصاد الكمي

ارتفاع معّدلت التسّخـ و نمو سريا ومتوا ؿ  -
 التديؽ النبدي؛ي  مستوى 

 انخفاض ةبيب  لمعّدؿ نمو ال ادرات؛ -
تسجيؿ  جز متزايد ي  الميزاف الداخ    -

 والخارج ؛
النمو السريا ي  ال تمادات المالية المة ية  -

 نس ة مف مستوى الناتت الوطن  اإلجمال  
PNG؛ 

ارتفاع نس ة البروض المتع رة )غير  ام ة( إل   -
 الم ري ؛ ـنظاإجمال  البروض الممنوةة مف ال

ارتفاع نس ة العجز ي  الةسا ات الجارية  نس ة  -
 ؛PNGمئوية مف مستوى الناتت الوطن  

نمو الديوف الخارجية وزيادة الديوف ي  العمالت  -
 اأجن ية؛

 انخفاض النمو القت ادي الةبيب ؛ -
ارتفاع معّدلت الفائدة المة ية وارتفاع معّدؿ  -

 ال طالة؛

وقطاع الت دير أ  ر نظاـ جمود معّدلت الت ادؿ  -
 تر يزًا؛

 إستراتيجية النمو المتزايد ي  ال ادرات؛ -
 ارتفاع معّدؿ التغير ل ديوف الخارجية؛ -
 ارتفاع ةجـ الديف الخارج  ق ير اأجؿ؛ -
 إطار سعيؼ لإلرراؼ     اأمواؿ وتنظيمها؛ -
 أسواؽ الئتماف مسمونة  أ وؿ مالية أو  بارية؛ -
 اأسهـ؛انخفاض ال تتاب ي  أسواؽ  -
 سيطرة  عض المؤسسات     أسواؽ اأسهـ؛ -
 الرقا ة     دخوؿ الّسوؽ والخروج منه؛ -
 الرقا ة     دخوؿ الّسوؽ والخروج منه؛ -

 .42  د الة يـ م طف  الررقاوي  مرجا س ؽ ذ را  ص المصدر:
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 مؤٌشرات العدكل كالمالمح العامة لألزمات المالية: .2
المؤّررات التب يدية     الّتعرض لألزمات المالية الت  أوسةها ةت  الّدوؿ الت  ُتظهر الب يؿ مف 

الجدوؿ الّسا ؽ ر ما لديها ما يد و ل ب ؽ اّتجاا العدوى المالية ذات اأس اب الخارجية وقد ي وف ل عدوى 
القت ادية أةيانا أس اب مبنعة يهناؾ قوؿ مأ ور قديـ مفادا "إذا  طست الوليات المتةدة ي ف  ندا 

 .(1) الزّ اـ"   معن  أف هناؾ ارت اطات قوّية  يف القت اديات خا ة اأمري ية واآلسيوية ت اب

 الحمقة المفرغة لألزمة المالية :(03)شكؿ رقـ ال
 

 

 

 

 

 

 

 .98نفس المرجا السا ؽ  ص العكدة إلى الكساد العظيـ،ماف  ج وؿ  رو  المصدر:
تجدر اإلرارة إل  أّف مخت ؼ الخ راء والمسئوليف القت ادييف وال اة يف والنباد ي  مجاؿ و  

القت اد لـ يجمعوا أو يتفبوا     تعريٍؼ واةٍد موّةٍد لظاهرة العدوى  ما أس فنا  نظرا لةدا تها ي  
الزيادة ال  يرة وال اسةة ي  الّ الت والّروا ط الّناتجة  ف "ث  ّريت     أّنهاالمجاؿ القت ادي ةي

  و ذلؾ يعتبد انه مف المسّ ـ  ه انتباؿ الّ دمات الّس  ية " دمة مةّددة ل  د واةد أو مجمو ة مف ال  داف
الرت اط المال  الم ارر يبد ي وف مف اأس اب اأرّد تأ يرا لنتباؿ العدوى ذلؾ   (2)مف اقت اد إل  آخر

"الّرا ط المي اني  " ةيث ي وف اأ ر غال ًا مف خالؿ "موارد اأسواؽ الّنارئة" س ب إت اع غال ية الّدوؿ 
لسياسات يتح ال اب أماـ رؤوس اأمواؿ اأجن ية وترجيعها     التدّيؽ إل  الّداخؿ دوف سوا ط  و ذلؾ 

 يف  بوؿ المست مريف ي ذا ما ت يف أف اقت اد أةد ال  داف ليس  يوجد را ط مهـ آخر هو "الّرا ط الذهن "
 بادر     التساير الدينامي   أو  ه خ ٌؿ ما  ي نه سوؼ يؤدي إل  ز ز ت  بتهـ ييه  ويم ف ر د هذا 

 التوترات مف خالؿ مراق ة جم ة مف المؤّررات الّسا بة.
                                                           

 .100  ص 2010ل ناف   –  دوف ط عة  دار ال تاب العر   ل نرر   يروت أزمة االقتصاد العالمي-العكدة إلى الكساد العظيـماف  ج وؿ  رو  -(1)
     الرا ط[:متاح   مج ة القت اد اإلسالم  العالمية  ]انتقاؿنماذج كقنكات  -مفيكـ العدكل الماليةمعروؼ جيالل     -(2)

- http://giem.kantakji.com/article/details/ID/641#.WJmlElXhDIU      .07/02/2017  11:52( ــــــــــــــــ(   . 

عممة متياكية 
كأسعار فائدة 

 مرتفعة

 فقداف الثقة

مشاكؿ مالية 
لممؤسسات 
االقتصادية 
 كالمالية

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/641#.WJmlElXhDIU
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 ية النظريػػات المفسرة لألزمػػات المال  : المطمب الثالث
تعّددت النظريات المفّسرة لألزمات المالية  ةيث تتجه  ال منها ةسب ةّدة هذا اأزمة منرأها 

المالية  اتاأزم عض والظروؼ الت  أّدت إل  تفاقمها )قناة انتباؿ هذا اأزمة(  يأت  هذا العن ر لتة يؿ 
  ونتائجها     النظاـ المال  العالم .

 االقتصاد المعاصر:أىـ األزمات المالية في  .1
يتناوؿ هذا العن ر أهـ اأزمات المالية العالمية خالؿ العبد اأخير مف البرف العرريف والت  أدت 

 إل  ةالة مف التوتر ي  النظاـ المال  العالم  رغـ اختالؼ أس اب ةدو ها ومنرئها. 
 :1995-1994أزمة المكسيؾ المالية  .1.1

وهذا  1995واستمرت تدا ياتها إل  غاية  1994نة رهدت الم سيؾ أزمة مالية ةادة تفجرت س
اأزمة لـ تةدث دوف  وادر إنذاراٍت واسةة  يبد  اف هناؾ  عض اإلنذارات الت  س بت اأزمة  سنوات 

. ويعود  وادر هذا اأزمة ةسَب القت ادييف إل  الّسعؼ الّذي تعانيه معظـ القت اديات الّنارئة (1)
والّنامية خاّ ة ي  ظؿِّ تنام  تّيارات العولمة والّتةرير المالييف. إّف الظروؼ القت ادية المواتية والت  

العّبارات واأ وؿ المالية المنبولة وغير  رّجعت الست مار اأجن    ما ذ رنا آنفا والّذي يتجّ   ي  ةيازة
المنبولة   اف له اأ ر ال  ير     ميزاف المديو ات الم سي    العجز  ي  ةيف أّف العم ة الم سي ية 

"Pizo"  انت ي  ةالة استبرار يبد تـ التوسا ي  الئتماف ي  سؿ توا ؿ  جز ميزاف المديو ات ما 
 . (*)  الم سيؾأنذر  اقتراب  وادر أزمة مالية ي

 :1999-1997 أزمة جنكب شرؽ آسيػػػػػػػػػػػا .1.2
 در  ف ال نؾ الّدول  تبريرًا يريد  اأداء القت ادي ل منطبة  ق ؿ ةدوث أزمة جنوب ررؽ آسيا

وأط َؽ     هذا اأداء "المعجزة اآلسيوية"  هذا المستوى هو نتيجة إتّ اع  اقت اد الّسوؽ الةّرة وتط يؽ 
 إل  أ عَد مف ذلؾ ليد و الّدوؿ الّنامية لت ّن  م ؿ هذا "FMI"دوؿ المنطبة لسياسته القت ادية  وذهب 

 انت اأسواؽ المالية الرئيسية مف انخفاض ةاد ي  أسعار  1997أ تو ر  ل ف ي  .(2)الّنموذج اآلسيوي
 ـ انتبؿ إل  اليا اف يأورو ا ومنها إل  أمري ا  ةيُث تةرؾ  "Hong Kong"اأسهـ  ي دأ ذلؾ ي   ور ة 

 دايًة مف ذلؾ التّاريخ  و اةب  )نتيجة الروا ط القت ادية( النخفاض  التتا ا مف دولٍة إل  أخرى

                                                           
 .78ص يوسؼ أ و يارة  مرجا س ؽ ذ را  -(1)
 – الباهرة  الدولية لالست مارات ال باييةدار ال  الط عة اأول   تحميؿ النظريات االقتصاديةماف  ج وؿ  رو  مف التف يؿ ارجا إل :لمزيد  -(*)

 .198  ص 2007  جمهورية م ر العر ية
دراسة تطبيقية عمى أسكاؽ رأس الماؿ  -كالكقاية مف األزمات المالية باألسكاؽ الماليةدكر نظـ اإلنذار المبكر في التنبؤ يؤاد   واف   -(2) 

 .35  ص 2012  دوف ط عة  دار الف ر والبانوف  المن ورة  العربية
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(*)  ندما انخفض مؤّرر 1987اله وط الةاد ه عًا رديدًا مف اةتمالية ت رار أةداث أ تو ر 
"DJIA"   ي

وق ؿ هذا . 1929ة ي  يوـٍ واةٍد يبط  أو ر ما أسوء لةتماؿ ت رار سيناريو أزم %22نيويورؾ ةوال  
انةدار ي  أسعار الّ رؼ  1998-1997اأزمة رهَد جمٌا مف دوؿ جنوب ررؽ آسيا خالؿ الفترة 

لعمالتهـ المةّ ية م ةو ًة  سبوط أسعار أسهـ الّرر ات الخاّ ة  هـ  ـ انتررت هذا اأزمة  و اٍء معدي 
 Hong"رأسمالية ي  غرب آسيا وه إل  ) وريا الجنو ية  تايواف... ( إل  أف و  ت إل  أ  ر قا دة 

Kong".اأزمة المالية لذلؾ يت يف أف    و ندها يبط أدر ت أسواؽ رأسماؿ الغرب أّف اأزمة خطيرة  ةؽ
اآلسيوية تنطوي     أر عِة مرا ٍؿ رئيسّية  أولها نبُص التّ ادؿ اأجن   ي  تايالند و وريا الجنو ية 

ندونيسيا  و ذلؾ  دـ مالئمِة ال المالية و ذا آلياتها لتوزيا رؤوس اأمواؿ ي  القت اديات  نظـوا 
 :(1) اآلسيوية   اإلساية إل  تأ ير اأزمة      ٍؿ مف الوليات المتةدة اأمري ية والعالـ

 :2009-2008أزمػػػػة الٌرىػػػف العقػػػػارم  –أزمة الكاليػػػػػػػات المتحدة األمريكيػػػػػة  .1.3
لسر ٍة  نيفٍة أ ادت إل  اأذهاف الّتجر ة المريرة أزمة  2007العالم   يؼِ تعّرض القت اد 

  والظاهر أّف اأزمة نَتجت  ف التوّسا ي  الئتماف وي  ا ت ار المرتّبات المالية 1929ال ساد العظيـ 
اندلعت  وادر اأزمة   وقد (2)المر زية  نوؾوتدويرها دوَف دراسٍة  اييٍة لمالءة العمالء و عيدًا  ف رقا ة ال

ويوس  ال ور ات المالية وانةسار  "Lehman Brothers"وسبوُط  نؾ  .ـ.أما اسطراب العبار ي  الو
  وهذا اأزمة تعّد ال  رى ي  التّاريخ *(*)إ النًا رسميًا لها 2008الئتماف ي  الّر ا اأخير مف سنة 

وةجـ الخسائر ي  رؤوس اأمواؿ ومدى اّتسا ها الةديث والمعا ر مف ةيُث سر ِة تطوراتها الّس  ية 
. ـ.الّس ب الم ارر لألزمة المالية ي مف ي  ديوف الّرهف العباري ي  الو ومف الواسح أفّ  .ورمولها

اأمري ية  وأهـ هذا العوامؿ ت مف ي  البروض العّبارية الممنوةة  مخاطر  الية  اإلساية إل   م يات 
اأمري ية ازدهارًا   يرًا . ـ.ةجـ الّديوف  يبد رهدت أسواؽ العبارات ي  الوالقتراض المترا مة وتعاظـ 

  هذا الزدهار رّجا الم ارؼ     التوّسا ي  الئتماف  مخاطَر  اليٍة ودوف 2006-2001خالؿ
ي     وقد استمّر هذا الوسُا إل  أف   غت ُذروتها(أر اَح أ  رَ )سماناٍت  اييٍة  أّف الفائدة  انت مرتفعة 

2006(3). 

                                                           
رر ة  نا ية أمري ية ي   30هو مؤّرر أ  ر  "Dow 30"يعرؼ  اسـ مؤّرر "Dow Jones Industrial Average" مؤّرر داو جونز -(*)

 ."Dow30" ند الةديث  ف مؤّررات اأسواؽ يالمب ود مؤّررو  ور ة نيويورؾ و ور ة ناسداؾ وهو أ  ر المؤّررات مراهدة ي  العالـ  
 .82  د الة يـ م طف  الررقاوي  مرجا س ؽ ذ را  ص  -(1)
 .147مةمد مةمود الم اوي  مرجا س ؽ ذ را  ص  -(2)
 مف التف يؿ ارجا إل :لمزيد  -(**)

  2014اأردف   -  ط عة اأول   دار الوراؽ ل نرر والتوزيا   مافاليندسة االقتصادية لمعكلمة كاستشراؼ مستقبؿ الرأسماليةةميد الجمي     -
 .599ص 

 .144يوسؼ أ و يارة  مرجا س ؽ ذ را  ص  -(3)
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 : 2012أزمة الديكف السيادية األكركبية  .4.1

  ةيث قامت إةدى  رر دولًة أورو ية  توةيد 1992وّقعت اتّفاقية ماسترخت ي  الّسا ا مف ييفري 
"اليورو"  وتتنوع دوايا إنراء التةاد نبدي ما  يف دوايا سياسية وأخرى   مالتها ي   م ة واةدة
القت ادي و  ت أزمة الّديوف الّسيادية اأورو ية إل  مرة ة ةرجة تستد    اقت ادية. يع   الّ عيد

  وسعها مةؿ الّدراسة والّتة يؿ أهـ المةّددات وذلؾ نظرًا ل عوامؿ التالية:

تعد أزمة الديوف الّسيادية اأورو ية أّوؿ أزمة مالية تبا ي  اّتةاد نبدي وهو ما يعيؽ استخداـ  -
 ؛(1)م ؿ تخفيض قيمة العم ة   ما ةدث ي  أزمة أمري ا الالتينية عض آليات ل ةّد منها 

مف %26تستمد اأزمة خطورتها مف  بؿ التةاد اأورو   ي  القت اد العالم  ةيث ير ؿ نةو  -
 إجمال  الناتت العالم ؛

قد أ ب ه زيادة معدلت البروض المتع رة لدى الم ارؼ  2007-2003إف ت  يؼ منح البروض 
 م ا ة ةجر  2009-2008ا  ية تعرض الّنظاـ المال   أورو ا لألزمات و ذلؾ  انت اأزمة سا ؼ مف ق

الع رة الذي  رَؼ سعؼ الّنظاـ المال   إف جذور اأزمة تخت ؼ ييما  يف دوؿ التةاد يع   س يؿ الم اؿ 
لة أما  النس ة إلس انيا تعد اأزمة المفجرة لألزمة ي  اليوناف مالية  اأساس ةيث تفاقـ العجز  موازنة الدو 

الم ري  وت  يؼ منةه ل بروض ي  المجاؿ العباري  نظاـوايرلندا يجذور اأزمة تعود إل  ق ور ي  ال
 وييما ي    رض أهـ العوامؿ المس  ة أزمة الّديوف الّسيادية اأورو ية:

الّ رؼ والفائدة ل خروج انتهاج القت اديات اأورو ية سياسة نبدّية موّةدة منعها مف استخداـ سعر  -
 مف أزمتها وت ةيح اختالؿ الّتوازف ي  ميزاف المديو ات والمالية العامة     ةّد سواء؛

 إنراء التةاد اأورو    اّتةاد نبدي مفتبدًا إطارًا موةدًا ل ّسياسة المالية؛ -
 امؿ مف اأزمة  الّسعؼ الهي    لقت اِد  عض الّدوؿ اأورو ية ويعزى هذا  ونها لـ تتعاي   ر ؿ -

 ؛2008-2007المالية الت   دأت  الوليات المتةدة اأمري ية )أزمة الرهف العباري( 

 عدـ االستقرار المالي:ك  المفسرة لألزمات الماليةكالنظريات  المدارس .2
تعّددت الّنظريات القت ادية والمدارس المفّسرة لمفهـو اأزمات المالية )الستبرار/ دـ الستبرار( 
 اًل ةسب منظورا  وييما ي   نستعرض أهـ ت ؾ المدارس الت  تعن   تفسير ةالة الستبرار/ دـ 

 الستبرار المال :

 

 
                                                           

 .11  ص 2014  ورقة  ة ية التحديات كاآلفاؽ في ظؿ أزمة الديكف السيادية األكركبية -االستقرار المالي العالميال نؾ المر زي الم ري   -(1)
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 :"Hyman Minsky"نظرية ىايمػػػػػػػػػػػػػػػػاف مينسكي  .2.1
 "Minsky"لبد  دأ  ينز ي  طريؽ الع ور      ديٍؿ قا ٍؿ ل تط يؽ تفرسه  فاءة الّسوؽ   ـ اتّ عه 

ي  نفِس الف رة  ةيث تّتجه نظرية هذا اأخير ي  ظّؿ تبّ ب اأسواؽ المالية  يف دورات توسيِا وان ماش 
تسود ييه ال ّبة ي   فاءة  اقت اديرسية  ي  ظؿذاتية الّتعزيز تفّسر الّس وؾ الةبيب  أسواؽ المالية و 

الرأسمال   امًة يّتسـ  الهرارة المال  ي  القت اد  نظاـأف ال "Minsky"الم ارؼ المر زية  ويرى 
المال   اختالؼ المرة ة الت  يمّر  ها القت اد مف مراةَؿ الّدورات  نظاـوتخت ؼ درجة هرارِة ال

ـّ تزيد خطورة ةدوِث أزمة ي  ذلؾ البطاع     القت اد   ؿ  وتستند نظريته ي   القت ادية ومف  
     نباٍط  ديدة ولعّؿ أهمها:تفسير أزمات ي  الّنظاـ القت ادي الّرأسمال  

أي أَف اأزمات تََتعاقب     الّنظاـ   )*(إف  ؿ القت اديات ي  العالـ تمّر  مراةَؿ الّدورة القت ادية -
ي عد المرور القت ادي ي  ُمَدٍد ر ه منتظمة تطوؿ أو تب ر  ةسب نوع الَدورة ونوع القت اد  

والمؤّسسات تمويَؿ أنرطتها  ةرٍص و دـ تةمؿ مخاطَر   يرٍة  القت اد  مرة ة ال ساد تفّسؿ الّرر ات
المال  وهو ما يسم  "الّتمويؿ المتةّوط". ي  مرة ِة الّنمو ت دأ التوقعات المتفائ ة  نظاـي  تعام ها ما ال

ي  الَطفو     السطح وتتوقا الّرر ات ارتفاع اأر اح ومف  ـ ت دأ ي  الة وؿ     الّتمويؿ والّتوسا 
   القتراض  و ايتراض البدرة المستب  ية     سداد البروض  ال مر الٍت تذ ر.ي

 نظاـتنتبؿ  دوى التفاؤؿ  دورها  عَد ذلؾ إل  ال –
المال  وي دأ المبرسوف ي  الّتوسا دوف تةوٍط  اٍؼ 
مف المخاطر أو التةّبؽ مف قا  ية استرداد 
البروض  ول ف  ناًء     قدرِة المبترسيف     
الة وؿ     تمويؿ مستب    نظرًا أر اةهـ 
المتوقعة ي  ذلؾ الوقت ي وف القت اد قد تةمؿ 

مة مخاطر ي  نظاـ الئتماف  وي  ةالة ةدوث أز 
المال  ي   نظاـمالية لمؤسسة اقت ادية   يرة ي دأ ال

اإلةساس  الخطر مما يؤّ ر     قا  يته لإلقراض  
   ُقدرةػػػػػػػػػػػػػػػػػر الذي يؤ ر  دورا   ػػػػػػػػػػػػػػػػاأم

 مراحؿ الدكرة االقتصادية: (40)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 
 .مف إ داد ال اةث  ناء     ما س ؽ:المصدر

الت  قد ل تنفا آليات سخ السيولة معظـ المؤسسات القت ادية     سداد التزاماتها وت دأ اأزمة المالية 
 .(1) واأمواؿ لة ها  وتتةوؿ إل  أزمة اقت ادية ويعود القت اد لنبطِة ال داية مجدداً 

                                                           
 .تتسـ الدورة القت ادية  مجمو ة مف السمات أهمها ِسمة الَدورية وتت ًوف مف أر ا مراةؿ وه  )الّرواج  الرّ ود  ال ساد  والنتعاش( -(*)

(1)
- James R. Crotty,Marx, Keynes, and Minsky on the Instability of the Capitalist Growth Process and the 

Nature of Government Economic Policy, 1986, P 03. 
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يرسية يررح ييها  يؼ تتأرجح اأسواؽ المالية  "Minsky" دـ الستبرار المال  الذي أرار إليها 
ذاتية ل يبة  ه وه  اأ ؿ ي  س و ه ومف  وه  خا ية يف الّ ال ة وهرارة ي  الّنظاـ القت ادي  

 ـ يجب أف ت ب الجهود نةو النظرية المناس ة الت  تفّسر ذلؾ لةتوائه  وقد ا ت ر نظريته ررةًا 
 ف وجوِد نظريتاف أساسيتاف مخت فتاف ييما يتع ؽ  "Minsky"وأورد  (1)جوهريًا ل نظرية العامة ل ينز

د الّسوؽ  اأول  ةّددها "آدـ سميث" وال ّانية "مينارد  ينز"  ي ذا  النتائت الت  يم ف أف يةببها اقت ا
 ّةت نظرة سميث ل طريبة اآللية لعمؿ القت اد ي ف التبنيف وتدّخؿ الّدولة سيؤدي ةتمًا إل  نتائَت غير 

ُأهم ت   وأّما إذا  ّةت نظرية  ينز ي ف التدّخؿ الة وم  مفيد لعمؿ القت اد. (2)ةميدةٍ 
ي ينما يعتبد ال  ير مف القت ادييف أف   2009-2008ةت   روز اأزمة المالية  "Minsky"مساهمات

أف الّنظاـ الرأسمال  يوّلد  دماٍت داخ ية تسّ ب  "Minsky"اأزمات تةدث نتيجة  دمات خارجية يرى 
الت  تديا القت اد اأزمة وتعود إل   دـ الستبرار المتأّ ؿ ي  الرأسمالية المالية  وأف اآللية الرئيسية 

ولررح يرسية  دـ الستبرار المال  مَيز  .(3)إل  أزمة ه  تفّر  المسار ات وترا ـ ديوف البطاع الخاص
"Minsky"  يف  الث  القات ل وةدات القت ادية ييما يتع ؽ  دخ ها والّديوف المترت ة   يها. الّنوع اأوؿ 

  الّنوع ال ّان  الت  )*(مف التزاماٍت وسماها "وةدات التةوط" هو الوةدات البادرة     سداد جميا ما   يها
تستطيا ديا الفوائد مف العوائد الت  تجنيها ول نها ت ب      أ ؿ الّديف إما  تأخير مو د سدادا أو  مزيد 
ؾ مف القتراض وأط ؽ   يها اسـ "وةدات المجازية"  أما الّنوع ال ّالث واأخير يه  الوةدات الت  ل تم 

الّدخؿ ال اي  المة ؿ مف التدّيبات الَنبدية لعم ياتها المخت فة لسداد ما   يها مف التزامات مما يديا إل  
" Ponzi - ونزي"مزيد مف الستدانة أو  يا ما لديها مف أ وٍؿ أو أف تعجز  ف السداد وسماها وةدات 

 أي وةدات المالءة الّسعيفة.

لذي يغ ُب     تر ي ته وةداِت التةّوط هو اأ  ر استبرارًا  إل  أف القت اد ا "Minsky"ويخ ص 
ال ونزية" هو القت اد الهش والذي ي وف مةال ل تعرض إل   &وأف الذي يغ ب   يه وةدات " المجازية 

اأزمات نتيجة السياسات الّنبدية المترددة مما يديا  وةدات "المجازية" إل  أف تتةوؿ إل  " ونزية" 
 يا أ ولها  و التّال  سيةدث انهيار   ير ي  قيـ اأ وؿ يتتهاوى الوةدات ال ال ة الواةدة    قدامها    
"ال ونزية يالمجازية يالمتةوطة". مف جهة أخرى ُيسهـ طوؿ يترة الّرخاء  ديا القت اد إل   ت وى اأخرى

 ال ونزية" أو التمويالت الهّرة.  &أف يطغ       م يات وةداته القت ادية جانب "المجازية 
                                                           

  ورقة  ة ية ي  مج ة جامعة الم ؾ   د ىايماف منسكي: ماذا يمكف أف يستفيد االقتصاديكف المسممكف مف أفكاره؟أةمد مهدي   واي     -(1)
 .107  ص2011المم  ة العر ية السعودية   –  مر ز أ ةاث القت اد اإلسالم   جامعة الم ؾ   د العزيز  جدة 01عدد   ال24العزيز  المج د

(2  )
-Mark Knell, Schumpeter, Minsky and the financial instability hypothesis, Research and Education NIFU, 

Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, Norway. 
)3(-

     الرا ط[:متاح   ]مج ة المعريةـــــــــ،  

- http://www.marefa.org/index.php/        2017/01/25      ـــــــــــــــ )  12:55( .
 - ,financial instability hypothesis Schumpeter, Minsky and theMark Knell.        لمزيد مف التف يؿ ارجا إل : -(*)

http://www.marefa.org/index.php/
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 :"Joseph Stiglise"مقترحات جكزيؼ ستيقميػػػػػػػػز .2.2
جراء تدا ير إ الح الّنظاـ   وا  (1)نظاـ مال  جديد إيجاد يرى جوزيؼ ستيج يز  أنه مف السروري

اأسواؽ المال  العالم   ومف  يف اإل الةات الت  ين غ  إجراؤها ت ؾ الت  تتع ؽ  سياسات تةرير 
المالية يتديبات رؤوس اأمواؿ ق يرة اأجؿ تفرض  وامؿ خارجية سخمة وت  فة يتةّم ها غير أطراؼ 
الوساطة المالية وي   ؿ مّرة يوجد ييها  وامؿ خارجية سخمة ت وف التدّخالت مف ق ؿ الّدولة  ما ي  

القت ادييف خا ة    وي  هذا اإلطار يرّ ز  عض)*(ذلؾ التدّخالت مف خالؿ الجهاز الم ري 
"Tobin Tax"اأورو ييف     اقتراح سري   معيف يسم  سري ة تو يف 

 ؿ  م ية تةويٍؿ مال       )**(
مف  م ٍة إل   م ٍة أخرى  يف الةدود وذلؾ  هدؼ الةّد مف  م يات الّتةويؿ ق يرة اأجؿ لجن  اأر اح 

  ل ف تظؿ مر الت التّنفيذ   يرًة  اـ العالم السريعة  والهدؼ هو تويير قا دة ةماية واستبراٍر ل ّنظ
خا ة ي   الـ ل تفرض ييه السري ة ي  جميا اأما ف واأةواؿ  وي   الـ أ  ةت ييه المرتبات 

جم ًة مف  "Joseph Stiglise". إسايًة إل  ذلؾ أ ط  (2)واأدوات المالية المعبدة اأخرى ه  السائدة
 أهمها: اإلجراءات إل الح الّنظاـ المال 

وذلؾ مف منط ؽ أف الّطريبة الّ ةيةة لمعالجة مر الت قدرة إصالح حػػػػػػػػػاالت اإلفالس كالٌتجميد:  .أ 
المبترسيف     الّسداد ه  مف خالؿ  م يات إ ادة النظر ي  معالجة اإليالس  وليس مف خالؿ  م ية 

 إنباذ ل ّدائنيف.
تزايد  م يات التجميد سيب ؿ مف  م يات اإلنباذ إف إعادة الٌنظر في عمميات اإلنقاذ المالي:  .ب 

الّسخمة  والّت  ير ت ي    ير مف اأةياف  وذلؾ  خفض الةوايز لدى المست مريف لتغطية أنفسهـ سد 
 المخاطر السوقية.

أّدى التراخ  ي  التّنظيـ الم ري  ي  ال  داف المتبدمة إل   تحسيف تنظيـ كضبط العمؿ المصرفي: .ج 
ل  ت دير  دـ الستبرار  لذا يتعيف ال تماد  ر ٍؿ مستمر     إ ادة التّنظيـ ممارسات إقراض  سيئة وا 

 والهي  ة ي  الّنظـ المالية ويجب     اإل الةات أف ترم  ل ناء نظاـ م ري  ومال  آمٍف ومستبٍر.

                                                           
( 1 )- Joseph E. Stiglitz, Lessons from the Global Financial Crisis of 2008, SEOUL JOURNAL OF 

ECONOMICS, 2008 .   ]Disponible sur le lien  [ : 

- https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/2010_Lessons_Global_Financial_Crisis_

Seoul.pdf    05/01/2019     ــــــــــ   (17 :40). 
  رر ة المط و ات ل توزيا والنرر  02  الط عة نياية عصر الجشع  -انييار االقتصاد العالمي وؿ مايسوف   لمزيد مف التف يؿ ارجا إل : -(*)

 .286  ص 2012ل ناف   – يروت 
 .  م يات التةويؿ ق يرة اأجؿ لجن  اأر اح السريعة مف  ل ةد 1972اقترح القت ادي اأمري   "جيمس تو يف" سري ة سنة  -(**)
  أطروةة د توراا ي  النبود والمالية  اتجاىات كآليات االستقرار المالي العالمي في أعقاب األزمة المالية العالمية  د الرةماف  ف سا د   -(2)

 .247  ص 2014-2013  03جامعة الجزائر 

https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/2010_Lessons_Global_Financial_Crisis_Seoul.pdf
https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/2010_Lessons_Global_Financial_Crisis_Seoul.pdf
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 ت مف واقا التجارب العالمية   تحسيف شبكات األمػػػاف كتحسيف رٌد الفعؿ في مكاجية األزمات: .د 
يرؿ ردود يعؿ اتجاا اأزمات ولـ تؤدي إل  الخروج والتخ ص منها  ر ؿ سريا  نظرا لغياب ر  ات 
اأماف  لذا يعت ر تعزيز قدرات الجما ات اأ  ر  رسة ل سرر داخؿ ال الد     مواجهة المخاطر 

 ت اأماف لديها.جزء مف مهمة إدارة المخاطر  و التّال  ي وف التّنسيؽ الّدول  أساسيا لتةسيف ر  ا
 :"Olivier Blanchard’s"مقترحات أكليفير بالنشار  .2.3

ي  تفسير اأزمة المالية وةالت  دـ الستبرار المال  ةدد " النرار" آليتيف مرت طتيف ومتمايزتيف 
ي  ذلؾ  ةيث ترير اأول  إل  ةالة  يا اأ وؿ لستفاء السيولة واآللية ال انية ه   يا اأ وؿ ل ف 
 غرض إ ادة نسب رأس الماؿ إل  مستوياتها  وهذا  اف س  ا م اررا ي  اأزمة المالية وهذا  تزامف رروط 
مةددة أهمها إهماؿ ةّدة المخاطرة المتسمنة ي  اأ وؿ الم درة  و دـ رفايية اأوراؽ المالية المرتبة 

درجة العالية مف الستدانة لتةبيؽ ي  الميزانية ل مؤسسات المالية  والترا ط  يف المؤسسات المالية وال
 .(1)الفا  ية المالية ل نظاـ الم ري    ؿ

 ما قدـ " النرار" تة يال لتسخـ اأزمة مستندا لس  يف رئيسيف  اأول  التهايت     السةب مف 
 الم ارؼ  أما اآللية ال انية يمف ةاجة المؤسسات المالية ل مةايظة     نسب  ايية مف رأس الماؿ. 

 نظرية انحراؼ السياسات االقتصادية: .4.2
يرى أ ةاب هذا الّنظرية أّف س ب اأزمات المالية هو انةراؼ ل ّسياسات القت ادية سواء تعّ ؽ 
اأمر  الّسياسة الَنبدية أو المالية أو الّتجارية أو الئتمانية قد ت وُف توسعيًة وأف ةاجة القت اد ه  

ياأزمات المالية تأت  انع اسًا لتراخ  اأداء القت ادي ال ّ   نتيجَة إتّ اع سياسة ان مارية أو الع س  
سياسات اقت ادية غير مالئمة م ؿ هذا النةرايات تساهـ  دور رئيس  ي  ةدوث اأزمات المالية  

 ويوجد اّتجاهيف آخريف لتفسير استجا ة اأسواؽ خالؿ اأزمات المالية هما:

 .)*(اأزمة ت وف نتاجًا لس وٍؾ مسار   تديُا اأسواؽ لالنهيار التجاا اأوؿ: يرى  أف -
التجاا ال ان : يرى  أف اأزمة ت وف نتاجًا لررادِة المتعام يف ي  الّسوؽ المال  وه  مجرد  -

 استجا ة الّسوؽ لتوقعات رريدة.

                                                           
  مارس 01  العدد  ندوؽ النبد الدول   مج ة التمويؿ والتنمية  األسباب الرئيسية الكامنة خمؼ األزمةكجية نظر في أوليفار  النرار   -(1)

 . ارجا إل :23  ص2009
- Olivier Blanchard, THE CRISIS: BASIC MECHANISMS, AND APPROPRIATE POLICIES, IMF, 

Working Paper,2009, ]Disponible sur le lien  [ : 

- https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/The-Crisis-Basic-Mechanisms-and-Appropriate-

Policies-22758     29/06/2017    (15:45) ـــــــــــــــــــ. 
  الط عة اأول   الدار الدولية لالست مارات ال بايية  الباهرة  النظريات االقتصادية تحميؿإل :  وؿ  روجماف   ارجالمزيد مف التف يؿ  -(*)

 . 179  ص2007جمهورية م ر العر ية  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/The-Crisis-Basic-Mechanisms-and-Appropriate-Policies-22758
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/The-Crisis-Basic-Mechanisms-and-Appropriate-Policies-22758
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 ػػػػػػػياإلطار المفاىيمي العػػػػػػػػػػاـ لالستقػػػػػػػرار المالػػ:      المبحث الثاني
يتزايد الهتماـ  بسايا الستبرار المال   ادًة ي  أ باب اأزمات المالية  يبد استةوذت الّدراسات  

  1999-1997المتعّ بة  الستبرار المال      جزٍء   يٍر مف الهتماـ  عد اأزمة المالية اآلسيوية 
"PESF" رنامت تبييـ البطاع المال  وُاستةِدث     أ رها  اًل مف  ندوؽ الّنبد وال نؾ الّدولييف 

ي   (*)
نفس الفترة وقد استهدؼ  المباـ اأوؿ تةديَد مواطف الّسعؼ والبّوة ي  الّنظـ المالية  الّدوؿ اأ ساء  

 .2009-2008 ذلؾ تجدر اإلرارة إل  تزايد الهتماـ  السياسػػػػػػػات الةترازية ال  ية  بب اأزمة المالية 
 مفيػػػػػـك االستقػػػػػػػرار المالػػػػػػػي:     المطمب األكؿ

أوهاـ الّر ح وتعاظـَ رأس الماؿ  وير ت ال ي رالية  2009-2008أزاةت اأزمة المالية والقت ادية 
اأمر الّذي تطّ ب تهايَت  ديد المؤسسات الّدولية الّت  ُتعن    دارة اأزمات  (1)الجديدة ي  معالجة اأزمة

رساء الستبرار المال  الّذي أ  َح مط  ًا ي ايئ ط ب العالـ     الّ ةة    وقد ُ بدت )*(والّتع يـ والتغذيةوا 
ول  هذا المط ب مف أجِؿ ال ةِث ي  قسايا الستبرار المال  الدّ  2008 ّدُة جولٍت وم اة اٍت  يؼ 

 يناقُش مواسيَا الستبرار المال  وُس ؿ تفعي ه     المدى الواسا دوليًا ووطنيًا.

 المالي في تكجيو المكارد المالية لمفرص االستثمارية باالقتصاد: نظاـدكر ال .1
المال  مف  ال ِة م وناٍت رئيسية  وه  الوسطاء  المؤسسات واأسواؽ المالية والُ نية  نظاـيت وف ال

وير ؿ ةدوث  الةا  ة ي  ما  ينهاتأ ر  التطورات وه  ت  (2)الّتةتية  ترت ط ارت اطا و يبا ييما  ينها
   ما تتةبؽ اسطراب أو سعؼ ي  أداء أةد هذا الم ونات م درا رئيسيا لعدـ استبرار المال   أ م ه

 فاءة الّنظاـ المال  مف خالؿ قدرته     التعامؿ ما المر الت الت  ت ةؽ  أةد م وناته وتسويتها 
 .(3)  ورة ذاتيٍة ق ؿ انتبالها إل   اق  الم ونات ومف  ـ إل  البطا ات القت ادية اأخرى

المال  المتطور وال ؼء دورا   يرًا ي  تةبيؽ  فاءة توزيا المدخرات المة ية       نظاـي عب ال
يرص الست مار المنتجة و    البطا ات القت ادية المخت فة  الّر ؿ الّذي يسهـ ي  تةبيؽ معّدلت نمو 

يسية تمّيزا  ف المال    ال ِة خ ائص رئ نظاـمرتفعٍة ومستدامة ويد ـ الستبرار القت ادي  ويتفّرد ال
 غيرِا مف البطا ات اأخرى وتجع ه سريَا التّأ ر  الّ دمات والتبّ  ات القت ادية والمالية وه :

                                                           
)*( - Programme d'évaluation du Ssecteur Financier. 

 .120 دناف السيد ةسيف  مرجا س ؽ ذ را  ص  -(1)
 . (07) نب د مف الع ارة هنا مؤّررات التنمية الت  يعتمدها ال نؾ الدول   وه  مدرجة ي  الر ؿ رقـ -(*)

(2)
 - Garry J. Schinasi, Defining Financial Stability And A Frame Work For Safeguarding It, Banco Central 

de Chile, Working Paper N° 550, Décembre 2009, P15. 
   ]متاح     الرا ط[:03  ص 2014 ندوؽ النبد العر      اإلطار العاـ لالستقرار المالي كدكر البنكؾ المركزية في تحقيقو  رفيؽ الراذل  -(3)

- http://www.amf.org.ae/ar/pubpapersar    /../..2016    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ة  .....الس    

http://www.amf.org.ae/ar/pubpapersar
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  وهو ما قد ُيعّرض الّنظاـ لهسهولة وسر َة انتراِر العدوى والفرِؿ والنهيار  يف المؤّسسات الم ّونة  -
  أ م ه ل خطر  مجرد ةدوِث اسطراٍب  أةد م وناته؛

 المال   البطاع الةبيب   واسطة  دٍد مف البنوات الت  تنبؿ أ ر الّ دمات المالية؛ نظاـاط الارت  -
إم انية تعّرض المتعام يف  هذا الّسوؽ لمخاطر  دـ تما ؿ المع ومات  وهو ما قد يس ب خسائَر  -

 س  ة؛  يرٍة لهـ نتيجة اتخاذ قرار الست مار ي  سوء مع ومات غير واقعية وي   عض اأةياف م
 ػػػي:تعريؼ االستقرار المالػػ .2

تعددت الجهات الّدولية واإلق يمية الت  ُتعن   الستبرار المال   وهو ما ترتب   يِه  دـُ وجود اتّفاٍؽ 
    تعريؼ وةيد له ةيث تسّمنت اأد يات القت ادية مفاهيـ متعّددة  ورّ ز العديُد منها     تعريفه 

 نظاـالت  ترهد ق ور أو اسطراب ي  قياـ ال ا  ة لةالة  دـ الستبرار المال مف زاوية  ونِه الةالة المب
 وظيفة الوساطة المالية ويَؽ أسٍس ومعاييَر م اليٍة. وقد انتبد يريبًا آخر مف القت ادييف هذا التوجه ةيث 

اأزمات المالية  المال   وظيفته  وسيٍط مال  ل يعن   الّسرورة قدرته     مواجهة نظاـأراروا إل  أف ال
 لستبرار المال :االت  تنتبؿ  العدوى  وييما ي    رٌض لمجمو ٍة مفاهيـ 

المال  غير قادٍر  نظاـ: ةالُة  دـ الستبرار المال  ه  الةالة الت  ي  ُح  ندها ال"Mishkin" تعريؼ –
رؤوس اأمواؿ     البياـ  وظيفته   ورة  ام ة  وسيط مال   تتديؽ مف خالله اأمواؿ مف أ ةاب 

 إل  طال يها لستغالؿ الفرص الست مارية المم نة؛
ال نؾ المر زي اأورو  : يتةبؽ الستبرار المالػػػ   ندما تتم ف المؤسسات المالية مف الّ مود أماـ  –

الّ دمات والختاللت المالية الت  مف رأنها التّأ ير س  ًا      فاءة  م ية توزيا المّدخرات     
 ؛(1)الست مارية ذات الّر ةية الُفرص

المج س الةتياط  الفدرال  اأمري  : إف ةالِة  دـ الستبرار المال  ه  الةالة الت  تّتسـ  وقوع  –
 ال ِة ظواهر رئيسّية متتالية تتم ؿ ي  انةراؼ أسعار مجمو ة مف اأوراؽ المالية اأ  ر أهمية  ف 

أساس  ل مؤسسات المالية الم درة لهذا اأوراؽ  وةدوث أسعارها الت  تتالءـ ما مبومات الّتة يؿ ا
تروا ي  اتجاهات الئتماف المةّ   والعالم   وهو ما يؤدي إل  تر ز الئتماف وتزايد اةتمالت 
المخاطر المتع بة  عدـ البدرة     الّسداد والنةراؼ الفع   أو المةتمؿ لمستويات اإلنفاؽ  ِف 

 ص يرَص النُّمو القت ادي؛المستوى الّتوازن   ما يب ّ 
ال نؾ المر زي األمان : مف ةيث اأداء الّس س ه  ةالة الّتوازف الت  يتم ف  مؤداها الّنظاـ المال   –

مف البياـ  وظائفه القت ادية اأساسية والت  تتم ؿ ي  تخ يص الموارد القت ادية وموازنة 

                                                           
 .14نفس المرجا السا ؽ  ص   رفيؽ الراذل  -(1)
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والبدرة     الستمرار ي  أداء هذا الوظائؼ ةت  ما المخاطر وتسويِة المديو ات  ال فاءة الاّلزمة 
 وجود الّ دمات أو اأزمات أو الةالت الت  تست ـز تغييرات هي  يٍة   يرٍة؛

 نؾ الّتسويات الّدول : ي وف الّنظاـ المال  مستبرا إذا ما أّتسـ  بدرة استيعاب الّ دمات دوف أف ُيعيؽ  –
 ؛(1)توزيا المدخرات والُفرص الست مارية

و  يه مف خالؿ ما س ؽ يم ف طرح تعريفًا لالستبرار المال      أنه الةالة الت  ي وف ييها الّنظاـ  –
ةّت  ي  ةالت الّتوتر  ةيث أنه يتمّتا   ػػن  تنظيميٍة تجع ه ي  وسٍا اةترازّي  سالسة المال  يعمؿ 

يم نه مف الةّد  "Auto-correction" قادٍر     التنّ ؤ الم ّ ر  اأزمات  ما أّف له وسٌا ت ةية 
دارة هذا اأزمات  أي أّنه ل يعّد الّنظاـ المال  والم ري  س يمًا إّل إذا تويرت ييه أ عاد اةترازية  -وا 

 وقائية جن ًا إل  آليٍة ت ةيةيٍة ل ّ دمات؛

 االستقرار المالي في المصارؼ )االستقرار بمعناه الٌضيؽ(: .1.2
  ترير هذا اأخيرة إل  أنها المفهوـ اأساس  ال امف لدراسة (*)النظاميةي  دراسة ةوؿ المخاطر 

 دـ الستبرار المال  ويم ف تمييز اأزمات الم ريية مف خالؿ  ن ريف رئيسييف "العدوى"  معن  
إ ا ة الم ارؼ والمؤسسات المالية الت  تعمُؿ ي  اقت اٍد واةٍد  وي  أسوء اأةواؿ تنتبؿ إل  

المجاورة  و ن ر أساس  آخر وهو أّف إ اقة  م ية الوساطة المالية س ٌب م ارر ي   القت اديات
أما إذا ما ةاولنا تعريؼ الستبرار الم ري  الفردي ي ننا ي  هذا الةالة نتةدث  ف   (2)الّتوتر المال 

 تراجٌا و ر ٍؿ غير  ادٍي ي  قيمِة ت فية اأ وؿ أ غر مف قيمة ودائعه. وهو"يرؿ م رؼ" 
 االستقرار المالػي بالنسبة لمٌديف العػػػػػاـ: .2.2

 .ير ز العن ر     مفهوـ الستبرار المال  و القته  الّديف العاـ الّداخ   والخارج  )المديونية الخارجية(

 االستقرار المالي بالنسبة لمٌديف العاـ الٌداخمي: .1.2.2
مدخؿ البيد الّسا ف  الستبرار المال   اأوؿهناؾ مدخالف يم ف مف خاللهما الستدلؿ     مدى 

الذي يرير إل  سرورة الّتساوي  يف اإليرادات والّنفبات الة ومية مف ناةية والّتغيرات ي  مستوى الّديف 
العػػػػػػػاـ واأساس الّنبدي مف ناةيٍة أخرى  والستبرار المال  مف هذا المنظور يتةبؽ  ندما ي وف الّتغير 

ف العاـ الّداخ   والّتغير ي   ّمية الّنبود مساويًا إلجمال  اإلنفاؽ الة وم  )استهال   أو ي  ةجـ الّدي
است ماري(  ما ييها الفائدة المديو ة     الّديف الداخ   واإليرادات الّسيادية )السرائب(  أما المدخؿ 

                                                           
(1)

- BRI, Gouvernance de banque centrale et stabilité financière, Mai 2011, P07. 
(*)

- Olivier de Bandt, Philipp Hartmann, Systemic Risk: A Survey, European Central Bank, WORKING  

PAPER  SERIES, November 2000, ] Disponible sur le lien  [ : 

 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=258430 2017/03/23     (14:11) ـــــــــــــــ  .                                           
  2013-2003دراسة حالة الجزائر خالؿ الفترة  -دكر التنظيـ االحترازم في تحقيؽ االستقرار المصرفي كدعـ التنافسيةةمزة  م  سعيد   -(2)

 .69  ص 2015/2016الجزائر   –أطروةة د توراا  تخ ص نبود ومالية  جامعة قا دي مر اح  ورق ة 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=261055
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=261055
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=229414
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=258430
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ار المال  إذا را ت أف ي وف ال ّان  وهو مدخؿ قيد الّزمف يويبًا لهذا تتم ف الة ومة مف تةبيؽ الستبر 
 .(1)الّديف العاـ الّداخ   واإلنفاؽ العاـ مساوي لإليرادات المستب  ية المتوقعة

 االستقرار المالي بالنسبة لممديكنية الخارجية: .2.2.2
    غرار الستبرار  النس ة ل ّديف العاـ الّداخ     الّنس ة ل ديف الخارج  هو العجز الةادث ي  

الَنبدية أي موازنة النبد اأجن   الّناجـ  ف  دـ  فاية ة ي ة العمالت اأجن ية مف الّ ادرات  الموازنة
يتـ تسويته مف خالؿ الة وؿ     موارد خارجية أي است مارات أجن ية أو ديوف خارجية أو معونات مف 

له الستدلؿ     مدى الخارج  ويم ف الستدلؿ     الستبرار المال   النس ة ل ديف الخارج  مف خال
وجود استبرار مال   النس ة ل ّديف الخارج  وهو الفائض أو العجز ي  ميزاف المديو ات  يف  ةالة تةبيؽ 
يائض ي  ميزاف المديو ات هذا يعن  وجود ةالٍة مف الستبرار المال   الّنس ة ل ّديف الخارج   ةيث أّف 

     خدمة الّديف الخارج  والع س ي  ةالة العجز.وجود يائض ي  العمالت اأجن ية يعن  البدرة 

 االستقرار المالي بالنسبة األسكاؽ المالية: .3
إف الو وؿ إل  الستبرار المال  يخت ؼ  ةسَب اأوساع القت ادية والّسياسية  األسكاؽ الناشئة: . أ

يث مدى البدرة     تخت ؼ  ف الّدوؿ المتبدمة مف ة( اأسواؽ الّنارئة) والجتما ية  يالّدوؿ الّنامية
تةبيؽ الستبرار المال   إذ تتميز  سعؼ الهي ؿ السري   وانخفاض ة ي ة السرائب و دـ ترريد 
اإلنفاؽ وارتفاع الّديف الة وم   مما يؤدي إل  ةالة ارتفاع اأ  اء المالية المترت ة     خدمة الَديف  

وتبّ ب اإليرادات الة ومية وخ ؽ سغوط       اإلساية إل  ارتفاِع درجِة التأ ر  الّ دمات الخارجية
 اإلنفاؽ العاـ  اأمر الذي يساهـ  ر ؿ م ارر ي  إنفاؽ غير رريد وارتفاع نس ة اإلهدار ي  الماؿ العاـ. 

ي  تبرير الجمعية العامة لألمـ المتةدة  االستقرار المالي ككفاءة األسكاؽ مف منظكر عالمي: . ب
 سياسات القت اد ال ّ    عنواف "الستبرار المال  و فاءة اأسواؽ مف " ي  الجزء الخاص 2001 "جوي ية

منظور  الم  ل منايا العامة" تو  ت هذا الّدراسة إل  أف تةبيؽ الستبرار المال  و فاءة اأسواؽ مف 
 منظور  الم  ل منايا العامة يتط ب ما ي  :

رساءسرورة وجود سياسات  امة وطنية تتميز  ال فاءة العالية لتةبيؽ  - الستبرار المال  وال فاءة  وا 
     مستوى اأسواؽ المالية     مستوى الّدوؿ والقت اديات ال  رى؛

 سرورة التنسيؽ  يف الّسياسات القت ادية     الّ عيِد الّدول  لتفادي تسارب المع ومات؛ -
ر الوطنية واإلق يمية لالستبرار المال  وقياـ  ؿ مف البطا يف العاـ والخاص توير جميا العنا  -

  دوريهما     أ مؿ وجٍه؛

                                                           
شكالية التعثر المصرفي مريـ  ف الرريؼ   -(1) ا غير منرورة  ا  أطروةة د تور 2011-2007حالة الدكؿ العربية في الفترة  –االستقرار المالي كا 

 .35ص   2016-2015تخ ص نبود مالية و نوؾ  جامعة الجزائر  
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  محٌددات االستقػػػػػػػرار المالػػػػػػػػػػي:     المطمب الثاني
يتناوؿ المط ب أهـ البنوات الّناق ة لألزمات والّت  مف المرّجح أف ت وف س  َا ي  ةالة  دـ 

 المال  والت  يستوجب تس يط الّسوء   يها خا َة ي  ظؿ العولمة.  نظاـ  الالستبرار ي

 أسباب عدـ االستقرار المالي: .1
    الّ عيد العالم  تتم ؿ البنوات الت  ينتبؿ مف خاللها  دـ الستبرار المال  ي  نفِس م وناته 

ي ّ ما تطّور الرموؿ المال  تطورت معه أي أَف الّنظاـ المال  ي  ةّد ذاته ناقٌؿ لألزمات مف   ٍد إل  آخر 
هذا البنوات  يم ف لهذا الفئات  ما ذ رنا آنفا )الم ارؼ واأسواؽ وال ن  الّتةتية(  هذا ال الوث جن ًا إل  
جنب ما الّترتي ات البانونية والَنبدية  والممارسات الّتجارية وقوا د الّس وؾ  ه  وسي ة وترّ ؿ قناًة تنتبؿ 

 لمرا ؿ ي  الّنظاـ المال   و  يه تت خص أس اب  دـ الستبرار المال  ي :مف خاللها ا
  العكامؿ الداخمية لممصارؼ كالمؤسسات المالية: .1.1

تتم ؿ ي  سوء تديؽ المع ومات اأمر الذي مف رأنه أف يعيؽ  فاءة أداء أسواؽ الماؿ  ويةدث 
مع ومات أ  ر  ف اأطراؼ اأخرى  رأف ةجـ هذا التّ ايف ي  المع ومات ةيف ي وف لدى أةد اأطراؼ 

 ذات البروض     العائد أسعار زيادة  امة   فة ويتـ هذا .(1)المخاطر المةتم ة وةجـ العوائد المتوقعة
 ذوي المبترسيف ل وف نظرا   سية نتيجة إل  يؤدي اإلجراء هذا إّل أفّ  المرتفعة  الئتمانية المخاطر
 أسعار توازف      دورا يؤ ر مما أ      ائد أسعار لديا استعدادٍ       ادةي ونوا  العالية المخاطر
 .مال  استبرار وجود  دـ و التّال  ي  الّسوؽ العائد
 كجكد سياسات غير مستقرة كضعؼ قكاعد الحككمة في المصارؼ: .2.1

 أزماٍت  ةدوثإل   يؤدي ومتناسبة مستبرة غير "Micro-prudentiel"الةترازية  سياسات وجود إف
مال    استبرار  دـ إل   دورا يؤّدي والذي الم ارؼ المر زّية ماالّسياسات الةترازية  ت ؾ لتعارض نظراً 

 .ي  الم ارؼ الّس يمة غير والممارسات الةو مة قوا د  سعؼ مؤسسية  وامؿ  س ب تراجا

 مشكمة التككيف كالتٌأطير المصرفي: .3.1
الستبرار)الذ ر المال   انهيار اأسواؽ المالية   دـ استبرار اأسعار(  إف اأنواع ال الث لعدـ 

  ها تتسمف مر الت ت ويف وذلؾ أف س و يات اأيراد منف  ة ي  م ؿ هذا الةالت ت وف لها 
 .(2)انع اسات  ّ ية

                                                           
   ندوؽ النبد العالقة المتداخمة بيف االستقرار المالي كالشمكؿ الماليأمانة مج س مةايظ  الم ارؼ المر زية ومؤسسات النبد العر ية   -(1)

 .67  ص 2015العر    
  مذ رة ماجستير ي  الع ـو دراسة حالة الجزائر –اتجاىات تقييـ استقرار النظاـ المالي في اإلطار العكلمي الجديد  ف الريخ   د الرةماف   -(2)

 .67  ص 2009-2008القت ادية  جامعة الجزائر  
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 المخاطر المصرفية الكثيفة: .4.1
ورّ ز      م رؼي ّ ما ا تن  التوجد مر الٌت تتسّ ب ييها الم ارؼ  ند إدارتها ل بروض  

البروض سعيفة المردودية )الرديئة(  قد يفرؿ  ف تةبيِؽ أهدايه ويتةمؿ مسؤولياته  ف  ّؿ الخسائر 
الّناتجة. يف    ير اأةياف يؤذي الّذ ر الم ري  إل  يبداف ال ّبة  الّنظاـ المال    ؿ مما ينتت  نه توّتر 

 ي  القت اد. 

 دـ االستقػػػػػػػػػػػرار المالػػػي:أنػػػػكاع كمظاىر ع .2
تخت ؼ جوهريا مظاهر اأزمات و دـ الستبرار المال  مف اقت اد إل  آخر ومف دولة أخرى  اًل 
ةسب ط يعته ومبوماته  إّل أّف المظاهر اأساسية  تتم ؿ ي   ال ة  نا ر أساسية وه  )الذ ر 

 اأسعار( وييما ي   تف يال لذلؾ: الم ري   النةدار المال   السطراب و دـ استبرار
: وهو ت ؾ الّظاهرة الت  يةدث  نها تهايت   ير ي  سةب الودائا مف الم ارؼ  الٌذعر المصرفي .أ 

 معن  مطال ة المود يف  سيولة  دًل مف ودائعهـ ي  الم ارؼ  ويةدث هذا ي  زمٍف ووقٍت واةد ما 
إم انية لت  يِة هذا الّط  ات ال  يرة ديعًة واةدًة. إّف هذا أنه ل يوجد ل م ارؼ والمؤسسات المالية أية 

المر  ة تةدث  ندما يفبد المود يف  بتهـُ ي  ال نؾ أو الّنظاـ الم ري    ؿ  هذا مف رأنه أف يرّؿ 
  .(*)المال   امال و التّال  اأ ر العميؽ     القت اد نظاـةر ة ال

سوؽ  هو ما يتعّ ؽ  انهيارِ  االنييار المالي: .ب 
اأوراؽ المالية  ةيث توّير اأسواؽ ال انوية 
الّسيولة الالزمة لةام   هذا اأوراؽ  و ما هو 
الةاؿ ي  الم ارؼ ي ذا رغب مست مر ما أف 
يبوـ  تةويؿ أ وله إل  سيولة  ي  أوقات التوتر 
ي ف هذا سيؤدي إل  انهيار ي  أسعار هذا 
اأ وؿ  و التال  سوؼ ينهار سوؽ اأوراؽ 

لمالية  امال مما يؤدي إل  أزمة قد تع ؼ ا
المال   امال خا ة الّدوؿ الت  ستند إل   نظاـ ال

هذا اأسواؽ ي  تمويؿ القت اد )اقت اديات 
 أسواؽ رأس الماؿ(.

 مظاىر عدـ االستقرار المالي  :(05)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ال تماد     ما س ؽ. المصدر:

                                                           
مف الةّد اأق    %50ةينما انهارت ال ور ة   ورٍة مفاجئة ياقدة ما يبرُب   1907  أ تو ر الذ ر الم ري  اأمري    يم ال     ذلؾ  -)*(

وقد  إ ر  م يات سةب لألمواؿ المود ة ي  ال نوؾ  ال ساد ل بيمة المالية الت  ةببتها ي  العاـ الذي س به. وقد ةدث هذا الّذ ر ي  يترة ساد ييها
العديِد مف ال نوؾ والرر ات. وتعزى اأس اب الرئيسة ي  هذا اأزمة إل  ما إيالس  اأمر الذي أيس  إل طاؿ هذا الذ ر أرجاء ال الد  ايًة  

  ناديؽ سماِف الودائا. و دـ وجود المود يف ويبداف ال ّبة لدى ل ّسيولة مف سةٍب  نيويورؾ رهدته  نوؾ

عدم االستقرار 
 المالي

 الّذعر المصرفي

اضطراب مستوى العام  االنهيار المالي
 لألسعار
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    المستوى ال    يم ف أف يأخذ مستوى استبرار لألسعار ي   استقرار لألسعار:اضطراب كعدـ  .ج 
ر ِؿ ارتفاع مستمٍر لألسعار )ما يعرؼ  التسّخـ(  أو أف ي وَف ي  ر  ه المعا س أي ه وٌط رديد 

 نظاـومستمر )ما يعرؼ  النع اس ي  اأسعار(  ول ؿ ل ال المستوييف آ ار س  يًة     القت اد وال
 مال   معناا الواسا.ال
 إطار مف منظػػػػػػػكر نظرم: –متطمبات كحدكد تحقيؽ االستقرار المالي  .3

رساء درجة مف الستبرار ي   اإلطار أدناا يعط   ورة  ف متط  ات ت ةيح الختالؿ المال  وا 
 .1999-1998المالية مف منظور نظري طرةه  ندوؽ الّنبد الّدول   بب اأزمة اآلسيوية  نظـال
 شركط تحقيؽ االستقرار المالي مف منظكر االستقرار بالمعنى الكاسع: .3.1

رساء درجة مف الستبرار ي   اإلطار أدناا يعط   ورة  ف متط  ات ت ةيح الختالؿ المال  وا 
 .1999-1998المالية مف منظور نظري طرةه  ندوؽ النبد الدول   بب اأزمة اآلسيوية  نظـال

 آلية العمؿ لتحقيؽ االستقرار المالػػػػػػي  :(06)شكؿ رقـال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .13جاري رينساي  مرجا س ؽ ذ را  ص المصدر:

 الٌرصد كالٌتحميؿ

األكضاع االقتصادية  المؤسسات المالية البنية التحتية المالية 
 الكمية

االستقرار 
 المالػػػػػػػػػػي

 االجراءات العالجية Macro/Micro-prudentielاالجراءات الكقائية 

 التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كتقييـ االستقرار المالي

عمى مقربة مف حدكد 
 االستقرار المالي

داخؿ نطاؽ 
 االستقرار المالي 

خارج نطاؽ 
 االستقرار المالي
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 شركط تحقيؽ االستقرار المالي مف منظكر الديف العاـ: .3.2
ةت  يتسّن  تةبيؽ الستبرار المال  مف منظور الَديف العاـ  ر ٍؿ س ٍس يم ف طرح  عض الم ادئ 

أهـ هذا الم ادئ ه  تنسيؽ اأهداؼ اأّولية مف زاوية الة ومة  وقد ل   التوجيهية إلدارة الَديف العاـ
 ه : هاؿ التّنسيؽ  يف الّسياستيف المالية والَنبدية  وأهـ رروطيتأّت  إّل مف خال

 ف إدارة الَديف واسةًة  رراؼ معن  أف ت وف أهداؼ ومسؤوليات هيآت ال الشفافية كالمساءلة: .أ 
ةت  تسمف إدارة يعالة لسياسة ل ديف العاـ  ونب د  ذلؾ ترتي ات الّسوؽ ال انوية وجهات  ومستب ة

 . (1)اإليداع وترتي ات المبا ة والتسويات المتع بة  تداوؿ اأوراؽ المالية الة ومية

يجب ر ُد وتبييـ  إستراتيجية إدارة الٌديف: .ب 
المخاطر المتسمنة ي  هي ؿ الّديف الة وم  

م اة ة  عنايٍة   يرة وهذا  هدؼ والمخاطر ال
التخفيؼ مف ةَدتها إل  أق   درجٍة  خا ة 
ل ّديف المةرر  العمالت اأجن ية والّديف 

 ق ير اأجؿ  أسعار يائدٍة معّومة.

يتوجب وسا إطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  إدارة المخاطر: .ج 
دارة  إلدارة الّديف السيادي مف خالؿ تةديد وا 

ّت  فة المتوقعة لةايظة الّديف المفاسالت  يف ال
 الة وم  والمخاطػػر الت  تتخ  ها  وهذا   جراء 

 : المخاطر التي تكاجو إدارة الدَّيف الٌسيادم(07)شكؿ رقـ ال

 
 .13إ داد ال اةث  ناء     نفس المرجا السا ؽ  ص المصدر:

سنستعرسه لةبًا يترجـ خطوات ومنهجية إجراء هذا اخت ار الّسغط واإلجهػػػػػػػػػػػػػػاد المالػػػػػػػػ  اإلطار الذي 
 المال  ل ّ دمات.  نظاـال ند ودورا الةاسـ ي  إ طاء  ورة واسةة لمدى قدرة واستيعاب القت اد وال

 االستقرار المالي كالتنمية المالية )االشتماؿ المالي(: .3.3
قد أ طت أولوية الرموؿ المالػ   "G20، BIS ،BIRD"أرار ال نؾ الّدول  إل  أّف المنتديات الّدولية 

إل  أف ما  المال " الرموؿ– العالمية المالية التنمية "تبرير ي   رامجها اإل الةية  ةيث أرارت ي 
وتر ز مؤررات التنمية المالية    ًدا وسعت مؤخًرا أهداًيا لتةسيف  م يات الرموؿ المال   50يزيد  ف 

 .(2)هداؼ اإلنمائية إلرساء مستوى مف الرموؿ المال الت  يطرةها ال نؾ الدول      اأ

                                                           

 : ]متاح     الرا ط[ متوير     موقا  ندوؽ النبد الدول   المبادئ التكجييية إلدارة الديف العاـ ندوؽ النبد الدول    -(1) 
- https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/ara/pdebta.pdf.     25/08/2016   (11:33)    ــــــــــــــــ 

(2)
 – World Bank, Mapping Financial FSP Maps, ] Disponible sur le lien  [ : 

 http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/11/11/New-World-Bank-Group-Report-Charts-Road-Map-

for-Financial-Inclusion.      2016/03/11     (20:42) ــــــــــــــــ  . 

مخاطر ادارة 
ين  الدَّ
 الّسيادي

 السيولة

 السوق

 *التجديد

 اإلئتمان

 **التسوية

 التشغيلية

https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/ara/pdebta.pdf
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/11/11/New-World-Bank-Group-Report-Charts-Road-Map-for-Financial-Inclusion
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/11/11/New-World-Bank-Group-Report-Charts-Road-Map-for-Financial-Inclusion
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 مؤٌشرات الٌتنمية الماليػة لمبنؾ الٌدكلػػػػي  :(08) شكؿ رقـال

 
Source:  Banque mondiale, Rapport sur le développement financier 

2010, P05. 

ي   يساهـ  ما ال  دافالمال  ال    ي   الستبرار مف مستوى يعزز المال  الرموؿ ي  التبدـ إف
 ييما الجتما   تزامنا ما إرساء الجانب المالية  النمو ي  القت اد وتةبيؽ ال فاءة تةبيؽ مستويات

ي  ال  داف المنخفسة الدخؿ وال  داف منهـ  الفبراء وخا ة ل عمالء الةالة المعيرية  تةسيف يتع ؽ
 قامت يبد ذلؾ  إل    إسايةلتةبيؽ هذا الهدؼل تسير     الطريؽ الّ ةيح الت   المتوسطة الدخؿ

 الرقا ية ل جهات   يرة تةديات   ستراتيجية وطنية ر  ت المال  هدؼ الرموؿ   دراج الدوؿ مف العديد
 استراتيج   هدؼ " Financial Inclusion" المال  الرموؿ  يف المواءمة  يفية ي  النظر تم  ت ي  المالية

 ل مسته ؾ(. المالية المالية  الةماية المال   النزاهة )الستبرار اأخرى اأهداؼ  ما أررنا آنفا و يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات التنمية المالية

 البيئة ادلؤسسية

 بيئة ادلؤسسات

 بيئة األعمال

 االستقرار ادلايل

 الوساطة ادلالية

 اخلدمات ادلصرفية

 اخلدمات غري مصرفية

 األسواق ادلالية

 النفوذ ادلايل

 العمق ادلايل
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  تحٌديات إرسػػػػػػاء االستقرار كاألىٌمية المتزايدة لقضايػػػػػػػا االستقرار المالػػػػػػي:     المطمب الثٌالث
الستبرار المال  هو أف يتوّير إطارًا إلدارة المخاطر يّعاؿ قادر      إرساءإّف التةّدي المتم ؿ ي  

إدارة نتائت اأزمات سواٌء   عدها الةترازي أو العالج   ول ي ف  تواير الجهاز يبط  ؿ يرترط أف ي وَف 
 ي  العالـ.يّعاًل  وهذا ما أّ دته اأزمة المالية اأخيرة ةيف  رفت  يو ًا ي  أقوى نظـ إدارة المخاطر 

 األىمية المتزايدة لقضايا االستقرار المالػػػػػػػػػي: .1
الّسياسات القت ادّية  سمف  أ  ح الةفاظ     الستبرار المال  هديًا رئيسًا 1990منذ أوائؿ 

ال ّ ية يساًل  ف م اٍف أ  ر  روزًا نظرا لالستبرار المال  ي  الهيا ؿ وال يانات التّنظيمية ل  يٍر مف هذا 
المؤسسات  ويرت ط زيادة الّتر يز     الستبرار المال  ي  الم ارؼ ي  العديد مف التجاهات الرئيسية 

اهات التوّسا  والتةرير  والعولمة المالية والّت  زادت مف اةتماؿ ي  الّنظـ المالية  وتع س هذا التج
اآل ار الّس  ية أ  ر وةالت مف  دـ الستبرار المال  والم ري      اأداء القت ادي العاـ  يالّنظاـ 

 :(1)الم ري  والمال      ةٍد سواء ي وف مستبرًا إذا ما أتسـ  اإلم انات التالية
الموارد القت ادية ةسَب المناطؽ الجغرايية وما مرور الوقِت  إل  جانِب تسيير  فاءة توزيا  -

العم يات المالية والقت ادّية اأخرى ) الّدخار  البروض  الست مار  خ ؽ الّسيولة وتوزيعها  تةديد 
 أسعار اأ وؿ  ترا ـ الّ روة ونمو الّناتت...(؛

د -  ارتها؛تبييـ المخاطر الم ريية وتسعيرها وتةديدها وا 
 ترا ـ الختاللت؛و استمرار البدرة     أداء اأدوار اأساسية ةت  ما الّتعرض ل ّ دمات الخارجية  -

ي  ةالة  فاءِة الّنظاـ الم ري      نةٍو يسمح له  أداء وظائفه اأساسية  ي ّف أي مرا َؿ 
يالستبرار ل يبتس  أف تعمؿ ُت يب أةَد  نا رِا لف تؤّ ر  الّسرورة     الستبرار المال  ال   . 

نما ةيف ت وف قادرًة     الةّد مف  الم ارؼ أو  نا ر الّنظاـ المال  ي   ّؿ اأوقات  أق   طاقاتها وا 
 الختاللت وتسويتها  عّدة س ٍؿ.

 التحديات التي تكاجو تحقيؽ االستقرار المالي: .2
ما هو متع ؽ  ط يعة  مؿ الم ارؼ أو يواجه تةبيُؽ الستبرار المال  مجمو ًة مف التةّديات منها 

المال  اأخرى الت  تّتسـ  الّدينامي ية والّتعبيد والّتغيير خالؿ يتراٍت ق يرٍة لتوا ب  نظاـ م ونات ال
ي  سوء ةالة الترا ؾ والنفتاح  يف   أ ر العدوىالّتطورات المتسار ة  ومنها ما يرت ط  ال يئة الخارجية  

 .(2)المال  نظاـالمؤّسسات المالية المة ية والخارجية والت  أ  ةت سمة رئيسية ل عمؿ  ال

                                                           
(1)

 - Garry Schinasi, Safeguarding financial stability : theory and practice, International Monetary Fund, 

2006, p 03, ] Disponible sur le lien  [ :   http://www.imf.org   2016/03/13     (11:03) ــــــــــــــــ . 
 .20  ص ذ رامرجا س ؽ    اإلطار العاـ لالستقرار المالي كدكر البنكؾ المركزية في تحقيقو  رفيؽ الراذل   -(2)

http://www.imf.org/
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 تراجػػػػػػػػع الشفافيػػة: .2.1
إف  دـ ال رؼ  ف الختالؿ نتيجَة الّتعتيـ و دـ الرفايية أو إظهار ال يانات   ورٍة غير ةبيبية 

 معرية المخاطر المةتم ة   ورٍة  ةيةٍة.يةوؿ دوف تةديًا أماـ الستبرار المال  و أو مسّ  ة يم ؿ 
 زيادة درجة الٌتكسع كالٌتعقيد بالٌنظػاـ المالػػػي: .2.2

أَدت زيادُة درجِة الّتوسا والّتعبيد  الّنظاـ المال  وتنّوع اأنرطة والمخاطر المترت ة  ها إل   عو ة 
ر اأ وؿ المالية المتداولة  وخا ًة ي  ظّؿ الّتوسا ال  ير ي  ةجـ هذا موا  ة الّتطورات ي  أسعا

دارتهامتا عتها   م يةب اأ وؿ ما ي عّ   .(1)وا 
 زيػػػػػػػادة مستكيػػػات تطٌكر كديناميكية األسػػػػكاؽ: .2.3

الّسياسة أ ر تعد زيادًة دينامي ية الّسوؽ ظاهرة  ةية ي  القت اديات تؤّدي إل  سر ة انتباؿ 
إجراء قدر هائؿ مف المعامالت خالؿ وقٍت  تم ف ا ما أنه  الَنبدية     القت اد خالؿ يترات وجيزة

إل أف الجانب الّس    والّذي ل يزاؿ يم ؿ  هناق ير  و    الّرغـ مف الجوانب اليجا ية المنّوا  نها 
 سر ٍة   يرة ي  ظّؿ  ولمة القت اد الم ري   نظاـتةديًا يتم ؿ ي  سر ة انتباؿ المر الت   ر ال

 وتةّوؿ العالـ لبرية  غيرة والنفتاح المال .
 المخاطر المعنكية التي تكتنؼ المصارؼ كاألسػػػػػكاؽ المالية: .2.4

ُتسارع الّس طات المالية  ند اأزمات ي  تويير قدٍر   يٍر مف اأمواؿ ل ةي ولة دوف إخفاؽ 
الم ارؼ   ت ؾ الت  يبدمها ال نؾ المر زي و رامت التأميف     الودائا وتبديـ تسهيالت ل م ارؼ 

يعالية آليات سّخ الّسيولة ي  الّسوؽ  ويسهـ توّقا المؤسسات المالية  دـ يم ف  مبرٍض أخيٍر   ما 
الّسوؽ     توّخ  الةذر ي  معامالتهـ وهو ما يم ؿ تةديًا  ةيث تتساءؿ قدرة الة ومات     

 . (2)الستمرار ي  تبديـ الّد ـ ل م ارؼ والمؤّسسات المالية  ند ةدوِث اأزمات لفترات طوي ة

الم ري  و  يه مف خالؿ ما س ؽ يم ؿ التةّدي الذي يواجه الةفاظ     الستبرار 
والمال   ر  ه الواسا هو أف يتوير إطارًا إلدارة المخاطر     نطاؽ المنظومة المالية  وهذا 
ما سنةاوؿ الّتطرؽ إليه ي  الف ؿ الموال  مف الّدراسة  يالتةّدي المتم ؿ ي  تةبيؽ والةفاظ 

ر  مومًا      الستبرار المال  يذهب إل  أ عَد مف الستبرار ي  أسعار اأ وؿ أو اأسعا
يهذا ل يعن  أف الّس طات الَنبدية والم ارؼ المر زية     وجه الخ وِص  ل ين غ  أف 
تهتـ تب  ات أسعار اأ وؿ  وتب  ات اأسعار  ر ٍؿ  اـ يف  الواقا إذا  اف الّنظاـ الم ري  

 مستبرًا سوؼ ي وف قادرًا     تةّمؿ مستوياٍت أ    مف الّ دمات.

                                                           
(1)

 - Garry. J. Schinasi, Working Paper N° 550, Op-Cit, P12. 
 .22  مرجا س ؽ ذ ر  ص اإلطار العاـ لالستقرار المالي كدكر البنكؾ المركزية في تحقيقو  رفيؽ الراذل   -(2)



الػػػػػػػػػػػػياإلطػػػػػػػػػػػػار العىػػػػػػػػػػػػػػػؿ:   ألكالفصػػػػػػػػػػؿ ا     ػػػػػػػػػػػاـ لالستقرىار المى
 

43 

 ستقرار المالػػي المؤٌشرات رصػػػػػػػد كتحميػػػػػػػػػػؿ ا :  المبحث الثالث
يعد ت ميـ الّسياسات واإلجراءات الّرامية إل  تعزيز الستبرار المال  هديًا متزايدًا ل ّناع الّسياسات 
الةترازية والمؤّسسات الّدولية الت  تعن   الستبرار المال   يأت  هذا الم ةث ليتناوؿ لمةة  ف مؤّررات 

 ر د وتة يؿ ال نية المالية واستبرار النظاـ المال .
 المالي كالتنمية كالٌصالبة  نظاـمؤٌشرات ىيكؿ ال:   المطمب األكؿ

لجأت   ير مف الّدوؿ إل   ناِء نماذَج لخت ار مدى استبرار أنظمتها المالية  ل ف هذا الّنماذج لـ 
ـّ تجميعها وجع ها      ر ؿ نموذج قياس  ل تن ؤ  السطرا ات ي  تخرج مف  ونها جزئيًة وقطا ية ت

الّنظاـ المال   ويم ف ل ّس طات اإلررايية أف ت ن    يها تن ؤاتها  رأف اةتماؿ ةدوث اأزمات المالية أو 
الستعانة  ها ي  وسا الّسياسة الَنبدية أو الةترازية لتفادي النهيار المفاجئ والتّب يؿ مف اآل ار 

ا الّ دد يستعيف ال نؾ المر زي اأورو     عِض المؤّررات التّنايسية لألنظمة المالية المةتم ة. وي  هذ
واليوـ هناؾ جهود   يرة مف طرؼ الم ارؼ المر زية لتطويِر أدواٍت  مؤّررات اإلنذار   ل دوؿ اأ ساء

 الم ّ ر واخت ارات الّسغط   ما سيتبَدـ معنا ي  الف ِؿ الموال .

 :المالي كالٌتنمية اـنظالمؤٌشرات ىيكؿ  .1
 ترّ ؿ ي  مجم ها مجّمعاٍت ُجزئية وأخرى   ية "FSIs"(*) ندوؽ النبد الّدول  مؤّررات طرح

)Macro-Micro économiques(  تسا د ي  اإلنذار الم ّ ر لألزمات المالية المةتم ة  ي ؼ هذا العن ر
 هذا المؤّررات.

 :مؤٌشرات االنتشار كتشكيؿ الٌنظاـ المالي .1.1
المال   مجمو ٍة مف الّسمات الت  تميز البطا ات الجزئية الم ونة له  الّنظاـ الم ري    نظاـال يتسـ

التّأميف  اأسواؽ المالية  هذا البطا ات يم ف أف تةّدد يعالية الّتمويؿ والوساطة المالية  ولتبييـ الّنظاـ 
ؼ المر زية  ويم ف التّأ د مف المال  ين غ  تغطية أدوار المتعام يف الرئيسييف ييها  ما ي  ذلؾ الم ار 

الذي يسمح  "PIB"الةجـ ال ّ   ل ّنظاـ المال   ف طريؽ قيمة اأ وؿ المالية  النس ة ل ّناتت المة  
 :(1) ذلؾ مف المهـّ دراسة مؤّررات أخرى ترمؿ  المبارنة  يف ال  داف ييما يخص التّنمية المالية 

 الّناتت المة   اإلجمال (؛÷  "M2" اساالةجـ والعمؽ المال  )الّنبود  مفهومها الو  -
 الّناتت المة   اإلجمال (؛ ÷)الئتماف الموّجه ل بطاع الخاص  نس ة -
 الودائا الم ريية إل  الّناتت المة   اإلجمال ؛ -

                                                           
(*)

- Financial Soundness Indicators. 
(1)

- The International Bank for Reconstruction and Development- The World Bank- The International Monetary 

Fund, Financial Sector Assessment, 2005,  p01. 
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 :مؤٌشرات عمؽ الٌنظاـ المالي .2.1
ي وَف هناؾ أدواٍت  غال ًا ما ت وف مؤّررات العمؽ المال  والنترار   يرًة ومتناميًة  لذا ين غ  أف

 ايية لتةديِد مدى تنّوع الّنظاـ المال  ومبارنته ما الّنظـ المخت فة اأخرى   ونه ي    ير مف اأةياف 
التمويؿ ي وُف مف خالؿ الدائرة الم ريية أّف الودائا الم ريية والبروض ترّ ؿ اأر اؿ التب يدية 

لعالـ ال ّالث  ولذلؾ توجب مبارنة الوساطة المالية مف لالدخار والئتماف ي  العديد مف ال  داف خا ة ا
 .(*)خالؿ الم ارؼ ما م  غ الوساطة مف خالؿ التأميف والمؤسسات المالية المتنو ة اأخرى

 :كالكفاءة المنافسة، الٌتركيز .3.1
المنايسة ي  الّنظاـ المال  يم ف مف خاللها 

ومدى تةديد مدى تيسير المؤّسسات واأسواؽ المالية 
توير ير ة اختيار مجمو ٍة واسعٍة مف الخدمات 
المالية و ادًة ما تؤّدي إل  زيادِة ال فاءة المؤسسية 
وتب يِؿ الّت اليؼ وتةسيف نو ّية الخدمات المالية  
و الوًة     ذلؾ ي َف درجَة تنّوع الّنظاـ المال  يعّد 
مؤّررًا     المنايسة  س ب الّدينامي ية ي  الوساطة 

و التّال  يم ف الولوج إل  الّنظاـ المال    ما  اليةالم
يم ف الة ـ     المنايسة ييه  النظر إل  
الةتياجات التّنظيمية المتعّ بة  الّسياسات و ذا 

 رروط إنراء هذا المؤسسات المالية.

 مؤٌشرات أداء الٌنظػػػػػاـ المالي  :(03)جدكؿ رقـ

 القطاع
 الفرعي

 المؤٌشر

 
 

المنافسة 
 كالتركيز

 إجمال   دد الم ارؼ والمؤسسات المالية؛ -
( مؤسسات 5-3ة ة الّسوؽ لػػػ )-نسب التّر يز -

 مالية ال  رى 
نسب تر يز اأسواؽ المالية )ةّ ة أ  ر اأدوات  -

 المالية  نس ة مئوية مف اأ وؿ المالية( 
  "Herfindahl"مؤّرر  -

 هوامش أسعار الفائدة؛ - الكفاءة
) نس ة مؤوية مف إجمال  ت اليؼ الوساطة  -

 اأ وؿ(؛
نس ة مف قيمة اأسهـ المتداولة إل  البيمة  - الٌسيكلة

 الّسوقية؛
 متوسط العرض والط ب     الّسيولة؛ -

 :"FSIs"مؤٌشرات الٌسالمة المالية  .2
 أداة ل مراق ة  "FSIs" يعمؿ  ندوؽ النبد الّدول  مف أجؿ تعزيز استخداـ مؤّررات السالمة المالية

المال   نظاـما المؤّررات القت ادية والمالية لتبييـ البّوة المالية ونباط سعؼ ال المال   نظاـالة يفة ل 
. ي ؼ هذا العن ر تبنيات ال ندوؽ ي  تبييـ وقياس مدى  ةة النظـ المالية وتعزيز انس اط الّسوؽ

أول  مؤررات أساسية  ال تماد     المؤررات السا بة والت  ت نؼ ي  مجمو تيف أساسيتيف  ا
 واأخرى ه  مؤررات دا مة وم م ة  وييما ي    ياف ذلؾ:

 

 
                                                           

 ارجا إل :  تة يؿ  مؽ الوساطة المالية والتنمية ي  ال  داف ل تف يؿ أ  ر ي  مؤّررات -(*)
- IBRD- WB- IMF, Financial Sector Assessment, 2005. 
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 :"FSIs"مؤٌشرات الصالبة المالية مجمكعة أساسية  .1.2
والستفادة  "FSIs"ي  سوء اأزمة اأخيرة ت يف وجود ق ور   ير مف ناةية استخداـ مؤّررات 

 التعاوف ما المج س الّدول  لمعايير المةاس ة و نؾ الّتسويات    لذا ررع  ندوؽ النبد الّدول (1)منها
الّدولية و ذا لجنة  اؿ السترارية وغيرها مف المنظمات الّدولية واإلق يمية    ياغة دليٍؿ يتسّمف مجمو ة 
مف الم ادئ الّتوجيهية لسالمة الّنظـ المالية. مف أجِؿ ال ةث وتطوير آليات تهدُؼ ل رؼ )ال ال ة/ 

ـّ ا ت ار  رنامت اله  اإلطار الّذي سنستعرسه لةبًا. "PESF"رارة( المالية والقت ادية  ليت
 مجمكعة أساسيػة "FSIs"مؤٌشرات الٌسالمػػة الماليػػة   :(04)جدكؿ رقػػػػـ 

 معنى كأىداؼ المؤٌشػػػػػػػػػػػػػػر الٌداللػػػػػػػػػػػػة مؤٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

ت 
ٌشرا

مؤ
ػة 
ػػػػػػػػ
ػػػػػػػػ
اليػػ

الم
ػة 
ػػػػػػػػ
مػػػػػ

سال
ال

- 
ػػػػة
ػػػػػػػػ
يػػػػػػ

اس
 أس

ػػػػة
ػػػػػػػػ
ػػػػػػػػ
كع
جم

م
 

اأ وؿ المرجةة ÷ رأس الماؿ التنظيم  
  المخاطر

 إ طاء الةماية سد الخسائر.  فاية رأس الماؿ

الرئيس  ومدى جودة يع س مدى ةو مة النراط   فاية رأس الماؿ  اي  البروض المتع رة 
 معايير منح الئتماف.

 يدؿ     جودة الئتماف الممنوح مف الم ارؼ. جودة اأ وؿ إجمال  البروض÷ البروض المتع رة 
 يةدد تر يزات التعرض لبطا ات معينة. جودة اأ وؿ إجمال  البروض÷ التوزيا البطا   ل بروض 

يبيـ اأر اح لتعويض الخسائر     رأس الماؿ أو  الر ةية العائد     اأ وؿ و    ةبوؽ المساهميف
 البروض ومةفظة اأ وؿ.

يدؿ     أهمية  اي  اإليرادات والفوائد ومجاؿ  الر ةية الدخؿ اإلجمال ÷ هامش الفائدة 
 الستيعاب ل خسائر.

 قدرة التة ـ ي  نمو الم اريؼ إل  اإليرادات  الر ةية الدخؿ اإلجمال ÷ م اريؼ يوائد 
 إجمال  اأ وؿ ÷ اأ وؿ السائ ة 

 الخ ـو ق يرة اأجؿ÷ الموجودات السائ ة 
قياس مدى تواير السيولة لدى المؤسسة سمانا  الّسيولة

 لتالي  مخاطر السيولة.
 تطا ؽ العمالت اأجن ية.تدا ير  دـ  مخاطر العمالت رأس الماؿ÷ الموقؼ المفتوح ل ّنبد اأجن  

Source :  

- IBRD – IMF, Financial Sector Assessment, 2005, Op-Cit, p18. 

- IMF, Financial Soundness Indicators, May 14, 2003, Op-Cit, P40. 

 :"FSIs"مؤٌشرات الصالبة المالية مجمكعة داعمة  .2.2
 ادًة ل ت وف متاةًة  سهولة ل نها يم ف أف توّير مؤّررات السالمة المالية الّدا مة ه   يانات 

الم ري  ويتـ تجميا معظـ مؤّررات الّسالمة المالية مف  نظاـمع وماٍت  ّمية مفيدة     الّ ةة المالية ل 
  الجدوؿ أدناا يوسح (*)"Micro-prudential"خالؿ تجميا المؤّررات الفردية     مستوى الجزئ  

 المال . نظاـا مة ل ّسالمة ي  الالمؤّررات الجزئية الدّ 
                                                           
(1)

 - IMF, Financial Soundness Indicators and Banking Crises, WP13/263, December 2013, P01. 
 -) Guide on Financial Soundness Indicators -IMF 2004(                                         ل تف يؿ أ  ر ارجا إل :  -(*)
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 مجمكعة داعمة -:  مؤٌشرات الٌسالمة المالية(05)جدكؿ رقـ
 قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع مشترؾ

 ةبوؽ المساهميف÷ إجمال  الديف 
 العائد     ةبوؽ المساهميف

 الفوائد والم اريؼ الرئيسية÷ اأر اح 
 الم  ية اي  تعرض العمالت اأجن ية  ي  ةبوؽ 

 مؤّررات الريا المال 
 مؤّررات الر ةية

 البدرة     تبديـ خدمات 
 مخاطر الّ رؼ اأجن  

يوير مؤّررا لمخاطر الئتماف ل ّرر ات ذات النفوذ الواسا 
 هو أ  ر  رسة ل  دمات.

 يرير إل  أي مدى اأر اح المتاةة لتغطية الخسائر.
 الّ رؼ.ي رؼ سعؼ قطاع الّرر ات لتغيرات أسعار 

 عدد طمبات الحماية مف الدائنيف
 الموجودات.÷ رأس الماؿ 

 إجمال  البروض.÷ التوزيا الجغراي  ل بروض 
 موقؼ اأ وؿ اإلجمال  ي  المرتبات المالية.

 إجمال  اإليرادات.÷ دخؿ المتاجرة 
 النفبات.÷ نفبات الموظفيف 

 الت ايف  يف أ    وأدن  سعر الفائدة  يف الم ارؼ
 إجمال  البروض )غير الم ارؼ(÷ ودائا العمالء 

إجمال  ÷ البروض الخارجية المبومة  العم ة 
 البروض

 إجمال  الخ وـ÷ الخ وـ اأجن ية المبومة  العم ة 
 رأس الماؿ.÷  اي  موقؼ يتح ي  اأسهـ 

 مؤّررات  فاية رأس الماؿ
 مؤّررات جودة اأ وؿ
 مؤّررات جودة اأ وؿ

 مؤّررات الر ةية
 مؤّررات الر ةية
 مؤّررات سيولة
 مؤّررات الّسيولة

 مؤّررات مخاطر الّ رؼ 
 مؤّررات مخاطر الّ رؼ 

 مخاطر سوؽ اأسهـ

 قدر   ير مف رأس الماؿ.
 يةدد تر يزات التعرض لمخاطر الئتماف .
 يوير مؤّرر الخاـ مف التعرض ل مرتبات.
 يةدد المخاطر الئتمانية ل مبترسيف   يرة.

 ال تماد     دخؿ المتاجرة. يرير إل 
الم ري  وا تماد  نظاـيرير مستوى المنايسة ي  ال
 اأر اح     هامش سعر الفائدة.

مؤّرر الّسوؽ مف مخاطر الطرؼ المبا ؿ ي  سوؽ ما  يف 
 الم ارؼ.

 يبيـ التعرض ل خسارة مف الة وؿ     ودائا العمالء.
 الّ رؼ.تدا ير خطر لمةايظ البروض مف تب  ات أسعار 

 سيكلة الٌسكؽ
 متوسط المتاةات ي  أسواؽ اأوراؽ المالية

 متوسط دوراف اليومية ي  أسواؽ اأوراؽ المالية
 مؤّررات السيولة
 مؤّررات السيولة

 يرير الّسيولة ي  سوؽ اأوراؽ المالية.

 يرير الّسيولة ي  سوؽ اأوراؽ المالية.
 المؤسسات المالية األخرل

 إجمال  أ وؿ الّنظاـ المال ÷ اأ وؿ 
 الناتت المة   اإلجمال ÷ اأ وؿ 

 مؤّررات الةجـ
 مؤّررات الةجـ

 المال  لنظاـيرير ةجـ وأهمية ي  ا
 المال  نظاـليرير ةجـ وأهمية ي  ا

 األسػػػػػػػػػػػر
 الناتت المة   اإلجمال ÷ ديوف اأسر 

 خدمة ديوف اأسر والمديو ات الرئيسية ل دخؿ
 مؤّررات الريا المال 

مؤّررات البدرة     تبديـ 
 الخدمات الديوف

يوير مؤّررا لمخاطر الئتماف لبطاع اأسر ذات النفوذ 
 الواسا هو أ  ر  رسة ل  دمات

 يرير قدرة اأسرة     تغطية مديو ات ديونها
 أسكاؽ العقارات

 أسعار العبارات
 إجمال  البروض÷ البروض العبارية الس نية 
 إجمال  البروض÷ البروض العبارية الّتجارية 

 أسعار العبارات
 التعرض لبطاع العبارات
 التعرض لبطاع العبارات

 تدا ير التجاهات ي  سوؽ العبارات.
 تعرض التدا ير الم ارؼ لبطاع العبارات الس نية.
 تعرض التدا ير الم ارؼ لبطاع العبارات الّتجارية.

Source :  IBRD- WB- IMF, Financial Sector Assessment, 2005, Op- Cit, p24. 
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 :مؤٌشرات السالمة المالية لمخدمات المصرفية .3.2
الم ري  توّير مع وماٍت مفيدة     الستبرار أو السعؼ  نظاـالي  مؤّررات الّسالمة المالية 

 ويم ف ت نيفها ويبا لستة مجالت رئيسيٍة ل سعؼ المةتمؿ مدرجة ي  إطار يسّم  نموذج المال 
"CAMELS"ويتـ تةديد معظـ مؤّرراته مف خالؿ تجميا مؤّررات   "Micro-prudential"  ل مؤّسسات

 .المط ب الموال  يوسح ذلؾالم ري  و   نظاـالفردية لتطوير مبياس  ّ   ل مؤسسات الم ي ة ل

ؤٌشرات الٌسالمة المالية في قطاع م .4.2
 :التٌأميف

يم ف أف نستعرَض مؤّررات الَسالمة ال مية 
لبطاع التأميف سمَف نموذج ما يسّم  

"CARAMELS"  والذي يتسمف المؤّررات التّالية
) فاية رأس الماؿ  جودة اأ وؿ  إ ادة التأميف  
 فاية المطال ات وال توارية  سالمة اإلدارة  
الر ةية  الّسيولة  والةساسية لمخاطر الّسوؽ(  

 "CAMELS"هذا اإلطار هو مرا ه تماما لنظيرا 
 & Davies(وقد تـ اقتراح تبسيمها مف ق ؿ 

Podpiera 2003(  إل  مجمو ٍة أساسية وأخرى
دا مة  ت ّنؼ  ذلؾ لخدمات تأميف     الةياة 

 -غير الةياة -وخدمات مبدمة  دؿ الةياة
المؤّررات اأساسية المعروسة ي  الجدوؿ 
المبا ؿ تعت ُر سروريًة لمراق ة قطاع التأمينات 

 .(1) ةسب ما أوردا  ندوؽ الّنبد وال نؾ الّدولييف

 "FSIs"مؤٌشػػػػػػػرات الٌسالمػػػػػػػػػػػػة  (:06)جدكؿ رقـ 
 فػػػػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات التأميػػػػػػػػػػػػف 

غير  المؤّررات المختارة الفئة
 الةياا

 ل ةياة

 
 رأس ماؿ

  اي  اأقساط / رأس الماؿ.
 رأس الماؿ / إجمال  اأ وؿ الرأسمالية.

 رأس ماؿ / الةتياطيات الفنية.

X 
X 

 
 
X 

 
 جودة اأ وؿ

) بارات + أسهـ غير مسعرة + الديوف( / إجمال  
 اأ وؿ

 اأقساط / )قسط اإلجمال  + إ ادة التأميف(
 أسهـ / إجمال  اأ وؿ

 البروض المتع رة / إجمال  مجموع البروض

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

قسايا إ ادة 
التأميف 
 وال توارية

أقساط / إجمال  نس ة الةتفاظ المخاطر ) اي  
 اأقساط(

 اي  الةتياطيات / متوسط  اي  المطال ات 
 المديو ة ي  السنوات ال الث الماسية

 اي  الةتياطيات /  اي  أقساط السنوات 
 ال الث الماسية

X 
X 
 

X 
 
X 

 اإلجمال  قسط /  دد الموظفيف جودة اإلدارة
اأ وؿ ل ؿ موظؼ )مجموع الموجودات /  دد 

 الموظفيف(

X 
X 

X 
X 

 
 

 الر ةية

 نس ة الم رويات )م رويات /  اي  أقساط(
 تنبيةات اةتياطيات / الةتياطيات الفنية التبنية

 اأ وؿ الست مارية   /الدخؿ مف الست مار
 العائد     ةبوؽ المساهميف

X 
 
 
X 

 
X 
 
X 
 

 X X الموجودات السائ ة / الخ وـ المتداولة الّسيولة

ةساسية 
 الّسوؽلمخاطر 

  اي  موقؼ المفتوح الّنبد اأجن   / رأس الماؿ
 مدة الموجودات والخ وـ

X X 
X 

Source : 

- IBRD- WB- IMF, Financial Sector Assessment, 2005, Op-Cit, p27. 

- IMF, Financial Soundness Indicators, May 14, 2003, Op-Cit, P30. 

 

 

 

 

                                                           
(1)

- IBRD- WB- IMF, Financial Sector Assessment, 2005, Op. Cit, p28.  
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 :مؤٌشرات الٌسالمػػػػػػة المالية ألسػػػػكاؽ األكراؽ المالية .5.2
المؤّررات ال مية الت  و يم ف مراق ة استبرار أسواؽ المالية  استخداـ مجمو ة واسعٍة مف اأدوات 

ترت ز     الّسيولة ي  الّسوؽ نظرًا ل ّدور الهاـ الذي ت ع ه اأوراؽ المالية الّسائ ة ي  الستبرار/  دـ 
الستبرار المال   هذا اأوراؽ المالية الت  تعرؼ     أنها مبياس لةجـ اأوراؽ المالية الت  يم ف  يعها 
ي  يترٍة ق يرة نس ّيًا دوف أف ي وف له تأ ير   ير     سعرها  ويم ف تمييز نو يِف مف اأ عاد اأساسية 

 ةيث:ل ّسيولة ي  الّسوؽ المال  سيولة الّسوؽ)السيبة والعميبة(  
وه  قدرة الّسوؽ ل توييؽ  يف العرض والّط ب     الٌسيكلة الضٌيقة ) الٌسيكلة في الٌسكؽ الضيؽ(:  .أ 

 الّسيولة  ت  فة منخفسٍة  هذا قد ي وف  م ا ة مؤّرر تبري   مف سيؽ الّسوؽ. 
ف التأ ير تتع ؽ  بدرة الّسوؽ لستيعاب التدّيبات ال  يرة دو  سيكلة الٌسكؽ العميؽ)السيكلة العميقة(: .ب 

    اأسعار  يعندما تُ ار مخاوُؼ المست مريف  رأف تراجا الّسيولة ي ّنها تريُر إل  انخفاض البدرة 
     التعامؿ )انخفاض  مؽ الّسوؽ(.

 :مؤٌشر االستقرار المالي العػػػػػاـ .3
دا هو هناؾ  دة مؤّررات يم ف مف خاللها الستدلؿ     الستبرار المال   إل أف أ  رها ا تما

مؤّرر الستبرار المال  العاـ الذي يستند إل  نس ِة ة ي ِة الّسرائب أو اإليرادات العامة إل  الّناتت 
أول نس ة ة ي ة السرائب إل  الّناتت المة   اإلجمال  الالزمة لت  يِت نس ِة الّديف . المة   اإلجمال 

 :(1)ًا ل  يغةالعػػػػاـ المة   إل  الّناتت المة   اإلجمال   وذلؾ ويب

  (01............................ )                  
  

- gt نس َة اإلنفاؽ الة وم  إل  الناتت المة   اإلجمال : 

- nt  تم ؿ معّدؿ نمو الّناتت المة : 

- rt هو متوسط سعر الفائدة الةبيب      أذونات الخزينة: 

- bt المة   اإلجمال : ه  نس ة الَديف المة   إل  الّناتت 

نس ة السرائب الت  تةبؽ الستبرار المال   ي ذا  انت أ  ر  "*T"ومف خالؿ هذا الّنموذج تبيس
يهذا  (T – T* <0) مف نس ة السري ة الةالية الالزمة لت  يت نس ة الَديف المة   إل  الّناتت المة   أي

نس ة اإليرادات العامة إل  الّناتت المةّ   اما ال يغة ال انية يمف خالؿ  يعن   دـ وجود استبراٍر مالٍ .
 اإلجمال  الاّلزمة لت  يت نس ة الَديف العاـ المةّ   إل  الّناتت المةّ   اإلجمال  وذلؾ ويبًا ل  يغة:

(02 .............................. )                  
   

نستدؿ     وجود  "R"و يف نس ة اإليرادات إل  الّناتت المة   اإلجمال   "*R"ومف المبارنة  يف 
 يهذا يعن   دـ  الستبرار مال . ( R – R* < 0) الستبرار المال  مف  دمه  ي ذا  انت

                                                           
 .35ص   مرجا س ؽ ذ رامريـ  ف الرريؼ   -(1)
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 االستقرار المصرفي –ار المالي بمعناه الضٌيؽتحميؿ مؤٌشرات االستقر :  المطمب الثاني
الستبرار المال  ي  المط ب السا ؽ نر ز ي   هذا المط ب  عدما تـ التطرؽ إل  مؤررات 

     تو يؼ ت ؾ المؤررات وتة ي ها إل راز دور  ؿ مؤرر والهدؼ منه. 

 :"FSIs" المجمكعة األساسية –مؤٌشرات االستقرار كالٌسالمة المالية تحميؿ .1
ي  الّنظـ المالية تبييـ ور د مواطف الّسعؼ   ي  المسا دة  هدؼ  ونررها "FSIs"يتـّ إ داد 

وين غ  لهذا التبييمات أف تأخذ ي  الةس اف العوامؿ الخا ة   ّؿ   ٍد ليس يبط ذات اأهمية 
سواًء القت اد  اف  ه  دٌد ق يؿ أو   ير مف الم ارؼ والوسطاء المالييف المتنّو ة   الّنظامية  أي

ت الّرئيسية ل م ارؼ و ذا اأسواؽ و    وجه الّتةديد المؤّررا "FSIs" وية ؿ هذا المط ب مؤّررات
 . (1)الت   ادًة ه  الجهات الفا  ة ي  الّنظاـ المال 

 مؤٌشرات رأس المػػػػػػػاؿ: .1.1
اجتهدت لجنة  اؿ السترارية مف أجِؿ طرِح نموذٍج م ال  مب وٍؿ لةساب  فاية رأس الماؿ  

ق ؿ أف ي  ح البطاع يع يا  هذا المؤّرر له البدرة     قياس مدى الخسائر الت  يم ف استيعا ها
متع رًا  وت وُف استنادًا إل   يانات المف ح  نها ي  الميزانية العمومية. وتوير  فاية رأس الماؿ متانًة 
 امة ي  المؤّسسات المالية     تةمؿ الّ دمات هذا النس ة أيسا قد ترير إل  زيادة التعّرض 

  .دن ل مخاطر المةتم ة و اإلساية إل  رأس الماؿ اأ
يندرج هذا المؤّرر سمف تدا ير  فاية رأس الماؿ  :رأس ماؿ المؤسسات المالية كاألصكؿ الخطرة .أ 

  مف ناةيٍة أخرى يم ف "رأس ماؿ الممتاز"وتسم   ػػػػ  "Tier01"وتر ز     جودة الط بة اأول  
الّتعامالت ما الة ومة ها إجمال  اأ وؿ ي  المؤسسة  دا مف منط ؽ أنّ " اأ وؿ الخطرة"تةديد 

وتجدر اإلرارة إل  أف توليفة رأس الماؿ )الّط بة الرأسمالية( قد ل تتوايؽ ي  . و ذا الّسيولة الجارية
 جميِا اأطر الّتنظيمية ي  العالـ.

يندرُج هذا المؤّرر سمَف تدا ير توّير رأس  :القركض غير العاممة-رأس الماؿ كالقركض المتعثرة  .ب 
 نس ة مف رأس المػػػػػاؿ  أو رأس ماؿ إل   الماؿ  مؤّرر لدى ال نؾ     تةّمؿ البروض المتعّ رة

الةتياطات والمخّ  ات العامة ل بروض  و ع ارٍة أخرى المؤّرر ي يف مدى تغطية رأس الماؿ 
 .الخسائر المم ف ت ّ دها

يندرُج هذا المؤّرر سمَف تدا ير درجة  :تكح لمعمالت األجنبية إلى رأس الماؿصافي المكقؼ المف .ج 
تعّرض المساهميف لخطر سعر الّ رؼ مبارنة  رأس الماؿ أي درجة الّتناسب  يف اأ وؿ والخ ـو 

 .ي  تبييـ تأ ر الودائا ووسا رأس المػػػػػاؿ
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تعييف أوجه الّسعؼ الّناجمة  يندرُج هذا المؤّرر سمف تدا ير :الماؿ رأس عمى الكبيرة التعرضات .د 
أي تغطية رأسماؿ التنظيم  إلجمال  الّسةو ات الم روية أو   ف تر يز مخاطر الئتماف 

 .10 %البروض المر وؾ ييها  ويم ُف إدراج المؤسسة المالية سمف مجاؿ خطر  ندما تفوؽ 
 مؤٌشرات جكدة محفظة األصكؿ: .2.1

معظـ اأةياف تن ا مف تعّرض اأ وؿ إل   المؤّسسات المالية ي  مالءة اأخطار الّت  تهدد
ياليتبار إل  التنّوع ي  مةفظة اأ وؿ وخا ًة البروض سيؤدي ةتمًا إل  خ ٍؿ ي  الّنظاـ التدهّور 
   اإلساية إل  البروض المتع رة إل  إجمال  اأ وؿ لر د هذا المؤّرر و ادة ما تعتمد نس ةُ المال   

 نس ٍة مف إجمال  البروض وخا ًة قطاع العّبار  أّما ال يانات  نظاـال درجة تر يز البروض ي 
التعرض آل ار  مخاطر الئتماف الّناجمة  ف  ر دَ  تتيح ل بروض  الجغراي   الّتوزيا المتعّ بة
ال  داف الت  ي وف ييها ي  البروض  إجمال  إل   العمالت البروض ر ُد نس ةِ   ومف المهـّ  قطا ية 

  العم ة اأجن ية.  اإلقراض المة  

يندرج هذا المؤّرر سمف تدا ير تةديد نو ّية اأ وؿ  :القركض إجمالي إلى المعدكمة القركض .أ 
مةفظة البروض  والّت  مف المةتمؿ أف تتسمف قروسًا رديئًة قد ُتسهـ إل  ةٍد   ير ي   ي 

 .سعؼ متانة المؤسسة المالية
يندرج هذا المؤّرر سمَف تدا ير تة يؿ جودة  :القركض إجمالي إلى القركض القطاعي التكزيع .ب 

مةفظة البروض مف خالؿ توزيا البطا ات القت ادية  وهذا  الّسرورة سيسمح  معرية البطا ات 
 .ذات الخطر اأ  ر لتسييرها أيسؿ مستب ال

يندرج المؤّرر سمف تدا ير قياِس التعّرض إل  مخاطر  :القركض إجمالي إلى العٌقارات قركض .ج 
قطاع العبارات  وقد دّلت الّتجارب     ةالت ساهمت ييها الّطفرة العّبارية ي  أزمات نظامية  ما 

 .2008-2007ةدث ي  أزمة الّرهف العّباري 
ر سمف تدا يِر يندرج هذا المؤرّ  :المالي الٌنظاـ أصكؿ إجمالي إلى األخرل المالية الٌشركات أصكؿ .د 

  ويم ف أف تدرج (المال  نظاـمدى إسهاماتها ي  ال)ل مؤسسات المالية  اأهّمية الّنس ية المعنية 
  "Pib"أيسًا سمف درجة العمؽ المال    ما يم ف أف تباس أ وؿ المؤّسسات المالية اأخرى إل 

 .وهذا سية ؿ مدى مساهمة هذا المؤسسات ي  الدخؿ الوطن 
 مؤٌشرات العائد كالٌربحية: .3.1

تة يِؿ مؤّررات اأداء والّ ال ة ل يانات وهوامش اإليرادات والّنفبات تستخدـ     نطاٍؽ واسٍا 
 .(1)اأ  ر ا تمادًا ي  تبييـ اأداء ( ائد اأ وؿي  المؤسسات القت ادية  وتعت ُر نس ة الترغيؿ)
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يندرُج هذا المؤّرر سمَف تدا ير لبياس ال فاءة ي  استخداـ  :"ROAs"األصكؿ عمى عائدال .أ 
 .اأ وؿ  ويعت ر مهمًّا ي   رؼ اأداء وتة يؿ الّر ةية

ي  هي ؿ  الختالياتيندرُج هذا المؤّرر سمف تدا ير  :"ROEs"األمكاؿ الخاصة عمى عائدال .ب 
ي  أداء الم ارؼ خا ًة ت ؾ رأس الماؿ والست مار  يف  القت اديات المخت فة قد ت رز الفوارؽ 

يعت ُر مهمًا ي   رؼ اأداء وتة يؿ الّر ةية   "ROEs" لذلؾ  الّت  تنرُط ي  مجمو اٍت م ريية 
 اإلساية إل  ر ِد نس ِة إجمال  الّدخؿ مف الّرسـو والعمولت مبا ؿ  اي  اإليرادات الم ريية 

  ٍؿ منهما ي  اأداء. و ذا  نود اإليرادات والّنفبات العاّمة  لتة يؿ مساهمة
 مؤٌشػػػػػػػػرات الٌتشغيػػؿ: .4.1

يندرُج هذا المؤّرر سمَف تدا ير قياس نس ة ةّ ة إيرادات  :اإليرادات إجمالي إلى الفائدة ىامش .أ 
سمف الّدخؿ اإلجمال   وُيةسب هذا المؤّرر مف خالؿ ال نديف هامش الفائدة  الّناتجة  ف الفوائد

والّنفبات   اإلساية إل  الفائدة ال اي  وهو الفائدة الّناتجة  ف الّنراط  وهو الفرؽ  يف اإليرادات
 .(1)اأساس   الّنس ة ل مؤّسسات المالية والم ارؼ

يندرُج هذا المؤّرر سمف تدا ير تبييـ مدى استدامة واستبرار  :اإليرادات مجمكع إلى الٌتداكؿ دخؿ .ب 
الخسائر ي  المؤسسة ي  مةفظة اأوراؽ المالية  أو /الّر ةية  وهو يةسب ويؽ ال نديِف اأر اح و

 .و ذا  ند إجمال  إيرادات الم ارؼ
إل  اإليرادات  يندرج هذا المؤّرر سمف تدا ير قياس ةجـ الّنفبات اإلدارية :النفقات كاإليرادات .ج 

 .اإلجمالية  وهو مؤّرر أداء يع س مدى التةّ ـ ي  اإليرادات والّنفبات مف الّنراط اأساس 

 مؤٌشرات الٌسيكلة: .5.1
ه  ت ؾ اأ وؿ الت  تتواير  سهولٍة  ند المؤسسات المالية لمواجهة الّط ب  اأ وؿ السائ ة

مستوى الّسيولة يؤّ ر       الفوري أو المفاجئ  والبادرة     التةّوؿ إل  سيولٍة دوف يبداٍف لبيمتها
بداَف ال ّبة ي  الجهاز الم ري      قدرِة الّنظاـ الم ري      تةمؿ الّ دمات  وقد يسّ ب ي

اإلق اؿ     الّسةو ات ال  يرة ويؤدي إل  ظاهرة "الذ ر الم ري "  وهذا اأخير  دورا قد يؤدي إل  
 أزمٍة ي  الّسيولة مف رأنه أف يؤدي إل  توّتر  الّنظاـ المال  والقت اد ال ّ  .

ان ماش الميزانية  مبدار يندرُج المؤّرر سمَف تدا ير قياسِ  :األصكؿ إجمالي سائمة إلى أصكؿ .أ 
ق ؿ أف ُيسطّروا إل   يا اأ وؿ غير الّسائ ة  هذا المؤّرر سروري  نظاـالعمومية واستيعاب ال

 .ي  تة يؿ البدرة     ت  ية الّسةو ات غير متوقعة نبدا
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 االستقرار المالي الكمي –تحميؿ مؤٌشرات االستقرار المالي بمعناه الكاسع :     المطمب الثالث
واأسواؽ الت  تتفا ؿ  غرض تع ئة الدخار والست مار  المؤسسات مف يتألؼ الّنظاـ المال 

هو الّتوجيه ود ـ الجهود  "FSIs"والغرض اأساس  مف مؤّررات الّسالمة المالية  وتوييِر الّسيولة 
والّدولية لمراق ة اأنظمة المالية وتبدير نباط البوة والّسعؼ ي  الّنظـ المالية لتعزيز الوطنية 

و    وجه الّتةديد المؤّررات الرئيسية لسالمة  "FSIs"ية ؿ هذا المط ب مؤّررات  الستبرار المال 
 .-الستبرار المال   معناا الواسا - اأسواؽ المالية

 رصد مؤٌشرات سعر الفائدة: .1
تبييـ وتة يؿ  اًل مف الفارؽ  يف سعر اإلقراض والّسعر المرجع  لالئتماف  و ذا  الفرؽ  يف إف 

معّدؿ أق   وأدن  أسعار الفائدة  يف الم ارؼ يم ف أف ي وف مؤّررًا     اّتجاا  اي  إيرادات 
رات هذا والر ةية ل م ارؼ والمؤسسات المالية   ما قد توّير المع ومات ال يانات لفهـ س وؾ مؤرّ 

المؤسسات  و الم ؿ ي ّف الفجوة قد تتسا ما مرور الوقت أ  ر  س ب زيادٍة ي   الوات المخاطر الت  
 .(1)يرجا ذلؾ إل  الةد مف السغوط التنايسية

 الفرؽ بيف أسعار الفائدة "الٌسعر المرجعي كسعر التداكؿ": .1.1
ميا أسعار الفائدة     لبياس الفرؽ  يف سعر اإلقراض يتوّجب ةساب المتوسُط المرّجح لج

البروِض والودائا ) است ناء  يف مؤسسات تب ؿ الودائا(  ولةساب المتوسط المرّجح لسعر الفائدة     
 اإلقراض يتـّ  ف طريِؽ  ياغة المعادلة     النةو التال :

  متوسط الفائدة المرجح                               ............( 04)
∑     

 

   

 
∑    

 
   
  

 

- Ri = سعر الفائدة الّتوازن      البرض i  خالؿ يترة. 
- Li =  ر يُد البرض اأوؿ 

- St =   قيمة البروض خالؿ الفترةt  
- T =  دد المالةظات ي  هذِا الفترة  . 

     الّنةو التال :ويم ف أيسًا طرح طريبٍة أخرى لةساب متوسط أسعار الفائدة المرجةة لفترة مةددة 

(05).........................  ∑ (      
                

                                     
)

 

   

   

سعر التفاوض وم الغ البروض   ةيث يتػػػـ أخذ نس ِة قيمة  ػػػػػؿ قرٍض ي  نهاية الفترة إل  قيمِة 
 جميا البروض ي  نهاية الفترة.

 

                                                           
(1)

-FMI, Indicateurs d’solidité financière-Guide d’Établissement, 2006,  P92. 
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 متكسط سعر الفائدة في نياية الفترة: .2.1
إَف ر َد أسعار الفائدة  يف الم ارؼ )قياس الفرؽ  يف الةد اأق   لمعّدؿ والةد اأدن  لسعر 
الفائدة  يف الم ارؼ( هو قياس ت  فِة الّتمويؿ  يف مؤسسات المالية والم ارؼ ي  سوؽ ما  يف 

المالية والم ارؼ ويبا لةجمها أو قوتها المالية   الم ارؼ  يبد يتـ تط يؽ أسعار مخت فة ل مؤسسات
و مة يجوة متناميٌة  يف أ    سعر الفائدة  يف الم ارؼ وأدن  نبطة قد يؤدي إل  زيادة  الوة المخاطر 
المط بة قد تؤدي إل  ةالة اسطراب ي  هذا اأسعار )و ع ارة أخرى  ي ف مؤسسات ت ّب  الودائا يدر وف 

ؤّدي لةالٍة مف الهرارة يلمخاطر     اإلقراض ل ّنظاـ الم ري ( هذا يم ف أف أف هناؾ المزيد مف ا
 المالية والت  يم ف أف تتطّور إل  مر  ٍة نظامية.

 رصد مؤٌشرات بكرصة القيـ المنقكلة: .3.1
يم ف أف تسهـَ أسواؽ اأسهـ ي  تعزيز 
الستبرار المال  مف خالؿ التّنويا ي  دوائر 

ر ٍد دائـٍ ومستمر ل مخاطر الوساطة المالية  و 
الت  يم ف أف ت يب هذا اأسواؽ. وما ذلؾ 
ي ف الوسا ي  اأسواؽ المالية ليس دائمًا 
متاح لتع ئة اأمواؿ والمّدخرات مف خالؿ 

   التّاريخ القت ادي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقتراض والّتجر ة ي

 : عمؽ كضيؽ الٌسكؽ المالي(09)شكؿ رقـ 

 

 

 

 
 

 إ داد ال اةث  ناء     نفس المرجا السا ؽ. المصدر:

 الةديث ت رؼ  ف الةاجة إل  نوع مف الةو مة مف أجؿ الةفاظ     الستبرار يػ  هذا اأسواؽ.

 مؽ الّسوؽ يتعّ ؽ  بدرتها     استيعاب ةجـٍ   يٍر مف المعامالت الت  لها  :كضيؽ الٌسكؽعمؽ  .أ 
÷ المعامالت اليومية )تأ ير   ير     الّسوؽ مف خالؿ الّر د اليوم  لهذا التعامالت  وتعّد نس ة 

ارتفعت الّنس ة دَؿ  أهـ المؤّررات الت  ُتعط   ورة  ف دينامي ية هذا اأسواؽ  و ّ ما( اأسهـ المتداولة
أما مفهوـ سيؽ الّسوؽ ييرير  مومًا إل  ت اليؼ المعام ة  غض النظر  ف . ذلؾ     سيولة الّسوؽ

مسارها ووجهتها وتباُس  نس ة متوسط الفارؽ  يف أسعار العرض والط ب     هذا اأ وؿ وهذا الفجوة 
وسح الر ؿ أ الا مفهوـ  مؽ سوؽ  يمنةن  تميُؿ إل  أف ت وَف أقَؿ ي  أسواؽ أ  ر سيولة و فاءة  وي

 .(1)العرض     اليسار ومنةن  الط ب     اليميف مف المةور العمودي
 اإلساية إل   مؽ وسيؽ الّسوؽ  المرونة ه  أ عاد هامة أخرى مف الّسيولة  :كالمركنة  الفكرية .ب 

والمبا ة والتسوية   ينما ي  الّسوؽ الفورية وه  سر ة تنفيذ وتسوية اأوامر تع س  فاءة التداوؿ 
 س ب  م يات ت دد أو المعّدؿ الّذي يتـ ت ةيح الختاللت  يف   المرونة ه  وتيرة تب  ات اأسعار

                                                           
(1)

- FMI, Indicateurs de solidité financière - Guide d’Établissement, Op-Cit, P96. 

 التنازل عن األسهم األسهمحيازة 

 المسار

 ضيق

 العمق

 منحنى رد فعل السوق

 

 حيازة األسهم
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 ما يم ُف قياُس  مؽ ومرونة سوؽ اأسهـ مف خالؿ الّنظر ي  نس ة  ي  الّسوؽ(  يا /رراء)أوامر 
المؤّرر  أي)  ي  ما  اف تغير اأسعار  نس ة إل  ةجـ معيف مف المعامالت أ غر "HHR"هيو هيو يؿ

   اف الّسوؽ أ مؽ وأ  ر مرونة  و ع ػػػػػػػػػػارة أخرى ي ف البيـ اأ    ترير إل   دـ وجود (أ  ر انخفاساً 
  ويم ف (1)هو رقـ نب  مستبٌؿ  ف أيِّ وةدة قياٍس رائعة "HHR" مرونة و مؽ ي  الّسوؽ  ومؤّرر
 :ةساب مؤّرر ويبا ل معادلة التالية

(06)      .............................      
سعرأدن    ( أدن  سعر   أ    سعر)

البيمة الّسوقية    ةجـ التداوؿ
 

(07) ..............      ........................           
  

       
  

 

 التال : تعط  المتغيرات     النةو
- =N  دد اأسهـ المتداولة خالؿ الفترة . 
- S =  دد اأسهـ البائمة ي  نهاية الفترة . 

ف  :معٌدؿ دكراف األصكؿ المالية .ج  يم ف أف ُيسهـ مؤّرر دوراف اأ وؿ ي  تة يؿ دينامي ية الّسوؽ  وا 
 اف هذا المؤّرر ةسب نظرتنا هو مؤّررًا نس   يبط ل يوة   عدد المست مريف أو المتعام يف ي  هذا 
الّسوؽ  إل أنه يعط   ورًة ةوؿ دينامي ية الّسوؽ  ما ذ رنا آنفا ويم ف ةسا ه  بسمة  دد اأسهـ 

لة خالؿ يترة معينة     متوسط  دد اأسهـ البائمة ي   داية ونهاية هذا الفترة  ويعط  ويؽ المتداو 
    الرغـ مف أف معّدؿ دوراف يم ف ةسا ها  استخداـ قيـ اأسهـ المتداولة وغير  .العالقة المبا  ة

عض الّتروهات ييم ُف ي  المسّددة خالؿ يترة معينة  إّل أف هذا الّنس ة غير قوية وغير دقيبة أي يرو ها  
 .ةالة ما إذا  انت اأسعار متب  ة خالؿ هذا الفترة أف تعط  نتائت مت اينة أو غير مستبرة

يت ؼ مفهوـ الطاقة الستيعا ية  طا ا الّنس ية ونظرا لتعّدد المفاهيـ : ىيكؿ الٌسكؽ كطاقة االستيعاب .د 
المفهوـ ي  الف ر القت ادي ل ّدللة     نبص القت ادية أ  ح مف الّ عب تةديدا   يبد ُأستخدـ هذا 

 ما استخدـ ل ّدللة     معن  الةجـ اأم ؿ لالست مار  ندما يترّتب     تجاوزا  دـ . يرص الست مار
ةدوث زيادة ي  اإلنتاج  س ب  دـ  فاية  وامؿ اإلنتاج اأخرى واستعم ت أيسًا ل ّدللة     سعؼ 

  ي  هذا الخ وص تم ؿ الّطاقة الستيعا ية أةد (2)ا ة  ال  داف الّناميةمعّدؿ التّنمية القت ادية خ
المبومات اأساسية ل سوؽ المال   ونها تع ُس جانب الّط ب     الّتمويؿ الست ماري ال ّ    أّما ييما 

 –مار يخّص الّتمويؿ اأجن   والخارج  يهو يع ُس ةجـ الفجوة ما  يف الموارد المةّ ية المتاةة لالست 
 .وةجـ الّتمويؿ ال ّ   -المّدخرات المة ية

                                                           
(1)

- Financial Stability & Statistics, Qatar Central Bank, Financial Stability Review, 2014, P119. 
  أطروةة د توراا ي  الع ـو القت ادية  جامعة أ     ر دراسة قياسية –فعالية األسكاؽ المالية في الدكؿ النامية  ف أ مر  ف ةاسيف   -(2) 

 .164  ص 2013-2012الجزائر   -  بايد  ت مساف
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يستخدـُ هذا المؤّرر لبياِس ةجـ الّسوؽ ال    وهو يعادؿ نس َة : (MCAP)معٌدؿ القيمة الٌسكقية  .ق 
البيمة الّسوقية لألسهـ المة ية المدرجة ي  الّسوؽ المال  لالقت اد إل  الّناتت المةّ   اإلجمال   ويعدُّ 

بدرة الّدولة     تةريؾ رأس الماؿ وتنويا المخاطر     المستوى القت اد ال     يم ف مبياسًا مناس ًا ل
 :(1)ةساب هذا المؤّرر ويؽ العالقة التالية

   
البيمة الّسوقية لألسهـ
الّناتت المةّ   اإلجمال 

 (08).............................  معّدؿ البيمة الّسوقية    

تتم ؿ الوظيفة اأساسية ل سوؽ المال  ي  تويير وتةبيؽ الّسيولة لألوراؽ  :سيكلة الٌسكؽ المالي .ك 
المالية ي   ؿ وقت  وهو اأمر الذي يةتؿ  ادًة قّمة سّ ـ أولويات المست مر المة   أو اأجن       

هـ مت  ةٍد سواء  لسيما وأف اأسواؽ المالية ذات الّسيولة العالية تم ف المست مريف مف ت فية است مارات
وتتم ف الّسوؽ مف تةبيِؽ ذلؾ مف خالِؿ نظاـ الةوايز والعبو ات  ةيث يزداد . رؤوا سرورًة لذلؾ

التعامؿ     أسهـِ الّرر ات الناجةة  يترتفا قيمتها الّسوقية  ينما يبؿ الّتعامؿ     أسهـ الّرر ات 
ّرر ات المتع رة اأخرى وتنخفض قيمتها الّناجةة  يترتفا قيمتها الّسوقية  ينما يبّؿ الّتعامؿ     أسهـ ال

وأ  ر النسب استعمال لر د درجِة الّسيولة ي  اأسواؽ المالية معّدؿ الدوراف الذي س ؽ وأررنا . الّسوقية
 :  والذي يم ف أف نبدمه ويؽ العالقة التالية"TVT"إليه   اإلساية إل  مؤّرر البيمة ال ّ ية المت ادلة 

البيمة ال  ية لألسهـ
الناتت المة   اإلجمال 

 (09)............................. معّدؿ البيمة ال  ية المت ادلة    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -كاقع أداء سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كمقارنتو مع بعض األسكاؽ المالية العربية ماد   د الةسيف دلوؿ   -هراـ ط عت   د الة يـ -(1) 

 .105  ص 2011  جامعة المستن رية  العراؽ  2011-88  مج ة اإلدارة والقت اد  العدد دراسة تحميمية
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  دكر الييآت المالية كالمحافؿ الٌدكلية في إدارة المخاطر كتصحيح عيكب البنياف المالي:  المبحث الرابع
المال  والم ري   اأول  ه      الّ عيد الّدول  توجد  دة مؤسسات تعن   تةبيؽ الستبرار 

لجنة  اؿ الّدولية لإلرراؼ الم ري   وه  تت ا  نؾ التسويات الّدول   وال ّان  هو  ندوؽ الّنبد الّدول  
 ."Financial System Stability Assessment" والهيئات التّا عة له     رأسهـ منتدى الستبرار المال 

سياسة   العولمة المالية أف نسأؿ  ف سياسات الوقاية مف اأزمات ّنه مف اأهمية  م اف وسيما ي  سياؽإ
وقائية يّعالة مف رأنها خفض الّت اليؼ الّناجمة  ف انهيار المؤسسات الم ريية والّنظـ المالية. مف أجؿ 
ذلؾ يناقش هذا الم ةث الجهود الم ذولة وس ؿ تفعيؿ الستبرار ي  الّنظاـ المال  العالم   وأهـّ 

 سات والجهات الفا  ة ي  ذلؾ.المؤسّ 
 إدارة األزمات كآلية تصحيح عيكب البنيػػاف المالػػػػي  : المطمب األكؿ

اح الرئيس  ػػػػػ م ا ة المفت اف  ندوؽ النبد الّدول  أف  - ما يخت ؼ ال عض اآلخر -يعتبد ال  يريف
وؿ البائميف     أمر ال ندوؽ " الجو ر" ي  تنسيؽ الّد ـ لقت اديات الّدوؿ اآلسيوية المسطر ة  ويب

وأنه ط ؽ إجراءات الطوارئ الت  مّ نته مف التجاوب ما  1995أنهـ تع موا مف أزمة ال يزو الم سي   ي  
أزمة آسيا ي  الوقت المناسب. أهداؼ ال ندوؽ الرئيسية تتر ز ي  تويير الستبرار والتوسا المتوازف ي  

قد  ّمؽ أنرطته ي  أر ا اتجاهاٍت  "FMI"الية اآلسيوية ي ف التجارة والّنمو  ول ف  س ب اأزمة الم
 :(1)ه 

 ؛تد يـ وتبوية الّدور اإلرراي  ل ندوؽ الّنبد الّدول      سياسات الّدوؿ اأ ساء -
 ؛المسا دة ي  تبوية وترغيؿ اأسواؽ المالية ) المسا دات الفّنية( -
 ؛ظهور اأزمة تبديـ المرورة الّسياسية والمسا دات المالية  سر ة  ند -

 :عيكب الٌنظػػػػػػػػػاـ المالػػػػػػػػػػي إصالحآلية  .1
أ  ح  ناع البرار يرّ زوف      يفية ت ةيح  يوب ال نياف  2009-2008 عد اأزمة المالية 

يبد أ  ةت اأسواؽ المالية أ  ر تب  ا وزادت سرورة ال ةث ي  المال  الت  ساهمت ي  نروِب اأزمة  
المخاطر. يبد ترتفا المخاطر وتةبؽ تطّورات س  ية ي  القت اد العالم )أزمة الّرهف آليات تجنب 

وقد   (2) سياسية-العّباري نموذجًا لذلؾ...(  يال تزاؿ مخاطر انتباؿ التدا يات قائمة  س ب التوترات الجيو
 :(3)الت  تهدد النظاـأخذ  ندوؽ النبد الدول  يتفةص مجالت  ديدة تتط ب ال تناء  ها لمنا اأزمات 

                                                           
 .117الة يـ م طف  الررقاوي  مرجا س ؽ ذ را  ص   د  -(1)

(2)-
 [:را ط    المتاح   ]بياف االجتماع الرابع كالثالثيف لمجنة الدكلية لمشؤكف النقدية كالمالية ندوؽ النبد الدول    

- https://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/10/08/AM16-pr16451-Communique-of-the-Thirty-Fourth-

Meeting-of-the-IMFC     09 /02 / 2017   (33: 18) ــــــــــــــ .     
 .23  ص2009  مارس 01  مج ة التمويؿ والتنمية  العدد إصالح التنظيـ المالي كتحسيف تكفير السيكلةلورا  ودريس  أديتيا نارايف   -(3)

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/10/08/AM16-pr16451-Communique-of-the-Thirty-Fourth-Meeting-of-the-IMFC
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/10/08/AM16-pr16451-Communique-of-the-Thirty-Fourth-Meeting-of-the-IMFC
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المةيط التنظيم   أو ما يسم  المؤسسات والممارسات الت  ين غ  أف ت وف موسوع إرراؼ  -
 البائميف      م يات اإلرراؼ المال ؛

 مسايرة وموا  ة التجاهات الدورية والةدي ة والت  نتجت  نها تعاظـ دورة الست مار واأ ماؿ؛ -
 وز ها     المؤسسات واأ وؿ المالية الست مارية؛يجوة المع ومات  خ وص المخاطر وت -
تويير السيولة لألسواؽ لسماف التديؽ الس س والمالئـ لألمواؿ  التوازي ما الفرص الست مارية  -

 وقنوات اإل الغ الفعالة ل سياسة لنبدية؛

 :اإلصالحات الٌتي تؤٌثر في تغطية المؤٌسساتية لمٌتنظيـ .1.1
اأزمات تب يديًا اأ مدة الّ ال ة ل منظومة المالية )الم ارؼ   غّط  التّنظيـ الوقائ  إلدارة

التّأمينات  وأسواؽ اأوراؽ المالية(  وغطت اأ مدة ال ال ة معا   فٍة أساسية الّس س ة ال ام ة لعم يات 
هّمة الوساطة المالية   يد أّنه ي  الّسنوات اأخيرة ظهرت طائفٌة أوسا مف المؤسسات الت  ت عب أدوارًا م

ي   مؿ المنظومة المالية  وتزايدت  الّتدريت  م يات الئتماف الت  يتـ التوّسط ييها   ر اأسواؽ المالية  
 وأ  ح مف السروري زيادة  دد البوى الفا  ة لسماف  مؿ المنظومة المالية  ر ٍؿ س ٍس.

 اإلصالحات التي تغٌير المحتكل الحقيقي لقكاعد اإلشراؼ: .2.1
"جودة الئتماف  اإليراط ي  الستدانة" لتةبيؽ  أزمٍة مالية تبري ًا تةمؿ ي  طّياتها مر  ةإف  ّؿ 

ـّ ي ّف اإل الح الّدائـ ل  نياف التنظيم  يتط ب تبنياٍت لإلرراؼ تت دى إل  خطر  الفا  ية المالية ومف  
المالية  وتناقش لجنة  اؿ  إساءة تسعيِر مخاطر الئتماف والب وؿ  الستدانة المفرطة لتةبيؽ الفا  يةِ 

السترارية الّطرؽ المخت فة الت  يم ف ييها تةبيؽ ذلؾ وتستهدؼ معظـ هذا اآلليات ترجيا الم ارؼ 
      ناء اةتياطات إسايية مف رأس الماؿ  هذا المخّ ص الّذي وسا مف أجؿ امت اص الخسائر

 .(1)م رؼلمةايظ أ وؿ ال ويجب أف ُتسف  اإل الةات وزنًا إساييا     الّتمويؿ الةذر
 :اإلصالحات التي تقـك بتعديًؿ ىياكؿ جيات اإلشراؼ الٌتنظيمية .3.1

تُ رزاف أهّمية ليس يبط هيا ؿ  2008-2007إف الّط يعة العالمية ل ّ نا ة المالية واأزمة المالية 
نظر   داف   يرة ي  إنراِء التّنظيـ الوطنية ول ف أيسًا آليات التّنسيؽ المالئمة     المستوى العالم   وت

جهاٍز ل تّنظيـ مخاطر الّنظاـ ي وُف مسئوًل  ف استبرار المنظومة المالية   ؿ  وُينتظر أف تةدد جهة 
تنظيـ مخاطر الّنظاـ هذا ال غرات ي  الهيا ؿ التنظيمية وا تراؼ جوانب السعؼ ال ازغة ي  الجوانب 

 وف ه  الجهة را ية التّنظيـ لمخاطر الّنظاـ  يهناؾ رأي المالية. ويدور جدؿ   ير ةوؿ الو الة الت  ت
 أف الم ارؼ المر زية يجُب أف ت وَف جهة تنظيـ مخاطر الّنظاـ  ة ـ اهتمامه التب يدي  الستبرار 

                                                           
  2009-2008التنظيـ كاإلشراؼ كمراقبة المؤسسات المالية في أعقاب األزمة العالمية  -عكلمة الحككمة الماليةسياء مجيد الموسوي   -(1)

 .80   ص2013دوف ط عة  دار هومه ل نرر والتوزيا  الجزائر  
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المال  وانخراطه الم ارر ي  اأسواؽ وقدرته مف خالؿ ميزانياته     البياـِ  دورِا مبرض المالذ اأخير 
المر زي م ؿ هذا المسؤولية سوؼ يخوؿ مؤسسة  م رؼوهناؾ رأي آخر هو أَف إ طاء ال  ي  اأزمات

المر زي جهة  م رؼمفردة  س طة   يرٍة وي  ذلؾ  درجة أ  ر مف التسييس  يساًل  ف أّف جعؿ ال
 التّنظيـ ل نظاـ قد ُيفس   عض وجهات الّنظر اأوسا ال ادرة  ف جهات التنظيـ اأخرى. 

 :أكلكيػػػػػػػػػػػات إصالح الٌتنظيـ كمنع األزمات في المستقبؿ .2
يستند هذا العن ر     التجارب الدولية لالقت اديات والنظـ المالية والمستفادة منها مف جانب 

 الستبرار/  دـ الستبرار المال  خا ة خالؿ اأزمات المالية الّسا بة.

 المالي: نظاـتحسيف تنظيـ ال .1.2
غـ مف  زوغ توايؽ ي  الرأي  رأف  عِض اإلجراءات الّت  يم نها  الُج العيوب اإلرراؼ المال  الرّ     

ي  القت اديات والنظـ المالية المخت فة  إّل أنه ل يزاؿ الجدؿ مستمرًا  رأف موسو اٍت مترا  ة أخرى 
 يم  ت رز هذا المناقرات:  وهناؾ أر عة مجالت مم نة لإل الح التنظلالما نظاـتتع ؽ  تةسيف تنظيـ ال

    جانب الّتةوط ي ف اأي ار ه   المخاطر الٌنظامية كتحمؿ المخاطر لمكاجية االتجاىات الٌدكرية: .أ 
أف ت وف متط  ات رأس الماؿ والةتياطات  ور ما يرض ةدوٍد دنيا ل سماف     و ٍ  مبدمًا  المخاطر 

 .(1) طاٍت رأسمالية  اييةالمت ا دة أ ناء يترات الرواج والسماح   ناء اةتيا

 "Titrisation"أي اإلي اح  ف المخاطر والتّبييـ ي   م يات الّتوريؽ  الٌشفافية كاإلفصاح: .ب 
واأسواؽ  ةيث يسمح اإلي اح  ف تبييـ المخاطر ي  منا استخداـ الم ارؼ والمؤسسات المالية قائمة 
خارج الميزانية مف تس يِؿ المرار يف ي  اأسواؽ  رأف التعّرسات الفع ية ل مخاطر  يجري تةسيف 

باء الّسوء   ػػػػػػػػػ  معايير المةاس ة واإلي اح الخا ة  الّتراجا  ف قرار اإلدماج وال ةث  ف طرؽ إلل
 الّذي يةيط  نباط تبدير التّبييمات المةاس ية أدوات المالية.  "incertitude" دـ اليبيف 

وهنا ن ةث ي  نو يِة  م ية الّت نيؼ الئتمان  وتعارض الم الح ي   دكر الٌتصنيؼ االئتماني: .ج 
استخداـ الّت نيفات الئتمانية  يين غ      المست مريف  دـ استخداـِ الّت نيؼ الئتمان  ل ة وؿ مةؿ 
الّتة يؿ البوي ل مخاطر واإلدارة الّس يمة لها  وي  هذا الّسياؽ قد تنظر هيآت اإلرراؼ ي  مراجعِة 

 تخداـ الّت نيفات الئتمانية ي  لوائةها لسماِف الستخداـ اأم ؿ.اس

 

 

                                                           
 .91سياء مجيد الموسوي  نفس المرجا السا ؽ  ص  -(1)
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  قضايػػػػػػػػػػػا االستقرار المالػػػػػػػي فػػػػػػي المؤسسات المالية الٌدكلية:  المطمب الثاني
أّدت اأزمات المالية اأخيرة إل  الترّديد     سرورِة اتخاذ تدا ير م موسة ل تخفيؼ مف هرارة 

المالية  تستند هذا الجهود ل ةفاِظ     الستبرار المال  الوطن  والّدول  ي  المباـ اأوؿ و    الّنظـ 
تطوير وتط يؽ معايير لتعزيز الّسياسات الّ ةية ل هيا ؿ التجارية واأسواؽ المالية  مف هذا المنط ؽ 

 وَمةفُؿ الستبرار لقت اديا الّتعاوف ومنّظمة الّدولييف  وال نؾ ال ندوؽ تسع  الهيآت الّدولية م ؿ
دارة الّنظاـ المال  المة   أو الّدول      ةٍد سواء  المال   و ذا ال يانات الوطنية والّت  تعن   اإلرراؼ وا 

 واجب الّتةبيؽ  المتا عة ووسا مط ب أساس  وجع ه المال   الستبرار إل  العمؿ     استهداؼ
 المعايير إرراؼ موّةدة.

 :"FMI & BM" الٌدكلي المالي الٌنظاـ قضايا في الٌدكلييف كالبنؾ الٌنقد دكر صندكؽ .1
يسهـ  ال مف  ندوؽ النبد وال نؾ الدولييف ي  وسا إطار تنظيم  لألسواؽ المالية والنظـ المالية 
ي  العالـ مف أجؿ الةفاظ     ال ال ة المالية ي  ت ؾ البطا ات  ي ؼ هذا العن ر أهـ إسهامات 

 ي  قسايا الستبرار المال .ت  ما المؤسستيف 
 دكر البنؾ الٌدكلي في الحفاظ عمى االستقرار المالي: .1.1

الت  تعن   أهـ المةايؿ الّدولية لبيادة  "FMI- BM- OMC"يعت ر ال نؾ الّدول  أةد ال الوث الّدول  
والستبرار المال   يةاوؿ ال نائ  الّسا ؽ أف يطرَح آليًة مب ولة  مومًا ل ةفاظ     التّنمية المال   نظاـال

العالم . مف أجِؿ ذلؾ نستعرض أهـ اآلليات المستةد ة مف ق ؿ هذا الهيآت ي  إطار الةفاظ     
 –ةيث تتألؼ مجمو ة ال نؾ الّدول  مف خمس مؤسسات )خمس مؤسسات  الستبرار المال  العالم  

 .م رؼمجمو ة واةدة( تت امؿ مهامها لسماف تأدية مهاـ ال

  ف طريؽ الفبر مف والةد اأجؿ طوي ة القت ادية التّنمية تعزيز     الّدول  يعمؿ إف ال نؾ
قطا ات معينة أو  إل الح اأ ساء الّدوؿ لمسا دة يبدمه ما ذلؾ ي   ما والمال   الفن  الّد ـ تويير

ول  ه  مسا دات تنفيذ مراريا ال نية التةتية وةماية ال يئة  والمسا دات المالية الت  يبدمها ال نؾ الدّ 
 اأسواؽ الّسندات ي  إ دار خالؿ ومف اأ ساء الّدوؿ مسا دات مف وتموؿ  اـ  ر ؿٍ  اأجؿ طوي ة
 مما تغطيه تخ  ات موظف  نطاًقا أوسا تخ  ات الّدول  ال نؾ موظف  مؤهالت وتغط  المالية 
 .(1)الّدول  النبد  ندوؽ

 

 
                                                           

 .87 ف الريخ   د الرةماف  مرجا س ؽ ذ را  ص   -(1)
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 :دكر صندكؽ الٌنقد الٌدكلي في الحفاظ عمى االستقرار المالي .1.2
 ندوؽ الّنبد الّدول  هو و الة متخّ  ة مف و الت منظومة اأمـ المتةدة يعمؿ     تعزيز 

     ويرّ ز  (1)ترجيا     ا تماد سياسات اقت ادية س يمةٍ ال ف طريؽ  سالمة القت اد العالم 
المال  وأداء القت اد ال ّ   مف جهٍة  ود ـ الّتدا ير ل ةدِّ مف اةتماؿ وقوع  نظاـالعالقة  يف  ةة ال

اأزمات المالية مف جهٍة أخرى  وتهدؼ هذا الَتدا ير لتعزيز اإلرراؼ     المؤسسات المالية واأسواؽ 
طر   ما أَنها تُر ز المالية مف ِق ؿ الّس طات الوطنية ُ غية الةدِّ مف المخاطر الُمفرطة وتةسيف إدارة المخا

    قسايا القت اد ال ّ    ما ي  ذلؾ الّسياسة الَنبدية والمالية وذلؾ  هدؼ جع ها اإلطار القت ادي 
ولما  اف  ندوؽ الّنبد الّدول  هو  المال . نظاـال ّ   أ  ر استبرارًا و التّال  أ  ر مالئمة لستبرار ال

طة تنطوي     الدُّخوؿ ي  ةواٍر نرٍط  ف الّسياسات القت ادية ما الهيئة الّدولية الوةيدة الم  فة  أنر
الرئيس  ليَس يبط لمناقرة الّسياسات القت ادية الوطنية ي  سياؽ  المةفؿ  ؿ ال  داف تبري ًا  ي ّنه ُيعدُّ 

ّنما أيسًا لمناقرة البسايا المهمة لستبرار الّنظاـ الّنبدي المال  الّدول .   الم  وا 
 :ىداؼ صندكؽ الٌنقد الٌدكلي لمحفاظ عمى الٌنظاـ المالي العالميأ. 1.2.1

ُيجري خ راء الّ ندوؽ  م ية ُمتا عة مستمرة لقت اديات ال  داف اأ ساء والّنظر ييما إذا  انت 
هناؾ مخاطر تهدد الستبرار المة   والعالم   ما يتط ب تعديالت ي  الّسياسات القت ادية أو المالية  

مناقرات أساسًا     أسعار الّ رؼ والّسياسات الَنبدية والمالية وسياسات المالية العامة  و ذلؾ وتر ز ال
 .(2)اإل الةات الهي  ية الةاسمة  الّنس ة لالقت اد ال ّ  

يهتـ  ندوؽ الّنبد الّدول  ي  إررايه     الّسياسات  :المالي نظاـسياسات االقتصاد الكٌمي كال .أ 
وهو ما يرار إليه ي  الغالب  أداء القت اد  -اأ ساء  أداء القت اد   ؿالقت ادية ل   داف 

 .ل   داف القت ادية ال ّ ية ال ّ    ويرّ ز الّ ندوؽ أساسًا     الّسياسات

يبوـ الّ ندوؽ  اإلرراؼ     الّنظاـ الّنبدي  :تقديـ المشكرة بشأف الٌسياسات كاإلشراؼ العالمي .ب 
الدقيبة     سياسات أسعار الّ رؼ  وط بًا لتفاقيته يتعهد  ؿ " الّرقا ة"رسة الّدول    ما ي  ذلؾ مما

 سو  الّتعاوف ما الّ ندوؽ ي  جهودا الّرامية إل  سماف وجود ترتي ات منظمة لنظاـ أسعار 
    نةو أ  ر تةديدًا  و اإلساية إل  ذلؾ يتعهد  ؿ   د  سٍو  أف يبدِّـ ل  ندوؽ  الّ رؼ

الالزمة لممارسة دورا الرقا       نةٍو يّعاؿ  ويمارس ال ندوؽ دورا اإلرراي   طرؽ المع ومات 
 (.الّرقا ة اإلق يمية  الّرقا ة العالمية  الّرقا ة البطرية)  الث

                                                           
     الرا ط[:متاح ]  التكيؼ لمكاجية التحديات الجديدة ندوؽ النبد الدول    -(1)

-   https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#new .    26/07/2016  (35: 09)     ــــــ. 
     الرا ط[:متاح  ]   ةيفة وقائاالصندكؽ كالحككمة السميمة ندوؽ النبد الدول    -(2)

- https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/gova.htm  .                  26/07/2016  (56: 09)     ــــــ . 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#new
https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/gova.htm


الػػػػػػػػػػػػياإلطػػػػػػػػػػػػار العىػػػػػػػػػػػػػػػؿ:   ألكالفصػػػػػػػػػػؿ ا     ػػػػػػػػػػػاـ لالستقرىار المى
 

61 

مف اأس اب الرئيسية وراء ةساسية ال  داف لألزمات القت ادية وجود سعؼ  :المالية نظـتقكية ال .ج 
 رسة  مظاهرا ي  إ سار مؤسساتها أو ايتبارها إل  الّسيولة  أو  ونهاي  ُنظمها المالية تتجسد 
المالية ي  ال  داف  نظـ دأت  م يات تبييـ مرتر ة ل  1999وي   .لإل سار أو نبص الّسيولة

اأ ساء  ل مسا دة ي  تةديد جوانب السعؼ الفع ية والمةتم ة لمسا دة الم ارؼ المر زية 
 :والهيئات التنظيمية المالية ي  تبييـ قوة النظـ المالية ولتةبيؽ ما ي  

تبوية اُأطر البانونية والتّنظيمية والّرقا ية  -
 ل م ارؼ والمؤسسات المالية.

اأدن  لرأس الماؿ الم ارؼ  مراجعة الةد -
 .والمؤسسات المالية

النتهاء مف وسا مجمو ة مف الم ادئ اأساسية  -
 .لةسف التنظيـ واإلدارة ي  قطاع الّرر ات

سماف تديؽ ال يانات المالية إلػػ  اأسواؽ  ةرية  -
 .أ  ر وي  الوقت المناسب

 FMIمجاالت تصحيح الٌرقابة لػػػػ   :(10) شكؿ رقـ

 
 .إ داد ال اةث  ناءا     ما س ؽ المصدر:

 :المادة الرابعة مف ميثاؽ الصندكؽ .2.2.1
  ييما يسم  "مراورات المادة (1)ي تـز  ؿ  سو  التعاوف ما ال ندوؽ وسائر ال  داف اأ ساء

ال  داف الرا عة" مف اتفاقية تأسيس  ندوؽ الّنبد الّدول   هذا اأخيرة تنص     إجراء مناقرات  نائية ما 
جراء مناقرات ةوؿ التطورات والّسياسات القت ادية ي  هذا ال  د وتتـ مراورات المادة . (2)اأ ساء  وا 

الرا عة  استعراض سياسات ال  د القت ادية ال ّ ية )الخا ة  المالية العامة والرؤوف الَنبدية وأسعار 
 الّ رؼ( وتبييـ مدى سالمة الّنظاـ المال .

دارة أزمػػػػػػػات العكلمة الماليةبرامج  .3.2.1  :مكاجية كا 
تجّدد دور  ندوؽ الّنبد الّدول  ي  إدارة الّنظاـ الّنبدي العالم  ي  ظؿ أزمة المديونية وأزماِت 
العولمة المالية  وذلؾ   ررايه      رامت معّدة     أساس مؤّررات مةددة لمةاولة التةسيس  اأخطار 

ياسات تفرض     الّدوؿ اأ ساء لت ةيح الختالؿ ومعرية أس ا ها و التّال  المةتم ة وقري ة الوقوع وس
 المسا دة ي  معالجتها ومف أهـ هذا ال رامت:

                                                           
 .05  ص 2011  دوف ط عة  اتفاقية تأسيس صندكؽ النقد الدكليالمادة الرا عة   ندوؽ النبد الدول    -(1)
  291-13ما الجمهورية العر ية اليمنية   ياف رقـ  2013لعاـ اختتاـ صندكؽ النقد الدكلي مشاكرات المادة الرابعة  ندوؽ النبد الدول    -(2)

   ]متاح     الرا ط[:01  ص 2013يوليو  31 ادر يـو 
- https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2016/pr16228a.pdf. 26/07/2016 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (09 :43). 

االستقرار 
 المالي

 تقييم المخاطر

الروابط 
 المتبادلة

االستقرار 
 الخارجي

 الفعالية

 اإلطار القانوني

https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2016/pr16228a.pdf
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 ؛(1) رامت الت  يت والت ييؼ الهي    
  رامت اإلنذار الم  ر؛ 
  رامت تبييـ البطاع المال ؛ 
 :"PESF"برنامج تقييـ القطاع المالي  .4.2.1

و الس ط  عد اأزمة  المالية الت  مست العالـ أواخر تسعينات البرف الماس ي  أ باب اأزمات 
 1999ي  ماي  "PESF" وسا  ندوؽ الّنبد جهاز يسم  تبييـ البطاع المال  اآلسيوية "أزمة الّنمور" 

وهذا مف أجؿ المسا دة ي  تعزيز  ل تم يف مف قياس النظـ المالية ي  الّدوؿ اأ ساء داخؿ ال ندوؽ
يعد هذا ال رنامت مف ق ؿ يريؽ المج س التنفيذي ل ندوؽ الّنبد الّدول   سواء أجري ي   ظمة المالية اأن

سياؽ المراق ة ال نائية المرتر ة ل ندوؽ الّنبد وال نؾ الّدولييف " تبييـ البطاع المال " أو     أساس 
لّدوؿ النامية والنارئة     ةٍد مستبؿ  اسـ "وةدة الستبرار المال "  يمس هذا ال رنامت اقت اديات ا

ـّ التطرؽ  142سواء  هذا وقد أ م ت  دولة الت  تعّد الجزائر واةدًة منها  م ية الخسوع لهذا ال رنامت  سيت
 إليه  التف يؿ خالؿ الف ؿ الموال .

 :الحككمة الٌسميمة رؤل صندكؽ النقد الٌدكلي .5.2.1
د  يفية سياسة تةدّ  1997ي  سياؽ أنرطة الرقا ة واإلقراض والمسا دة الفنية ا تمد ال ندوؽ ي  

التعامؿ ما قسايا الةو مة  وه  الّسياسة الت  تبوـ   يها المذ رة التوجيهية المعنونة  ػ "دور ال ندوؽ 
 ا ه وخ رته الفّنية ما ي  قسايا الةو مة"  ويتناوؿ الّ ندوؽ قسايا الةو مة الت  تبا ي  ةدود اخت

الّتر يز     البسايا الت  يرّجح أف ي وف تأ يرها   يرًا     أداء القت اد ال ّ   واستمرارية الّسياسات 
القت ادية الّس يمة  و هذا يؤ د الّ ندوؽ ةر ه     المساواة ي  معام ة جميا اأ ساء وتعاونه 

. وي  هذا الّسياؽ يعمؿ     ترجيا الةو مة الّس يمة (2)الو يؽ ما غيرا مف المؤسسات متعددة اأطراؼ
واإلقراض والمسا دة الفّنية  وهناؾ  ّدة  مف خالؿ م ادرات مةّددة ترت ط ارت اطًا و يبا  أنرطة الرقا ة

 م ادراٍت تبتس  التعاوف الو يؽ ما ال نؾ الّدول  ومنظماٍت أخرى.

 

 

 

                                                           
  مداخ ة مبدمة ل م تب  الدول  ةوؿ اأزمة المالية دكر صندكؽ النقد الدكلي في مكاجية األزمة المالية كاالقتصادية العالميةلطرش ذه ية   -(1)

 الجزائر. -سطيؼ  جامعة يرةات   اس  2009 أ تو ر 21-20والقت ادية الدولية والةو مة العالمية  يوم  
    ]متاح     الرا ط[:2016   ةيفة وقائا  مارس السميمة كالحككمة الصندكؽ ندوؽ النبد الدول    -(2)

- https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/gova.htm . 25/03/2017  (13:07) ــــــــــــــ. 

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/gova.htm
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   قضايػػػػػا االستقرار المالػػػي في المصارؼ المركزية كالمحافؿ الٌدكلية األخرل :  المطمب الثالث
يتناوؿ هذا المط ب أهـ المؤسسات المالية الدولية واإلق يمية الت  تعن   الةفاظ     الستبرار 

هذا المؤسسات الت  تطرح  ر ؿ دوري تبارير  ف س وؾ مؤّررات   المال  ي  الّنظاـ المال  العالم 
 الستبرار المال .

 :"FSF"دكر مجمس االستقرار المالػػػػػػػػػي .1
  1999ييفري ي  "G07"الّدوؿ الس عة  لمجمو ة المر زية الم ارؼ ومةايظ  المالية وزراء أقر

 الهيئة تت ّفؿ ةيث  "Forum sur la Stabilité Financière" المالػػ  الستبرار إنراء هيأة تد   مةفؿ
 الّدول   المال  الّنظاـ ي  والتّنظيمية الّترريعية الفجوات وتةديد واإلرراؼ المع ومات ت ادؿ  تبوية الجديدة
 .(1) الّنظاـ أخطار مف والتب يؿ اأسواؽ ومهاـ وظائؼ وتةسيف العالم   المال  وترقية الستبرار لتبوية
 والةدّ  رأس الماؿ أسواؽ نمو لت امؿ الّس يـ ال ناء     المسا دة ي  السترارية الهيئة  دور المةفؿ يبـو
جن ا إل   الهيئات الفا  ة  مخت ؼ  يف الّدول  المستوى     العمؿ قوا د ةوؿ الةا  ة الّتوايؽ  دـ مف

 المنتدى: المع ومات  ويسـّ   مر زية تسمح الت  اأسس وسا
 الّدولية؛ المالية ي  تأ يًرا الّدوؿ اأ  ر مف دولةً   رر إلةدى المر زية والم ارؼ المالية وزراء 
 ؛"FMI, BM, BIS, OCDE"الّدولية  المؤسسات المالية  
 اأوراؽ     اإلرراؼ الّدولية ل جاف المنظمة  اؿ  )لجنة المال  نظاـ    ال واإلرراؼ الرقا ة لجاف 

 المةاس ة(؛ لمعايير الّدول  المج س التأميف      الّدول  ل رقا ة المالية  اإلتةاد

 يف  العمؿِ  وتنسيؽ الّنظر منتظمة لت ادؿ وجهات اجتما ات المال  الستبرار مةفؿ هذا ويعبد
الو الت اإلررايية الوطنية والمنظمات الّدولية والهيآت المعنية  وسا المعايير. ويبوـ ةالًيا و ر ٍؿ منتظـٍ 

ر الّدولية ي  المجاؿ المال )المسماة المعايير اأساسية لّ ال ة الّنظاـ المال ( ي      نرر أهـ المعايي
 :(2)الجدوؿ أدناا  وهو يسعها سمف تبسيـ  ال   يميز  يف  ال ة مياديف

 سياسات القت اد ال ّ   والّرفايية؛ 
 ال نية الّتةتية ل مؤسسات واأسواؽ؛ 
 التنظيـ والرقا ة المالية؛ 

إف تط يؽ هذا المعايير يتطّ ب تعزيز الّتعاوف  يف المؤّسسات الّسا بة مف خالؿ  ناء البدرات أو 
 رامت مخ  ة لذلؾ. لهذا  ندوؽ النبد الّدول  وال نؾ الّدول  قد ا ت را مؤخرًا جهاز التبييـ المت اؿ 

الس طات الهيئات الوطنية والّدولية   الّتعاوف ما "PESF"ل معايير والّسياسات المعنية  تبييـ البطاع المال  
                                                           

 .99 ف الريخ   د الرةماف  مرجا س ؽ ذ را  ص   -(1)
(2)  

- BRI, Rapport trimestriel BRI, Mars 2001, P 49. 
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دورًا رئيسيًا يهو يجما  "ROSC"اأخرى   اإلساية إل  التّبرير الخاص  مرا اة المعايير والبوا د 
التبييمات القت اد ي  العديد مف المجالت خا ًة التبييمات المتع بة  نرر ال يانات والّرفايية ي  المالية 

 ات والمةاس ة والتدقيؽ.العامة  وأيسًا ةو مة الّرر 
 المعاييػػػػػػػر األساسيػػػػػػػػػػػػة ألنظمة ماليػػػػػة سميمػػػػػػة  :(07)جدكؿ رقػػػػػـ

 الجية المشرفة المؤٌشر المجاؿ 

اد 
تص

االق
ت 

سا
سيا

فية
شفا

 كال
كمي

ال
 

 FMI مدى تط يؽ الرفايية ي  السياسات الَنبدية والمالية السياسات الَنبدية والمالية.

 FMI مدى تط يؽ الممارسات الجيدة ي  الرفايية المالية السياسة المالية

 "NSDD"معيار نرر ال يانات الخا ة  اإلي اح ونرر ال يانات
 "SGDD" الّنظاـ العاـ لنرر ال يانات 

FMI 

ؽ 
سكا

كاأل
ت 

سا
ؤس

لمم
ية 

تحت
ة ال

لبني
ا

لية
لما
ا

 

 دـ  المالءة  
"Insolvabilité " 

 ال نؾ الّدول   

منظمة التعاوف القت ادي  م ادئ ةو مة الّرر ات  ةو مة الّرر ات
 "OCDE"والتنمية

 "CNCI"لجنة معايير المةاس ة الّدولية "IAS"معايير المةاس ة الّدولية  المةاس ة
 "FIC" التةاد الّدول  ل مةاس يف "ISA"معايير التدقيؽ الّدولية  التدقيؽ

 "CSPR"لجنة أنظمة الديا والتسويات  اأساسية أنظمة الديا اأساسية. الم ادئ نظـ الديا والتسويات
 "GAFI"مجمو ة العمؿ المال   تو يات يرقة العمؿ المال  المتع بة  غسؿ اأمواؿ انس اطية الّسوؽ

ة  
رقاب

 كال
راؼ

إلش
ا

لية
لما
ا

 

 "Bâle"لجنة  اؿ السترارية  الم ادئ اأساسية ل رقا ة الم ريية الفعالة الرقا ة     الم ارؼ
المنظمة الّدولية لهيئات اأوراؽ المالية  أهداؼ وم ادئ تنظيـ اأوراؽ المالية الرقا ة     اأسواؽ المالية

"OICV" 
الرا طة الّدولية لمراق   التأميف  الم ادئ اأساسية ل تأميف الرقا ة     رر ات التأميف

"AICA" 
Source :  Banque des Règlements Internationaux, Activité bancaire et financière 

internationale, Rapport trimestriel BRI, Mars 2001, P 52. 

وي  نفس الّ دد تسع  الّس طات الوطنية ومؤسسات الّتمويؿ الّدولية المخت فة م ؿ  نؾ الّتسويات 
تويير المسا دة و الّدول  و ذلؾ منّظمات التّبييس إل  تبديـ الّد ـ الّدولية   ندوؽ الّنبد الّدول  وال نؾ 

ـّ توسيا  التّبنية  ما الّدورات الّت  تبّدمها الو الت المخت فة لتةسيف نو ّية الّرقا ة واإلرراؼ الفّعاؿ. وسيت
 .(1) الّديا والّ وائحنطاؽ هذا الّدليؿ إل  مجمو ٍة واسعٍة مف اأنرطة المالية  الت  تغّط  التّأميف وأنظمة 

 :"BRI & Bâle" باؿ االستشارية الٌدكلية كلجنة التسكيات دكر بنؾ .2
( الت  تعن  السترارية يتناوؿ هذا العن ر دور  نؾ الّتسويات الدول  و ذا ال جنة المن  بة  نه )لجنة  اؿ

     ةدا.  الستبرار الم ري   الً 

                                                           
(1)

- BRI, Rapport trimestriel BRI, Mars 2001, Op-Cit,P 50. 
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 :" BRI"االستقرار الماليالٌدكلية كقضايا  التسكيات بنؾ .2.1
 التّنظيمية المر زية والو الت الم ارؼ ومنتدى لم ري  الّدولية إتةاد الّتسويات  نؾ ير ؿ

  الم ارؼ إليه المر زية  وتُنتسب الم ارؼ سياسات وتنسيؽ العالمية التّنظيمية المعايير لمناقرة المالية 

 

 
 

 
 

 

أورو ا   الّنامية  )الّدوؿ مف المر زية
 أستراليا  اليا اف   ندا  المتةدة  الوليات
م ريًا  60. ويسـ (1)أيريبيا( جنوب

مر زيا  سوًا  وتتم ؿ مهمته  م رؼ 
ل م ارؼ المر زية ي  خدمة الم ارؼ 
المر زية ي  سعيها لتةبيؽ الستبرار 
الّنبدي والمال  وذلؾ مف خالؿ تعزيز 

   و ذا هاالمناقرات وتيسير الّتعاوف ييما  ين

د ـ الةوار ما الّس طات اأخرى المسئولة 
 .(2)  ف تعزيز الستبرار المال 

 بنؾ التسكيات الٌدكليل مجمكعة المؤسسات المككنة :(11)شكؿ رقـ 

 
 مف إ داد ال اةث  ناءًا     نفس المرجا الّسا ؽ. المصدر:

دارة المخاطر     مستوى  2009-2008مف أهـ الّدروس المستفادة مف اأزمة المالية  أف تةديد وا 
الم رؼ نفسه غير  اٍؼ ل مةايظة     الستبرار المال      المستوى ال ّ    وذلؾ لوجود مخاطر  ّ ية 
تؤّ ر  ر ٍؿ  اـ تن ا مف ال يئة المالية والقت ادية والّسياسية الت  تعمؿ ييها الم ارؼ  مخاطر الّر ود 

  ومف هنا أ  َح الّتر يز ين بُّ     سرورِة تةديد وتة يؿ (3)الئتماف القت ادي  الّنمو المفرط ي 
وس ط هذا المخاطر مف خالؿ تط يؽ ما يعرؼ  أدوات الّسياسة الةترازية ال ّ ية والّت  مف سمنها 

 .ةيث تـ يرض متط  ات رأس ماؿ وسيولة إسايية لمواجهة هذا المخاطر III مبررات لجنة  اؿ
 :كقضايػػػػػػػػػػػػػا االستقرار المالػػػػػػػػػياالستشارية  "Bâle" بػػػػػاؿ لجنة .2.2

المةايؿ الوطنية والّدولية و جزٍء مف نالت قسية ةو مة الّرر ات اهتمامًا   يرًا ي  مخت ؼ 
اإلجراءات الت  أجريت     البسايا الةترازية  وّسعت لجنة  اؿ ل رقا ة الم ريية لالستفادة مف الخ رة 
الجما ية أ سائها والّس طات الرقا ية اأخرى ل ياغة تو يات لتعزيز أمف الممارسات الم ريية 

منّظمة الّتعاوف والتّنمية ي  ةو مة المؤسسات ولرسـ الةيطة ي  الّس يمة ول تّأ يد     أهمية م ادئ 
 الم ارؼ.

                                                           
 .93 ف الريخ   د الرةماف  مرجا س ؽ ذ را  ص   -(1)

(2)  
- Bank for International Settlements, About BIS – overview, ] Disponible sur le lien  [ : 

- https://www.bis.org/about/index.htm?m=1%7C1 .     26/03/2017   (49: 12)  ــــــــــ. 
(3)

- BRI, Rapport trimestriel BRI, Mars 2001, Op-Cit,P 51.  

"BIS" 

لجنة بال 
االستشارية 

لجنة  1974
المدفوعات 
والتسويات 

1991 

لجنة النظام 
المالي الكلي 

1971 
لجنة األسواق 

المالية 
1962 

محفل 
اإلستقرار 

1999المالي   

الجمعية 
الدولية لتأمين 

الودائع 
2002 

https://www.bis.org/about/index.htm?m=1%7C1


الػػػػػػػػػػػػياإلطػػػػػػػػػػػػار العىػػػػػػػػػػػػػػػؿ:   ألكالفصػػػػػػػػػػؿ ا     ػػػػػػػػػػػاـ لالستقرىار المى
 

66 

 :كآليػػػػػػػػػػات الحككمة المصرفيةاالستشارية  "Bâle"لجنة  .1.2.2
أما الّترجمة   "CORPORATE GOVERNANCE"يعد م ط ح الةو مة الّترجمة المخت رة ل م ط ح 

لجنة  هاالع مية لهذا الم ط ح  والت  اتفؽ   يها يه " أس وب ممارسة س طات اإلدارة الرريدة"  وتعّري
Bâle ي   م رؼ    طريبة  مج س اإلدارة ي  قيادِة العم يات واأنرطة المخت فة الذي يع س أهداؼ ال

مف خالؿ الّترغيؿ  طريبٍة س يمٍة  وس و هالتوّقعات ي  أنرطته مدى تةبيؽ المساءلة     المساهميف  و 
 .(1)لةماية م الح المود يف موؿ  هاي  المت اؿ ل بوانيف والّ وائح المع

 :في الحككمة المصرفية "Bâle"إسيامات لجنة  .2.2.2
تستند لجنة  اؿ ييما يتع ؽ  بسايا الةو مة إل  أّنه 
لسماف الةو مة الجيدة ي  الم ارؼ  ي ف المسؤولية الرئيسية 
تبا      اتؽ مج س اإلدارة واإلدارة الع يا  و ذلؾ تواجد آليات 
أخرى لتعزيز الةو مة     وجِه الخ وص يم ف تط يبها مف 

مف خالؿ معاييَر  -دقيؽخالؿ الّترريعات وآليات المراجعة والتّ 
الّتدقيؽ     لمجالس اإلدارة واإلدارة الع يا والس طات الرقا ية  

مف خالؿ م ادرات لتنفيذ الم ادئ  -والجمعيات الم ريية المهنية
 "Bâle"الممارسات الس يمة. مف هذا المنط ؽ أ درت لجنة 

الم ري  ي   نظاـتبريرًا  ف تعزيز الةو مة ي  ال السترارية
 2015 ـ أخرى معّدلة ي   2005 ـ نسخة معّدلة  نه ي   1999
 "Principes de gouvernance d’entreprise à l’intention des banques" عنواف 

 :(2)يتسمف م ادئ الةو مة المرار إليها ي  الجدوؿ المبا ؿ

: مبادئ الحككمة المصرفية (08) جدكؿ رقـ
 االستشارية اؿػػػػػػلمجنة ب

 ؛المسؤوليات العامة ل مج س -اأوؿ الم دأ -
 ؛المج س ومؤهالت ت ويف -الم دأ ال ان  -
 ؛المج س وممارسات هي ؿ -ال الث الم دأ -
 ؛ المديرية -الم دأ الرا ا -
 ؛الم ريية ةو مة المجمو ات-الخامس الم دأ -
 ؛المخاطر إدارة وظيفة -السادس الم دأ -
 ؛المخاطر ور د مراق ة -السا ا الم دأ -
 ؛ييما يخص المخاطر الت الت -ال امف الم دأ -
 ؛اللتزاـ -التاسا الم دأ -
 ؛الداخ ية المراجعة -العارر الم دأ -
 ؛اأجور -الةادي  رر الم دأ -
 ؛اإلي اح والرفايية –ال ان   رر الم دأ -
 ؛المررييف دور -ال الث  رر الم دأ -

 :لجنة بػػػػػػػػاؿ االستشارية كالٌرقابة الحصيفة كالفٌعالة .3.2.2
 لتّنظيـ الّدنيا الفع ية الةدود اأساسية(  الفّعالة )الم ادئ الم ريية ل ّرقا ة اأساسية الم ادئ تم ؿ

  ػػػػػػػػػػػاؿ هذا لجنة أ درت وقد .وس يـ اةترازي  ر ؿٍ    يها والّرقا ة الم ريية  واأنظمة الم ارؼ  مؿ
الةتياجات  الرقا ية  وتةديد أنظمتها جودة لتبييـ  مؤّرر الّدوؿ   وتستخدمها1997ي   مرة أوؿ الم ادئ

 الم ادئ وال نؾ الّدولييف هذا الّنبد  ندوؽ يستخدـ الّس يمة   ما الّرقا ة  ممارسات لالرتباء المستب  ية
 ل ّدوؿ. الم ريية الّرقا ة وممارسات اأنظمة يعالية لتبييـ "PESF" رنامت  سياؽ ي  اأساسية

                                                           
(1)

- Comite De Bale Sur Le Contrôle Bancaire, Reinforcement De La Gouvernance D’Entreprise Pour Les 

Organisations Bancaires, BRI, Septembre 1999, p01. 
(2)

-
  
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Reinforcement de la governance d’entreprise dans les 

établissements bancaires, Février 2006, p04. 
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 االستشارية اؿػػػػب الفعالة لمجنة المصرفية لمرقابة األساسية 29: المبادئ الػ (09)جدكؿ رقـ 
 -25المبادئ  – 2006ىيكؿ عاـ  -29المبادئ  –الييكؿ المنٌقح 

 السمطة الرقابية، المسؤكليات كاألىداؼ
  : المسؤوليات واأهداؼ وال الةيات01الم دأ اأساس  

 : الستباللية والمسائ ة والةماية البانونية ل مراق يف02الم دأ اأساس   والستباللية وال الةيات والرفايية والتعاوف: اأهداؼ 01الم دأ اأساس 
 : التعاوف و التنسيؽ03الم دأ اأساس  
 : اأنرطة المسموح  ها02الم دأ اأساس   :اأنرطة المسموح  ها04الم دأ اأساس  
 : معايير الترخيص03الم دأ اأساس   معايير الترخيص: 05الم دأ اأساس  
 : نبؿ م  ية   يرة04الم دأ اأساس   : نبؿ م  ية   يرة06الم دأ اأساس  
 : الستةواذات ال  يرة05الم دأ اأساس   : الستةواذات ال  يرة07الم دأ اأساس  
 أساليب الرقا ة: 19الم دأ اأساس   :أساليب الرقا ة08الم دأ اأساس  
 : آليات الرقا ة20الم دأ اأساس   : أدوات و آليات الرقا ة09الم دأ اأساس  
 : التبارير الرقا ية21الم دأ اأساس   : التبارير الرقا ية10الم دأ اأساس  
 ال الةيات الت ةيةية والعالجية ل س طات الرقا ية: 23الم دأ اأساس   : ال الةيات الت ةيةية والجزائية ل س طات الرقا ية11الم دأ اأساس  
 : الرقا ة المجمعة24الم دأ اأساس   : الرقا ة المجمعة12الم دأ اأساس  
 : العالقات  يف الس طتيف الرقا يتيف اأـ و المستسيفة25الم دأ اأساس   : العالقات  يف الس طتيف الرقا يتيف اأـ و المستسيفة13الم دأ اأساس  

 ك المتطمبات االحترازيةاألنظمة 
 ....................... : ةو مة الّرر ات14الم دأ اأساس  
 :  م ية إدارة المخاطر07الم دأ اأساس   :  م ية إدارة المخاطر15الم دأ اأساس  
 :  فاية رأس الماؿ06الم دأ اأساس   :  فاية رأس الماؿ16الم دأ اأساس  

 : مخاطر الئتماف08الم دأ اأساس   : مخاطر الئتماف17اأساس  الم دأ 
 : أ وؿ  رأنها مالةظات  والمخ  ات  والةتياطات09الم دأ اأساس   : أ وؿ  رأنها مالةظات  والمخ  ات  والةتياطات18الم دأ اأساس  
 : ةدود التعرسات ال  يرة10اأساس  الم دأ  : مخاطر التر ز وةدود التعرسات ال  يرة19الم دأ اأساس  
 : التعرسات ما أطراؼ ذات   ة11الم دأ اأساس  : العم يات ما أطراؼ ذات   ة20الم دأ اأساس  
 : مخاطر ال  داف ومخاطر التةويؿ12الم دأ اأساس   : مخاطر ال  داف ومخاطر التةويؿ21الم دأ اأساس  
 : مخاطر الّسوؽ13الم دأ اأساس   : مخاطر الّسوؽ22الم دأ اأساس  
 : مخاطر أسعار الفائدة ي  سجالت الم رؼ16الم دأ اأساس   : مخاطر أسعار الفائدة ي  سجالت الم رؼ23الم دأ اأساس  
 : مخاطر الّسيولة14الم دأ اأساس   : مخاطر الّسيولة24الم دأ اأساس  
 : المخاطر الترغي ية15اأساس   الم دأ : المخاطر الترغي ية25الم دأ اأساس  
 : التدقيؽ والرقا ة الداخ ية17الم دأ اأساس  : التدقيؽ و الرقا ة الداخ ية26الم دأ اأساس  
 : المةاس ة و اإلي اح22الم دأ اأساس   : التبارير المالية والتدقيؽ الخارج 27الم دأ اأساس  
 ....................... : اإلي اح والرفايية28الم دأ اأساس  
 : إساءة استخداـ الخدمات المالية18الم دأ اأساس   : إساءة استخداـ الخدمات المالية29الم دأ اأساس  

Source : Bàle, Prancipes Fondamentaux Pour Un Contrôle Banqaire efficace, sebtembre 2012, P124. 

 إل  25 مف يتطورت الم ادئ هذا تنبيحِ   ف  2010الّ جنة ي  أ تو ر أ  نت المالية لألزمة استجا ةً 
 الرقا ية(  الّس طات  الةيات 13–01 اأول  )الم ادئ مجمو تيف ترّ ز تـَ ت نيفها إل  م دءًا  وقد 29
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  ال ة إل  (01) الم دأ تبسيـ الةترازية(  وتـ اأنظمة 29-14 ال انية )الم ادئ ترّ ز المجمو ة ةيف ي 
 والرفايية.  اإلي اح يتع باف م دآف جديداف وأسيؼ م ادئ 

 :المركزية فػػػػػػػػػػػػػػي الحفػػػػػاظ عمػػػػػػػػػػػػػػى االستقرار المالػػػػػػػػػػػػي لمصارؼدكر ا .2.3
رساء الستبرار المال   ياأزمة  تسع  الم ارؼ المر زية إل  إجراء ترتي اٍت تهدؼ إل  د ـِ وا 

 ي دأت مخاطر ال إدارة إسهامات الم ارؼ المر زية ي  ي  العميؽ التف ير أّدت إل  اأخيرة قد المالية
الّت  تر طها  العالقة المال   و    الستبرار     المةايظة ي  المسؤولية ال  يرة ةوؿ مناقراٍت  ديدة

 ي  آليات الّنظر إ ادة الّسياؽ مف السروري هذا وي  .المجاؿ  ذلؾ هذا ي  المختّ ة الجهات ما
 .(1)المال  العن ر التال  يس ط السوء     أهـ هذا الترتي ات الستبرار مجاؿ ي  الم ارؼ المر زية

 :مسؤكلية المصارؼ المركزية عف سالمة الجياز المصرفي .1.3.2
 الولياتيع   س يِؿ الم اؿ   المال  الستبرار أجهزة ي  جذريةٍ  إ الةات ال  داف مف  دأت العديد

مف خالِؿ ةزمٍة مف الّتدا ير الّت  تتمّ ؿ أساسًا ي  قياِس " Dodd-Frank"ا تمدت مرروع  قد المّتةدة
اأورو   يبد ا ت رت آلياٍت ونسـٍ جديدة  غيَة  التةاد ور ِد مخاطر ومةّددات التوّتر المال   أما ي  

نراء "Macro-prudentielle" زية ال ّ يةاإلررايية ل ّسياسة الةترا الّس طات  يف التّنسيؽ تعزيز  هي ؿ وا 
 البائمة تد   السترارية الّ جاف تةؿ مةؿ "Micro-prudentielle" نها و ف سياسة  مسئولة مر زية

"Autorités Européennes de Supervision"الس طة الرقا ية اأورو ية 
(2). 

إ الح المجاؿ المال    إجراء ي  تنظر الت  ال  داف تواجه الت  المسائؿ  يف و ما ذ رنا آنفا  مف
 اإلرراؼ الةترازي ال        مستوى  تماما تعن  جديدة وظيفة إنراء وسا أو ين غ   اف إذا ما هو

ـّ ا تماد أجهزة مستب ة اأورو   التةاد مستوى  ما تـ  ذلؾ     الم ارؼ المر زية  أجؿ مف ةيث ت
ّ دد تّتسح أهّمية الّرقا ة واإلرراؼ الم ري  الةترازي والفّعاؿ  وي  هذا الال نيوية   المخاطر إدارة

رساء الستبرار المال   ةيث تس ُا الم ارؼ المر زّية  مهمة تأميِف إطار الةيطة والةذر   لتةبيؽ وا 
 وتعتمد ي  ذلؾ     جم ة مف التدا ير أهمها:

 المر زّية  مبرٍض أخير ومسئوؿ  ف المؤَسسات المالية المتع رة؛ م ارؼمسؤولية ال -
 المر زّية  ف سالمِة نظاـ المديو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات والّتسوية والمبا ة؛ م ارؼمسؤولية ال -
 مسؤولية الم ارؼ المر زّية  ػػػػػػػػف إجراء اخت ارات اإلجهاد المال ؛ -
تطويِر نماذج لتةديد قدرة الّنظاـ المال      امت اص  ي المر زّية  م ارؼمسؤولية ال -

 الّ دمات؛

                                                           
 .51  ص مرجا س ؽ ذ راأةمد رفيؽ الراذل     -(1)

(2)
- BRI,  Rapport d’un groupe d’étude, Mai 2011, P 14. 
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 :العاـ كاالستقرار في الٌديف المركزية المصارؼ .3.2.
 ي درها الت  الّسيادية ولسندات الّديوف المال   والّنظاـ القت اد ي  أساسية تعدُّ أسواؽ الّسندات

الديوف لما ت تنفه مف ميزاٍت خا ٍة ميزة الخ وٍّ  سوؽ تطوير ي  رئيسيا دورا المر زي  الخ وص ال نؾ
 لتةديد اأساس خط  م ا ة الّسيادية الّديوف آداء مستوى الّسيولة  ويعدّ  إل  إساية المخاطر     والتأميف
 ي  ل دولة تسَمح الم    مف رأنها أف الّسندات سوؽ واأهـ مف هذا أفّ  ي  أسواؽ الّسندات  الفائدة أسعار
 .(1)التسّخـ يؤدى ذلؾ إل  مخاطر أف دوف الميزانية ي  العجز تمويؿ

 :المركزية المالي مف منظكر المصارؼ االستقرار آليات تحقيؽ .3.3.2
 هي ؿٍ  ووسا  وسوحٍ  "المال  الستبرار" مفهوـِ  إّف طرح :المالي لالستقرار تحديد مفيـك كاضح .أ 

المال   الّنظاـ ومتانة المر زية  ياأداء الم ارؼ ي  العمؿ لتوجيه المجاؿ  اؼٍ  هذا ي  ل مساءلة
 .مؤّررات سمنية ي  تعريؼ الستبرار المال 

وي  هذا الّ دد يم ف ر ُد مؤّرراٍت  ديدة الت  ُتعن   الستبرار يم ف  :المالي االستقرار قياس .ب 
قياسها ي  ةيِف تتعّذر مؤّررات أخرى ي  ذلؾ  نس ِة الخدمات المالية العاط ة ي  القت اد أو 
ت اليؼ المورد ال رري والخطر اإلل ترون  وغير ذلؾ مف المؤّررات  ع ة التةديد   اإلساية إل  

والعوائد     ةٍد سواء ي عب قياسها و التّال  أ رها     الستبرار المال   يع    عض المخاطر 
 .س يِؿ الم اؿ مخاطر الّسمعة و وائد اليد الخ يرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

- Banque des Règlements Internationaux , Le rôle des banques centrales dans la stabilité macroéconomique 

et financière, BIS Papers n° 76, Février 2014, P01. 



الػػػػػػػػػػػػياإلطػػػػػػػػػػػػار العىػػػػػػػػػػػػػػػؿ:   ألكالفصػػػػػػػػػػؿ ا     ػػػػػػػػػػػاـ لالستقرىار المى
 

70 

 خالصة الفصؿ:

 

خ ص هذا الف ؿ إل  أف الةفاظ     الستبرار المال  أ  ح هديًا مهيمنا     نةو متزايد ي  
تسط ا  ه   رى المؤسسات المالية الّدولية ) ما ي  ذلؾ  ندوؽ النبد السياسات القت ادية  

  يساًل  ف ال ةث  ف تطوير سياسات  "BM"وال نؾ الّدول  "BIS"و نؾ التسويات الّدولية  "FMI"الّدول 
 هادية إلرساء الستبرار المال   ةيث يرت ط زيادة التر يز     الستبرار المال  ي  العديد مف التجاهات

 جا ة     السؤاؿ الرئيس  الذي انط بنا  و  يه الرئيسية ي  النظـ المالية خالؿ العبود الب ي ة الماسية  
ف  اف  ر ٍؿ نظري  ومف منط ؽ أّف  الّنظاـ المال  ي  منه ةوَؿ "مةددات الستبرار المال  والم ري " وا 

تعّد أهـ أر اِف  ّتوسا والّتعبيد  الّنظاـ المال نرى  أف درجِة ال نةفةّد ذاته ناقٌؿ لألزمات مف   ٍد إل  آخر 
الّترتي ات البانونية والممارسات وقوا د الّس وؾ الم ري  ترّ ؿ قناًة وأ عاد الستبرار المال   الوًة إل  

  ذلؾ تنتبؿ مف خاللها اأزمات ي  الّنظاـ المال  والم ري .

ةاليًا     است راؼ منهت ل تّنظيـ المال  وي  هذا ال دد تعمؿ الّس طات ي    يٍر مف الُ  داف 
يّتسـ  تغطية أرمؿ  ويط ُؽ     هذا المنهاج الرامؿ "سياسة الّسالمة أو إدارة المخاطر"  والهدؼ مف 
إدارة المخاطر هو اإلساية الّنس ية إل  الّسياسة الةترازية الجزئية وال ّ ية وت مي ها. والمب ود   دارة 

الم ارؼ والمؤّسسات المالية ل   تسمف  ّةة وسالمة أوسا ها وقدرتها  المخاطر هو الةو مة ي 
أف إدارة المخاطر  2009-2008    الوياء  التزاماتها  ول ف ت ّيف مف اأزمة المالية العالمية اأخيرة 

ل لسماف  ّةة الّنظاـ تط يؽ المعايير ر  يًا غير  اٍؼ لسماف الستبرار الم ري  و  الّطريؽ التّب يدية  و 
ول تأخذ هذا الّسياسة ي  ا ت ارها أّف ما وليس غايًة ول  الجًا سةريًا ي  ةّد ذاته  المال    ؿ   ؿ 

ير ؿ س و ًا ةذرًا مف منظور م رؼ واةٍد قد يسفر  ف مر الٍت  ريسٍة إذا انتهجت جميا المؤّسسات 
سواء   يا أ وؿ مر وؾ ي  أمرها أو ترديد معايير  –المالية والم ارؼ س و ا مما ال )س وؾ البطيا( 

هناؾ  دد مف اأدوات الّت  و الئتماف أو الةتفاظ  الَنبدية   معن  أّنها قد أ  نت مةدوديتها وت اينها. 
يجري العمؿ     وسعها ةاليًا أو ر ما استخدمت مؤخرًا لمعالجة ترا ـ المخاطر ال  ية  مرور الوقت  

هذا اآلليات واأدوات     أّنها وسي ٍة لتعزيز أنظمة مالية س يمٍة وتةبيؽ الّنمو يجب أف ينظر إل  
المال   مما يسا د     الةّد مف ترا ـ  نظاـوالةفاظ   يها  ويتةبؽ ذلؾ أساسًا  ف طريؽ تةسيف أداء ال

 نظاـر ي  الالف ؿ الموال  سوَؼ ي رُؼ الّستار  ف أهـّ أدوات إدارة المخاطالمخاطر ومواطف الّسعؼ  
المال   هذا اآلليات الت  تعتمدها   رى القت اديات والهيآت المالية  ساهمت ي  تطويرها مؤّسسات 
دولية  ديدًة رائدة ي  المجاؿ  ولعّؿ أهـّ هذا المؤّسسات  ندوؽ الّنبد الّدول   ال نؾ الّدول    نؾ 

 الّتسويات الّدول .



  

 

 

 

  فصم انثاني ان

 

 يـــانانثَ  صمُ انفَ 
 

 

 االتِّجاَهــــــــــــــــــاُت الحديَثُة إِلدارِة الَمخاطـــــر
 فــــــــــــــــــــــي  

 النُّظــــــــــــم الَماليـــــــــــــــــــــــــة
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 تمييد الفصؿ:

 

 دأْت نتيجَة الّسغط الُمفرط ي  التَبييـ خا ًة  نا ر خارج  قدْ  2009-2008 انِت اأزمة الماليِة 
الميزانية  مػػػػػػا أَدى إل  تدهوٍر تدريجٍ  وخطيٍر ي  ُمستوى ونو َية موارد الم ارؼ رغـَ أَف الَعديد مف 

الخسائر أو الم ارؼ  انوا يتمَتعوف  سيولٍة  اييٍة  ياَف الّنظاـ الم ريَ  لـ َي ْف قادرًا     استيعاب 
مواجهِة ةالة الّتوتر الّرديد نتيجَة التَرا ط المال  يِ  العديِد مَف العم يات المعّبدة.     وجِه الخ وص 

  رنامت تبييـ البطاع المال   اإلطار  FMI  &BIRDقامت  ديد الهيآت العالمية ذات الّ  ة  ر ٍؿ مّتسؽ 
 ُقدرة تعزيز  مةاولة طرح أدوات ق د  "Bâle"نة الذي سنستعرسه لةبًا  أو  ر ٍؿ يردي  مبررات لج

رساء الستبرار المال   الَ دمات مباومة     الم ارؼ ومف أجؿ تالي  هذا اأةداث مستب اًل هذا  وا 
-Macro/Microالجهود واإل الةات ترم  إل  إ الٍح رامٍؿ ل نِّظاـِ الم ري ِّ والمال  وتعزيِز اأنظمة 

prudentiel تُمّ ؿ هذا  المال  والمؤَسسات  أ ناء يتراِت الَتوتُّر. نظاـوَسُتسهـ ي  زيادِة الُمروَنة ال
 يعاؿ وجهاز اأزمات تسيير ُيؤّطر جهاز وهو  م ا ة اإل الةات ر  ة أماٍف ة ومية  ةمايٍة نظامية

 ّسوؽ.ال لنِس اط

دارة المخاطر ي  يأت  هذا الف ؿ لية ؿ ويمةص أهـ اإل الةات الّدولية الت   تعن   الّسالمة وا 
مىا ىػػػًػػػي أىـ النيظـ "الم ري  والمال   وهو مف هذا المنط ؽ سيةاوؿ اإلجا ة     الّتساؤؿ التّال   نظاـال

   ةيث سيتطرؽ أساليب تعّد مف منظور ت ؾ الهيآت الّرائدة ي  "الحديثة لإلدارة المخاًطػػػػػػػػػػػر المالية ؟
 مخاطر  وذلؾ  الّتطرؽ إل  الّنباط التّالية:مجاؿ إدارة ال

 ؛"Bâle III"والمفاهيػـ الةدي ة إلدارة المخاطػر  اؿ السترارية ةنتو يات لج -
 ؛"PESF"والمفاهيػػػػػػـ الةدي ة إلدارة المخاطر  اع المال ػػػػػػػػػػػػػػػػ رنامت تبييـ البط -
 ؛"Tests De Stress" المخاطر رامت اإلجهاد المال  والمفاهيـ الةدي ة إلدارة  -
 ؛"EWS" نظػػػػػػػػػػاـ اإلنذار الم ّ ر  اأزمػػػػػات والمفاهيـ الةدي ة إلدارة المخاطر -
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 أساليب إدارة المخاطر في النظاـ المالي &حكؿ األزمات المالية  "Bâle"لجنة  إجابػػة: المبحث األٌكؿ
  ارة  ف مجمو ٍة رام ٍة مف الّتدا ير  "Bâle III"مبّررات لجنة  اؿ الّدولية والموسومة  ػػػػػ /تو يات

دارة   وسعتها الَ جنة لتعزيز التّنظي2009-2008اإل الةية ت ًعا لدروس اأزمة المالية  ـ واإلرراؼ وا 
الم ري      امت اص  نظاـتةسيِف ُقدرة ال الم ري  وتهدؼ هذا الّتدا ير إل  نظاـالمخاطر ي  ال

الّ دمات الّناجمة  ف الّسغوط المالية والقت ادية أياًّ  اف م درها. تةسيف إدارة المخاطر والةو مة 
-Micro اإلسايِة إل  تعزيز الّرفايية واإلي اح  هذا اإل الةػػػػات تستهدؼ الم ارؼ   ػػػػػػػ  المستوى 

prudentielػػػػػػػػػ  المالػ نظاـ  و ذا     المستوى ال"Macro-prudentiel". 

ػػػػػػػػد ًمف مخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العػىػػػػػػػػػػػدكل كرفع نسب المالءة الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:     المطمب األٌكؿ   الحى
يتناوؿ هذا المط ب اإلطار العاـ المتع ؽ  المالءة المالية و فاية رأس الماؿ لدى الم ارؼ  هذا 

الّ دمػات الم ريية و ذا مةّدداتها الجوهرية لدرجة  لمت اصالذي يعّد ال ّماـ اأوؿ  اأخير
 ال ال ة/الهرارة المالية.

 :"TCAL"مخٌصصات استيعػػػػػاب الخسائر  -الحد مف مخاطر العدكل .1
تـَ وسا ُمبترةات ُت  ح  2013 الت  انعبدت ي  "ساف  طرس رج" سنة 20ي  قّمة مجمو ة الػ
تتع ؽ هذا المبترةات  سرورة ِةيازة الم ارؼ مخ  ات ل فاية الُبدرة   2014ُم زمة التبيِّد  ها منُذ سنة 

(*)هذا المخ  ات َت تـز  ها الم ارؼ     استيعاب الخسائر "إ ادة الرسم ة" 
"G-ISsB " واستجا ًة لهذا

قامت هذِا اأخيرة ِ نرر مجمو ٍة مف المعايير المبترةة ُتسمّ   "Bâle"الّط ب و الَتراُور ما لجنة 
(**)مخ  ات استيعاب الخسائر 

"CALT"  وتَتسَمف هذا المخ  ات     مجمو ة مف الم ادئ الدُّنيا
العدوى وتب يؿ أي تأ ير     الستبرار  مخاطر مف والةدِّ أجؿ تةبيؽ ال فاية والمالءة  والرُّروط مف

الم ري  والمال   مف هذا المنط ؽ توَجب     الم ارؼ التبيُّد  مخّ  ات استيعاب الخسائر 
"CALT"  ي  ر ِؿ رأس ماٍؿ خارج   تسمُف استمرار الوظائؼ الةَساسة ما درجة  الية مف ال ِّبة. وقد

ي  ةساب رأس المػػػػاؿ التنظيم  تخصُّ جميا الم ارؼ سواًء العام ة     اقترةت الَ جنة تغييرات 
 ال عيد الدُّول  أو ما تسم   م ارؼ ذات اأهمية الّنظامية أو ةت  غير ت ؾ العالمية.

  ازدواجّية ِةساب  فاية رأس المػػػػاؿ اإلساي  ػػػػػػو هدِؼ تالي" Bâle III" ي موجب اتفاقية
 "CALT"ت تـز الم ارؼ  خ ـ جزء مخ  ات استيعاب الخسائر  أ ر الَعدوى والمخّ ص لمواجهة 

مف الَط بة ال َانية لرأس المػػػػاؿ ي وُف  م ا ة م دٍر لمواجهِة خطر الَعدوى ال  يرة المتولِّدة  ف الِبطا يف 
ـ تتواير لدى الم ري  والمال  دوَف المساِس ي  ةجـِ أو هي  ة م  َية رأس المػػػػاؿ  وي  ةالة مال

                                                           
(*) : )G-ISsB (-  ادة تنرط     مستوى  الم -الم ارؼ ذات اأهمية النظامية -  
(**)-Total Loss-Absorbing Capacity. 
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الم ارؼ البدرة     تخطِّ  هذا الُجزء ِمف رأسماؿ الَط بة ال َانية  سيتُـّ خ مها مف المستوى اأ    
ُيسا د ي  تب يِؿ الَعدوى ول ُيزيؿ أو  "CALT")أي مف الّط بة اأّول  لرأس المػػػػاؿ(  يع   الَرغـ مف أَف 

لمةتمؿ أَف الم ارؼ الت  ُتمارس الست مار اأجن   قد تتالي   عض ُي غ  تمامًا مخاطرها إَل أَنه ِمف ا
. لذا ياسترراؼ ةدود التعرُّسات (1)الخسائر المرتر ة إذا ما َساوت  يَف  ناِ ر الَط بتيف مَف رأس المػػػػاؿ

التَب يؿ مف مخاطر  الّدولية تهِدؼ  ِه إل  "Bâle"ال  يرة ل مخاِطر يعدُّ ِإةدى أهِـّ اَأهداؼ الُمع نة ل جنة 
 المالية ذات اأهمية الّنظامية والةدود أدناا مف اأهمية لدى الم ارؼ: نظـالعدوى  يف الم ارؼ وال

 ؛Bâle IIIوالموسوـ  اتفاقية  2019ال تماد     اإلطار الجديد الذي سيدخؿ ةيز النفاذ ا ت ارا مف  –
 خا ة العا رة ل ةدود منها؛ اأهمية الّنظاميةترديد البيد     الم ارؼ والمؤسسات المالية ذات  –
 :رفع ًنسبة المىالءة المىالية .2

 دأْت نتيجَة الّسغط الُمفرط ي  التَبييـ خا ًة  نا ر  قدْ  2007 انِت اأزمة القت ادّية والماليِة 
أَف الَعديد مف خارج الميزانية  أَدى إل  تدهوٍر تدريجٍ  وخطيٍر ي  ُمستوى ونو َية موارد الم ارؼ رغـَ 

الم ارؼ  انت تتمتا  سيولٍة  اييٍة  ياَف الّنظاـ الم ريَ  لـ َي ْف قادرًا     استيعاب الخسائر  أو 
      وجِه (2)مواجهِة إ ادة الوساطة نتيجَة التَرا ط  يَف المؤَسسات الماليِة يِ  العديِد مَف العم يات المعّبدة

ارية وردًا     أوجِه الُب ور الت   رفتها اَأزمة الماليِة  قامت  عدد الستر "Bâle"الخ وص ي َف لجنة 
ةوَؿ اأزمة المالية( الَرامية إل  إ الح رامٍؿ ل نِّظاـِ الم ري ِّ الدُّول    "Bâle"مف التدا ير )إجا ة لجنة 

يادِة الُمروَنة   هذِا اإل الةات الّت  َسُتسهـ ي  ز "Micro-prudentiel"وتهدُؼ إل  تعزيِز اأنظمة 
 رأِف المخاطِر  "Macro-prudentiel"المؤَسسات الم ريية أ ناء يتراِت الَتوتُّر   ما ترتمؿ أيسا ُ عدًا 

الم ريِ   إسايًة إل  ذلَؾ تهدُؼ إل  مسايرة التجاهات الّدورية ل تَب يِؿ  نظاـالّت  ُيم ُف أف َتترا ـَ داخَؿ ال
المنظوَمة وذلَؾ مَف خالِؿ تعزيِز اآللية العالمية لرأسماِؿ الم ارؼ  مف مخاِطر الَ دمات     نطاؽِ 

وي  هذا السِّياؽ ي ّف ُس طاِت . الم ري  والمال  نظاـو ناِء معاييَر  الميٍة تس ط مستوى السُّيولة ي  ال
الَرقا ة يجُب َأف تتأَ د مف أَف  َؿ مؤَسسٍة تتوَيُر     رسم ٍة مناس ٍة     الُمستوى الفرديِّ ونسِب مالءٍة 

 (01)رقـ  م ةؽلتالي  أ ِر العدوَى وال  % 10.5إل   %08مف خالؿ ريا نس ة الةد اأدن  مف  اييٍة 
  نس ة المالءة.يوسح رزنامة اللتزاـ  

 

                                                           
(1)

- Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document 

TLAC Holdings, November 2015, P02. 
(2)

- Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III : dispositif 

réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, Décembre 

2010, P01. 
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 :مككنػػػػػػػػات رأس مػػػػػػػػػاؿ الٌتنظيمي -متطمبات رأس المػػػػاؿ .1.2
ـّ إدراجها ي  رأس المػػػػاؿ مف المستوى اأّوؿ 1988لبد تةدد ي  اتفاؽ  اـ  " است ناء  ال نود الت  يت

 وال ّان . عض الّتغييرات الّت  أجريت     مبّررات الَ جنة  عد الّتعديؿ اأّوؿ 
ي  رأس المػػػػاؿ  الُعن َر اأساس (: 01الفئة  -المستكل األٌكؿ) رأس الماؿ األساسي كالممتاز .أ 

رأس المػػػػاؿ  الةتياطيات المنرورة المر  ة     أساس ) َين ِغ  ي  المباـِ اأّوؿ أف يرت َز    
وي   مرتر ًا ي  جميِا الّتع يمات الّسا بة  هذا الُعن ر هو الوةيُد الّذي  اَف (1)(اأر اح  عد الَسرائب

جميا النُّظـ الم ريية العالمية  ما يَتسح أَف الَ جنة تولِ  اهتمامًا ي  الةفاِظ     جودتِه والعديِد 
أساسيٌة لرأس  أي أَنه نواةٌ  مف إجمال  أمواؿ الم رؼ %50تر ِّؿ  ي  هذا المستوى مف العنا رِ 

وتعط    2009-2008ةوؿ اأزمة المالية  "Bâle"إجا ة لجنة يوسح  (01) الم ةؽ رقـو   المػػػػاؿ
 نس ة المالءة ويؽ المعادلة التّالية:

              
 اأمواؿ الخا ة البانونية(اأمواؿ الخا ة البا دية اأمواؿ الخا ة الت مي ية)

مخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  اإلئتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف المرجةة
 مخاطر الترغيؿ المرجةة       
 مخاطر السوؽ المرجةة       

 (10....... )معامؿ  المالءة المط بة      

العن َر ال ّان  مف رأس المػػػػاؿ هو  (:02الفئػػػػة  –المستكل الثٌانػػػػػي)تكميمي  -رأس المػػػاؿ مساند .ب 
 ومدرجًة سمَف الفئة ال ّانية ي  ةدودِ  ت وُف دا مٍة ل عن ِر اأّوؿِ ( أمواؿ إسايية) نا ر أخرى م ّم ة 

 .مف رأس المػػػػاؿ اأساسِّ   ول سُّ طاِت اإلررايية الوطنَية الَمرونة ال ام ُة ي  تةديدها 100%
 ترى الَ جنة أفَ (: 03الفئة  -المستكل الثَّالث) تغٌطي مخاًطر الٌسكؽديكف عمى المدل القصير  .ج 

  يها أْف تغطِّ  و استخداـِ مجمو ٍة  ال ٍة مف رأس المػػػػاؿ تتمَ ؿ ي  الدُّيوف     المدى  الم ارؼ
 اً   ل ف ي وف ذلؾ رهن...لتغطيِة جزٍء مف ُمتطَ  ات رأس المػػػػاؿ     مخاطر الّسوؽ الب يٍر يبط

 :(2) الّرروط التّالية
 مف الفئة اأّول  ي  إطػار تغطيِة مخاطِر الّسوؽ؛ %250رأس الماؿ الفئة ال ّال ة تبت ر     ةدود  –
    المدى الّطويؿ ل يتجاوُز ةدوَد  %250 نا ر الفئة ال َانية  ديُؿ سمف الفئة ال ال ة ي  ةدود  –

 مف الفئِة اأّول ؛ 50%
الخاّ ة مف الفئة اأّول  ل تبؿُّ  ف ن ِؼ مجموِع اأمواؿ الخا ة المؤّه ة  يجب أف ت وَف اأمواؿ  –

أ  ر مف الفئة ال ّانية ول يتجاوز مجموع الفئة اأّول   وما ذلؾ ول   معن  أّف الم  َغ اإلجمال  ل فئِة اأ
 أّف قرار تنفيذ هذا الة ـ ُيترؾ لتبدير الّس طات اإلررايية الوطنّية؛ "Bâle"ترى لجنة 

                                                           
(1)

- BRI, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Réponse du Comité de Bâle à la crise financière : Rapport 

au Groupe des Vingt, Octobre 2010, ] Disponible sur le lien  [ : www.bis.org .   03/01/2019 (30: 11)   ـــــــــــ. 
(2)

- Comite de Bâle, Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, Op-Cit, P17. 

http://www.bis.org/
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 :ترجيػػػػػػػح عناصػػػر األصػػػػكؿ )احتسػػػػػاب المخػػاطػػػػػػر( .2.2
يتوّجب     الم ارؼ والمؤّسسات المالية التبّيَد  مالئمة اأ وؿ  أوزاف المخاطر الّت  يةّ ؿ  

مف الةتياجات مف الموارد  %10.5 مّرة مف الّنس ة الّدنيا لرأس المػػػػاؿ  أي  نس ة 12.5  يها  مسا فة 
الخا ة الّت  تغّط  مخاطر الئتماف  الّسوؽ  العم يات  غية الةفاظ     مستوى الةد اأدن  المط وب 
مف الماؿ ألزمت الَ جنة الّس طات اإلررايية  توييِر الةوايِز إل  ا تماد نهٍت أ  ر تبدمًا  الّر ؿ أدناُا 

ح طرؽ الّترجيح الت  تبّرها لج  السترارية ي  اةتساِب وترجيح مخاطر الئتماف. "Bâle"نة يوسِّ

 االستشارية "Bâle"لجنة أساليب الترجيح لعناصػػػػػر األصكؿ كفػػػػػػػػؽ  :(12)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناًء     نفس الم در. المصدر:

الةترازية لمر  ة اأ وؿ أ درت لجنة  اؿ ل رقا ة الم ريية الّتوجيهات اأساسية  رأف المعالجة 
درجة التعّرسات غير المنتظمة الت  مف المرّجح أف ت يب الم ارؼ والمؤسسات المالية  و  الم ريية

تعّزز هذا المعايير التّنسيؽ ي  قياس وتط يؽ مباييس جودة اأ وؿ الم ريية والّتعرسات العامة  ما 
ساؽ ي  تبارير اإلرراؼ الفّعاؿ. وتوّير ل ؿِّ مخطر ييها خارج الّدائرة الم ريية  و التّال  تعزيز التّ 

م ّنؼ منهجًا مت اماًل لبياسه ترترؾ   ها ي  المنهت المعياري وهو اإلطار الذي يم ف س طات اإلرراؼ 
مف تعزيزا ةسب ط يعة النظاـ الم ري  والمال  المعموؿ  ه  ما سيّتسح معنا ي  مبار ة  نؾ الجزائر 

ت ّمؿ هذا الم ادئ الّتوجيهية اإلطار المةاس   والتنظيم  الةال  لت نيؼ خالؿ الف ؿ الموال   
 .(1)اأ وؿ وتعزيز التساؽ ي   م يات اإل الغ واإلي اح اإلرراي  مف جانب ال نوؾ

                                                           
(1)

- BRI, Comite de Bâle, Prudential treatment of problem assets - definitions of non-performing exposures 

and forbearance,] Disponible sur le lien  [ :https://www.bis.org/bcbs/publ/d403.htm 19 ــــــــــــ 2017/05/     (13:27) 

 Bâleترجيح األصكؿ كفؽ مقررات لجنة 

 مخاطر السكؽ

النمكذج 
 الداخمي

الطريقة 
 المعيارية 

 مخاطر التشغيؿ

مقاربة القياس 
 الذاتي

المقاربة 
 المعيارية 

مقاربة المؤشر 
 األساسي 

 مخاطر االئتماف

المقاربة 
 الذاتية

المقاربة 
 المعيارية

https://www.bis.org/bcbs/publ/d403.htm
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 بػػػػػػات كأدكات رصػػػػػػػد مخاطر السُّيكلػػة فػػػػػي المصارؼمتطمٌ :      المطمب الثاني
الم ارؼ  عو اٍت ماليٍة ةت  ت َؾ  مفَ  واجهت الَعديد  2009-2008المالية  مرة ِة اأزمة خالؿ
ي   السُّيولة أهّمية َظهرت  ةذر  و ه قد ُتِدر السُّيولة لـ أنها المالءة نظراً  مف  مستوًى  اؼٍ  الت  تتمَتا

الةالة  هذا مواجهة مف أجؿو ...  دائمةً  ت وف ةالةً  أف يم ف السُّيولة جفاؼ أفَ  المالية وت َيف اأسواؽ أداء
 وسا إل  إساية (*)"السُّيولة مخاطر الّس يمة ور د اإلدارة م ادئ"السترارية  "Bâle"لجنة  أ درت
سمانًا  الب ير اأجؿ ي  إل  تعزيِز المرونة تهدؼُ  البوا د المالية  هذا السُّيولة     الدُّنيا المعايير

 نس ة الَ دد هذا ي  ُوسعت وقد الجودة  الِية الّسائ ة اأ وؿ مف ي ف  مػػػػػػػػػا ي وَف لديها أف ل م ارؼ
 ."NSFR"وأخرى     المدى الّطويؿ  "LCR"الب ير المدى     السُّيولة

 :"LCR"نسبة السُّيكلػػػػػة فػػػػي المدل القصير .1
مرونًة  أ  ر الم ري  نظاـال لجعؿالسترارية  "Bâle" لجنة اّتخذتها الّت  الخطوات أهـّ  إف مف

 جودة ذات الّسائ ة اأ وؿ مف ر يٌد  اؼٍ  لديها ت وف  اف  اقتراٍح ل م ارؼ     مدى سرورة أف
(**) الية 

"HQLA"  مف  يةيازَة نس ةٍ  اأسواؽ   سهولة ي  سيولة إل  تةوي ها يم ف الّت  المرهونة غير
(***)الب ير المدى     السُّيولة

"LCR"  ُورة إدارة ي  الَمرونة لدى الم ارؼترجيِا  إل  تهدؼ  
 ي  الم ري  نظاـال ُقدرة سيعَززُ   ما يوماً   30تستغرؽ السُّيولة أزمة أفَ  ايتراض     السُّيولة لمخطر
الَتوتُّرات  آ ار خطر مف يبّ ؿ م درها مما  ف الّنظر   رؼِ  الَتوتُّرات توّلدها الّت  الّ دمات استيعاب
 الةاؿ هو و ما واجب "LCR"المت اؿ  نس ة  أفَ   الذِّ ر الجدير الةبيب   ومف القت اد     المالية
 ترمُؿ  الَسرورة ل استخداماتها وأفَ  الَس يمة اإلدارة  م ادئ مف رأس المػػػػاؿ ويعدُّ   فاية لمتط  ات نس ةً 
 أخرى مستوياتٍ  ترترطَ  أف ي  النبدية ةّرةٌ يالّس طات  الَتوتُّر يةسْب  ولهذا يترات أو الّسوؽ أةواؿِ  جمياَ 
 تواجهها الّت  السُّيولة خطر ا ت ار ي  ت ف  الب ير ل المدى     أف السُّيولة رأت إذا السُّيولة مفَ 

 ُوسعت لذا الم ارؼ ي  السُّيولة أ عاد جميا ياسِ  ب  يسمحُ  ل "LCR" أفّ  المنظومة الم ريية. و ما
 العالم   هذا الّ عيد     السُّيولة مخاطر ر د ي  الّتساؽ زيادة ي  الّر د أدوات مف مجمو ةٌ 

"LCR"لمعيار اأدوات تعَت ر ت م ةً 
 البا دة هذا تط يؽِ  أ ر إدراؾ مف الّرغـ    و . وي  نفس الّسياؽ (1)

 إدراج قررت الم ريية لذلؾ الّنظـ  عضِ  ي  المستمرة الَتوتُّرات ما متزامناً  المالية وتةبيبه اأسواؽ    
 الّنفاذ ةيز "LCR" خاٍص دخؿ رأس المػػػػاؿ. و وجهٍ  متط  ات مف مما ؿ  ر ؿ "LCR" التدريج  التنفيذ

                                                           
  www.bis.org/publ/bcbs144_fr.htm.     :[الرا ط   ػػػ ]متاح   السميمة كرصػػػػػد المخاطر اإلدارة مبادئ ندوؽ النبد الدول    -(*)

)**(
- High Quality Liquid Assets. 
)***(
- Liquidity Coverage Ratio. 

(1)
- Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III : Ratio de 

liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, Janvier 2013, P02. 

http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.htm:
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     سنويا ومف  ـ سيريا  %60ل ف  نس ة دنيا تساوي  2015  يه ي  جانف   المن وص الّنةو    
والمخطط أدناا يوسح ذلؾ. ييما  دا ذلؾ إف   2019 ة وؿ سنة  %100إل  أف ي  غ  متساوية ديعات
 معن   %100يومًا وأف ل تبَؿ  ف نس ة  30 يترة     ُتةتسب أف يجب الّنبدية الّتديبات  اي  مجموع

التوّتر ي   اةتماؿ لمواجهة الّنبدية التدّيبات  اي  لمجموع ين غ  أف ي وف مساوياً  "HQLA"أَف ر يد 
 نس ة السُّيولة الّدنيا ويؽ العالقة التالية:مستوى السُّيولة  وتةسب 

(     
 أر دة اأ وؿ الّسائ ة  الية الجودة "    "

 اي  التديبات  الّنبدية رهرا  امالً  
)  (11...................)   السُّيولة لألجؿ  الب ير      

 مرا اة وين غ  المر زي الهدؼ     "LCR"تةديد نس ة   رأف تسند اإلررايية أف الّس طات    
 و دا الّسياسات الّنبدية والمالية القت اد لظروؼ المستب  ّية التبييمات ظروؼ المالية البائمة واسترراؼ

الَتوتُّر  ظروؼِ  سؿِّ  ي  الخطوات  عض ال ت ار ي  يوسا أف وين غ  نس ة السُّيولة  تدا ير اختيار ي 
 :(1)    س يؿ الم اؿ ل الة ر

 السُّيولة؛ خطر لمعالجة سروريةً  تعت ر الّت  التدا ير واتخاذ الظروؼ القت اد ال    تبييـ –
 الَتوتُّر المرتبب مف الّسيناريو؛ نطاؽ ي  "LCR"  ند  ّؿ مستوًى مف مستويات ردود مت اينة سماف –
و      %100 ت ة  تةت "LCR"  ندما ت وف مستويات مف اأ وؿ لستخدامها مجمو ة تويير –

 ي  ةالة أزمة السُّيولة  و    الّس طات اإلررايية أف "HQLA"ر يد  أف تستخدـالم ارؼ 
 ةسب ما تبتسيه الظروؼ وذلؾ     النةو التّال : مخت فة تستجيب لما س ؽ و طريبة

 .%100تةت  ت ة  "LCR"السُّيولة ما اإلرارة ل عوامؿ المةددة والمؤ رة      الم ارؼ تبييما ل موقؼ تبديـ -
 .(*) الطوارئ تمويؿ خطط السُّيولة  وتعزيز مخاطر إل  التعّرض مف الةدّ  تدا ير الم ارؼ إدارة واتخاذ     -

 االمتثػػػػػػػػػاؿ بنسبة السُّيكلػػػػػػة الٌدنيػػػػػػػػػا : رزنػػػػػػػامة(13) ـػشكؿ رقال
 

 
 مف إ داد ال اةث  ناءا    : المصدر:

– Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III : dispositif international de 

mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité, Décembre 

2010,]Disponible sur le lien  [ :  https://www.bis.org/publ/bcbs188_fr.pdf  

– Comité de Bâle, Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi 

du risque de liquidité, Janvier 2013, Op-Cit, P02. 

                                                           
(1)

- BRI, Comité de Bâle, Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, 

Janvier 2013, Op-Cit, P05. 

وتنص  (PFU) الطوارئ تمويؿ خطة تسا أف الم ارؼ مف تتط ب الس يمة ي  الم ارؼ ةسب لجنة  اؿ السترارية  اإلدارة مف م ادئ  -(*)
 التوتر. السيولة ي  ةالت نبص مواجهة إل  الرامية الستراتيجيات    

70% 

 

60% 90% 

 

80% 

 

 100%  نسبة 0291جانفي  2017جانفي  2018جانفي  2015جانفي  2016جانفي 

 

https://www.bis.org/publ/bcbs188_fr.pdf
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 :"LCR"أىداؼ االلتزاـ بمعيار السُّيكلة األدنى .1.1
 مف ق ؿ لجنة  اؿ السترارية وذلؾ  هدؼ: "LCR" الب ير المدى     السُّيولة ِنس ة وسعت لبد

 الم ارؼ لديها لسماف أف السُّيولة  خطر ل وقاية مف  ورة ي  الب ير اأجؿ ي  المرونة تعزيز -
 الّت  السُّيولة الخطيرة اأزمة     التغ ب أجؿ مف الجودة  الية الّسائ ة اأ وؿ مف ي ف  ما

 يومًا؛ 30 تستغرؽ
 يم ف "HQLA" الية  جودة ذات الّسائ ة اأ وؿ مف  اؼٍ  ر يدٍ      الم ارؼ تةوزُ  أفَ  سماف -

 السُّيولة؛ مف اةتياجاتها لتغطيةِ  جزءًا مف قيمتها تفبد أف دوفَ  اأسواؽ ي  سُّيولة إل  تةوي ها
وأف  مواجهة ةالة الُعسر     المدى الب ير مف الم ارؼ تم ِّف اأقؿ أف     ين غ  "LCR" إفَ  -

 ي  الوقت المناسب؛ المالِئمة الَت ةيةية الَتوتُّر  اتخاذ البرارات واإلجراءات ِسيناريوَهاتتسمح 
 :"LCR"مككنػػػػػػػػات كخصائص نسبة السُّيكلة الدنيػػػػػػػا  .2.1

 م ونات وخ ائص السيولة ذات الجودة العالية المبترةة مف ذات الهيأة. ي ؼ هذا العن ر

 :"HQLA" العالية الجكدة ذات الٌسائمة األصكؿ .1.2.1
  ف هيئٍة مسئولة مسؤولية تةت ي وفَ  أف العالية ين غ  الجودة ذات الّسائ ة اأ وؿ إَف ر يدَ 

 : ما هو مدرج أدناا ويتألؼ مف يئتيفالَنبدية   ترغيؿِ      الُبدرة لها السُّيولة إدارة

 "HQLA" العالية الجكدة ذات الٌسائمة مككنات األصكؿ  :(10)جدكؿ رقـ 
 "HQLA" العالية الجكدة ذات الٌسائمة األصكؿ أرصدة

 مؿالمعا األصكؿ مف المستكل األٌكؿ المستكل
كل 

ست
الم
كؿ 

ألص
ا

كؿ
األ

 
 اأوراؽ النبدية البانونية؛ –
 الة ومية؛ والهيئات المر زية والم ارؼ الّدوؿ ُت درها الّت  المؤه ة ل تداوؿ البا  ة المالية اأوراؽ –
 دا  وزف لها سيادة ذات  يانات سيادة أو أ وؿ مف م ادر المر زي  الم رؼ     التةفظات –

 ؛00%

100% 
 

 

 األصكؿ مف المستكل الثاني

كؿ 
ألص

ا
كل 

ست
الم

ني
الثا

 

مخاطر   ترجيح والة ومية اأطراؼ المتعددة المر زية والم ارؼ الدوؿ ت درها الّت  اأ وؿ –
 ؛20%

 ذات سيادة. المؤه ة الرر ات سندات اآلمنة  اللتزامات –

85% 

15% 
ف  

م H
Q

L
A

 

 ؛)A+/BBB(  يف  درجة المؤه ة الرر ات ديوف سندات –
 العادية المؤه ة؛ اأسهـ –

75% 

 HQLA مػػػػػػػػػف   رصيد إجمالي

Source : BRI, Comité de Bâle, Janvier 2013, Op-Cit, P72. 
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المستوى  "مف اأ وؿ مةدودٍة ييما يخصُّ المستوى والمعيار  أَما وت وُف غيرُ  "المستوى اأّوؿ"
    ما يم ف أف"HQLA"ر يد  مف %40مف  ُتر ِّؿ أ  ر ل أف رريطةَ  )b-01(يترمُؿ المستوى " ال ان 
تتألؼ مف  اق  الفئات الَسا بة ةس ما ترتئيه السُّ طات الّرقا ية ) b-02( المستوى مف مف أخرى يئة ُتدرجَ 

 الةد ي  ُتدرج   وأف"HQLA"ر يد  مجموع مف %15تفوؽ  (  وين غ  أف ل11)انظر الجدوؿ رقػػػػػػػػـ 
 المستوى ال ّان . مف اأ وؿ     المط ؽ %40 اأق  

الم ارؼ والمؤسسات المالية     
  "HQLA" أر دةٍ  تةوَز     أف

 الّنبدية لمّدة التدّيبات  ايػػػ   ف ل تعويض
الَتوتُّرات  وهذا  سيناريوهات ي  يومػػػاً  30

 وه  الّت  الجودة  الية اأ وؿ ُتعت ر
 إل  تتةوؿ الفور أف و     سهولة يم ف
 أف  يدَ  قيمتها  جزء مف يبداف دوف سيولة
 ي  غيرها مف أيسؿ اأ وؿ ه    عض
 التخفيض  إل  التعّرض  دوف أمواؿ توليد

 ة عاليػػػة الجكدةػخصائص األصكؿ الٌسائم (:14) شكؿ رقـال

 
 مف إ داد ال اةث  ناءا   ػػػػػػػػػػػػػػػ  نفس المرجا.  المصدر:

 هذا مف الترغي ية  والهدؼ المتط  ات ل عض تخسا "HQLA"ر يد تر ؿ الّت  اأ وؿ وجميا
 .الَتوتُّر يترة و استمرار خالؿ السُّيولة  تع ئةِ  يبوـَ  أف المتط  ات

 :يكما 30التدفقات النقدية ألجؿ  .2.2.1
 أر دة   جمال  ويةسب يوما 30خالؿ  ل تديبات يعط  ال فة المتوقعة الّنبدية التدّيبات  اي 

 .(1) رؼٍ  أو سةبٍ  مف المتوّقعة المعّدلت مف الميزانية واللتزامات خارج الخ ـو يئات

 (12)...   اي   التديبات  لػػ    يوما    التديبات  المتوقعة  الةد الدن   التديبات  النبدية  المتوقعة       التديبات المتوقعة
 :"NSFR"نسبة السُّيكلػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المدل الطكيػػػػػػؿ .2

مرونًة  أ  ر الم ري  نظاـال لجعؿ السترارية"Bâle" لجنة  اتخذتها الّت  الخطوات أهِـّ  إّف مف
 الّطويؿ مف المدى      اف  اقتراٍح     الم ارؼ التبيُّد  مستويات "ُسيولة الهي  ة ال اي  المستبرة"

 والمستبرة     ال ايية السُّيولة هي  ة نس ة الهي  ية  لدى تسم  مف الناةية استبرار م ادر أ  ر خالؿ
 مستبرٍ  تمويؿ نمطِ  الةفاظ      ةيث يستوجب     الم ارؼ  "NSFR" الطويؿ  يةّددا مؤّرر المدى
 ترجيا المرونة لدى الم ارؼ إل  الميزانية  هذا المؤرر يهدؼ خارج مف وأنرطة اأ وؿ ت ويف ي 

                                                           
(1)

-Comité Bâle, Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, Op-Cit, 

P07. 

 كؿػػػػػػػػػػػػصاأل
 السائمة

كدةػػػالج ةػػػػػػػػػػعالي
"HQLA" 

 قميمة المخاطر

انخفاض درجة 
 التقمب فييا

ضعؼ عالقتيا 
مع األصكؿ 

 الخطرة
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 استيعاب ي  الم ري  نظاـال قدرة سيعزز السُّيولة  ما موقؼ الّت  تعطؿ  عو ات اةتماؿ مف والتب يؿ
 الَتوتُّرات آ ار خطر مف يب ؿ مما م درها   ف الّنظر   رؼ الّنظاـ المال  مؿتر مف المرّجح أف الت 

 اإلدارة م ادئ مف يعدُّ  "NSFR"المت اؿ  نس ة  أف  الذ ر الجدير ومف .(1)الةبيب  القت اد     المالية
 الَتوتُّر يةسب  ولهذا يترات أو الّسوؽ  ما أس فنا أةواؿ جميا  الّسرورة ترمؿ ل استخدمتها وأف الّس يمة 

 ي  ي ف  ل "NSFR" أفَ  رأت إذا السُّيولة مف أخرى مستويات ترترط أف ي  ةّرة يالم ارؼ المر زية
 السُّيولة أ عاد جميا  بياس َيسمةاف لوةدهما أو معاً  ل" NSFR  &LCR" أف السُّيولة  و ما خطر ا ت ار

 ر د ي  التساؽ زيادة ي  الّر د أدوات مجمو ٌة مف ُوسعت لذا و ما ذ رنا سا باً  الم ارؼ  ي 
 المن وص الّنةو     الّنفاذ ةيز "NSFR" خاص دخ ت العالم   و وجه ال عيد     السُّيولة مخاطر

يجب أف ل تبّؿ  ف  "NSFR". ييما  دا ذلؾ ي ف نس ة السُّيولة المستبرة 2015  يه ي  اأّوؿ مف جانف  
الّتمويؿ المستبر  لمجموع ين غ  أف ي وف مساوياً  "ASF" معن  أّف ر يد الّتمويؿ المتاح والمستبر  100%

 المط وب  ما ي  ذلؾ العنا ر خارج الميزانية وتةسب نس ة السُّيولة المستبرة ويؽ العالقة التالية:

(     
 م  غ الّتمويؿ المتاح  المستبر "   "
م  غ الّتمويؿ المستبر  المط وب 

)  (13.............)    السُّيولة لألجؿ  الطويؿ       

مبا ؿ سيولة  نا ر   نا ر الخ ـو الستبرار ي  سيولة قياس ه  معيار "NSFR"إّف مستوى
 الخ ـو استبرارًا ي  الم رؼ مبا ؿ  نا ر أ  ر اأجؿ طوي ة الخ ـو اأ وؿ يعادًة ما ت وف

 اأجؿ ق يرة الودائا  أف َيفترض ةيث أّنه معيار "NSFR"مبا ؿ   اإلساية إل  الّتمويؿاأجؿ   الب يرة
 ي  الواقا مف نظيراتها الّت  ت وف أجؿ. استبرارا أ  ر

 "ASF"فئة العناصػػػػػػر المككنة لػػػػػ    :(11)جدكؿ رقـ 
 المعامؿ الٌصمػػػػػػة ذات ASF فئػػػػػػػػػػات عناصػػػػػػر 
 سنة. 01 مف أقؿ المت بية مدة "T2" أدوات خارج التنظيمية اأمواؿ –  .1

 سنة. 01     تزيد أو تساوى الفعاؿ المت بية مدة والخ ـو أمواؿ مف أخرى   وؾ –
100% 

 %95 سنة. 01 مف أقؿ المت بية مدة مستبرة المطاؼ نهاية ي  الودائا –  .2
 %90 سنة. 01 مف أقؿ المت بية مدة استبرارا  اأجؿ أقؿ ي  الودائا –  .3
 .المالية غير المؤسسات مف المبدمة سنة  02مف  أقؿ المت بية أ وؿ التمويؿ –  .4

 الوطنية. التنمية المتعددة والم ارؼ الة ومية والهيئات سيادة  ذات مؤسسات جانب مف سنة مف  أقؿ التمويؿ –
50% 

 أ الا. الفئات سمف تندرج ل الذي الماؿ مف  نا ر اأخرى  الخ ـو جميا –  .5
 المتوسط. مف أ    اأّول   انت إذا NSFR اأ وؿ ي  المرتبات مف NSFR جؿأ الخ ـو ي  المرتبات –

00% 

 مف إ داد ال اةث  ناءا     : المصدر:
-BRI, Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme, Octobre 2014,OP- CIT, P06. 

                                                           
(1)

-Comité de Bâle, Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme, Octobre 2014, P01. 
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 العاّمة الخ ائص أساس     ُيباس ل "ASF"المتاح  الّتمويؿ مف ناةيٍة أخرى ي ف مستوى
ّنما ويؽ رروِط البيمة الّديترية المسّج ة لعنا ر  م ادر ي  الّنس   لالستبرار الّتمويؿ لدى المؤسسة وا 
أدناا  ي ّ ما  (12)ي  جدوؿ رقـ  م ينة خمس يئاتٍ  تجزئ  نا را     "ASF" ولةساب الخ ـو 
 الّديترية البيمة  أوزاف الم الغ إجمال  أي أنه يمّ ؿ "ASF" معامؿ مف زادت يئة   ؿ المرت ط زاد الم  غ

اأ وؿ يتوّجب العمؿ والتة يـ  يف  مف المط وب المستبر الّتمويؿ مستوى أما  الّنس ة لتةديدِ . (1)
  المعايير التّالية:

 متأتّية مفالبروض  أف ت وف نس ة  ةيث يتطّ ب الستبرار الئتماف الموجه لالقت اد: –
 الوساطة؛ مف الّنوع هذا استمرار سماف أجؿ مف  ا تة تمويؿ م ادر

 مف البروض مف جزٍء   يرٍ  تجديد إل  تسع  الم ارؼ أف وأداء الم ارؼ:  وف س وؾ –
 العمالء؛     المةايظة أجؿ

 الب ير؛ اأجؿ ي  التمويؿ اهتالؾ  عض ايتراض     اأ وؿ: مدة –
 يم ف توريبها يم ف الّت  المرهونة غير الجودة  الية أ وؿ أف إل  اأ وؿ: تستند سيولة جودة –

 تموؿ  ال امؿ أف ين غ  لػػػػذا ل الّسوؽ  ي   يعها أو موارد إسايية  سماٍف لتع ئة تستخدـ أف
 الّتمويؿ المستبر؛ خالؿ مف

 :رصد مخاطػػػػػػر السُّيكلػػػػة فػػػػػػي المصارؼ أدكات .3
 "Bâle" السُّيولة لدى الم ارؼ وسعت لجنة لت  ية مطالب  NSFR & LCR استخداـ  التوازي ما

والّتمويؿ   السُّيولة خطر لر د أ عاد العالم  الّ عيد      اّتساؽ اأدوات مف السترارية مجمو ة 
 :(2)وترمؿ أهـ مؤّررات قياس السُّيولة ي 

 تنويا لسماف أهمية  اأ  ر الّتمويؿ م ادر     التعّرؼ هو المؤّرر هدؼ هذاتركز التمكيؿ:  .أ 
  جمالإ÷ الّس يمة ويعط   العالقة )خ ـو التمويؿ  اإلدارة م ادئ ي   ه المو   التمويؿ م ادر

ي  هذا  ( الخ وـ مف العم ة   يرةو قائـ اأ وؿ (  )خ وـ التمويؿ مف إجمال  الناتت ) الخ وـ( 
 ي  التر يزات .  ؿ زيادة التمويؿ ويستوجب مراق ةجهة نوع أداة  مف الّتمويؿ المؤررات يرا   تر يزات

 إل  المرهونة غير اأ وؿ  مية معرية مف تمّ ف المؤررات هذااألصكؿ المرىكنة غير المتاحة:  .ب 
 مف المزيد     الة وؿ ي  السمان  الةؽَ  أف تعط  يم ف اأ وؿ الّنبد  هذا ذلؾ  ي  ما الم ارؼ

"HQLA" تويير  ند يم ف المر زي  ما الم رؼ ق ؿ مف مب ولة أو ال انوية الّسوؽ ي  الّتمويؿ أو 
 .الم ارؼ     إسايية سيولة م ادر

                                                           
(1)

 - BRI, Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme, Octobre 2014,OP- CIT, P06. 
(2)

- BRI, Comité de Bâle, Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, 

Janvier 2013, Op-Cit, P45. 
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 المتا عة   يها الرقا ية والّس طات الم ارؼ إفّ العممة الكبيرة:  تكفير سيكلة عمى األجؿ القصير مف .ج 
جمال و  العمالت الهامة ل ؿ  ."LCR"إطار  ي  اأجن ية النبدية  العم ة التديبات ا 

 وجه     أو الفور     ه  الّت  الّتردد  الية الّسوؽ  يانػػػػػػػاتبالٌسكؽ:  المتعمقة الرصد أدكات .د 
 ي  السُّيولة مف المةتم ة المرا ؿ تةديد ي  نموا مؤررات  و فها تستخدـ أف يم ف المتاةة الّسر ة

  ف السُّيولة )مع ومات مرا ؿ ل رؼ المع ومات مف مستويات  ال ة المراق ة الم ارؼ  وتتط ب لس طة
 الم رؼ(. ي  الخا ة المال   المع ومات نظاـال  ف اأسواؽ المالية  مع ومات

 :السُّيكلة خطر عمى كاإلشراؼ اإلدارة حسف مبادئ .4
وتسا د  (1)السُّيولة نظاـ إدارة مخاطر أساس تر ؿ السُّيولة مخاطر الّس يمة ور د اإلدارة م ادئ

ي  سماف قدرة الم ارؼ     مواجهة التزاماتها ييما يتع ؽ  التدّيبات الّنبدية غير المؤ دة  الت   ادًة ما 
لإلرراؼ  "Bâle"مف أجؿ ذلؾ و     عيِد الّرقا ة الةترازية طرةت لجنة  (2)تتأ ر  عوامػؿ خارجية

  "Liquidity Risk Management and Supervisory Challenges"ورقة  عنواف   2008الم ري  ي  
م ادئًا لإلدارة واإلرراؼ     خطر السُّيولة مدرجًة ي  الم ةؽ  (17)الّتو يات تتر ز ةوؿ س عة  ررة 

تجّ ت ال عو ات أماـ الم ارؼ  ونها لـ تنفذ الم ادئ اأساسية ي  إدارة السُّيولة     عدما(02)رقـ 
هذا وقد  "UFP"اأزمة أو ةت  التبّيد  خطط تمويؿ الطوارئ   ر  ها المو    ه  ولـ تؤد  رامت مةا اة

قامت الَ جنة  طرح العديد مف الّتو يات  رأف إدارة سيولة الّنظاـ المال  والّدروس المستفادة مف 
 السطرا ات المالية ي  العالـ  وقد يّ  ت   يرا  رأف  دد مف الّنباط اأساسية  ما ي  ذلؾ:

 الّتسامح ي  خطر السُّيولة؛أهّمية تةديد مستوى  –
 الةفاظ     مستوى  اٍؼ مف السُّيولة وخا ة  ف طريؽ ريا اأ وؿ الّسائ ة؛ –
 ت ميـ واستعماؿ سيناريوهات اأزمػػػػات الخطيرة ي   م يات المةا اة؛ –
 ؛"UFP"الةاجة إل  ت ن  خطة تبس   ػػتمويؿ الطوارئ  –
 ز انس اط الّسوؽ؛اللتزاـ  الت اؿ  رأِف خطِر السُّيولة لتعزي –

السترارية  أهمّية تبييـ مدى  فاية نظاـ إدارة مخاطر  "Bâle"إف تو يات لجنة 
وخا ة مخاطر السُّيولة ي  الم ارؼ  توسح أيسًا     سرورة الّتعاوف الفّعاؿ  يف 
المررييف والم ارؼ والمؤسسات المالية الرئيسية اأخرى خا ًة ي  أوقات الَتوتُّر وهذا 

يات الّت  تر ز     إدارة مخاطر السُّيولة وتط يؽ م ادئ اإلدارة الّس يمة وقد أّ دت الّتو 
 الّ جنة     التّنفيذ الّسريا والّدقيؽ لهذا الم ادئ. 

                                                           
(1)

-
  
BRI, Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme, Octobre 2014,OP- CIT, P01. 

(2)
- Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes de saine gestion 

et de surveillance du risque de liquidité, Septembre 2008, P01. 
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 (اختبارات الٌضغط)الرٌافعػػػػػػة المالية كاختبارات اإلجيػػاد المالي :      المطمب الثالث 
الت    فت  النظاـ المال  العالم  خالؿ الفترة  المالية العالمية اأزمة وراء ال امنة اأس اب أةدُ 

المفرط لعنا ر  الم ري  والستدانة العالية والتّبييـ الّنظاـ الّديوف ي  ترجا إل  ظاهرة ترا ـ 2008-2009
 ُذروة ترا مت ديونها ي  الت  الم ارؼ مف العديد أف  يدَ  خارج الميزانية لدى ال نوؾ والمؤسسات المالية 

 الستدانة تأ ير مف والةدّ  اسطّرت آنذاؾ إل  الّ جوء إل  الّسوؽ المال  قد الم ري  نظاـال ي  اأزمة
  مستوى الرتفاع أدت إل  العم ية اأ وؿ المالية  هذا أسعار     الّسغوط ةّدة مف زادت  طريبةٍ 
 .(1)الئتماف  رض و التّال  تبّ ص ل م ارؼ رأس المػػػػاؿ وانخفاض الخسائر

 :"Ratio de levier" نسبة الرافعػػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػة .1
ل رقا ة الم ريية اإلطار الذي ينّظـ نس ة الرّايعة المالية يساًل  ف  Bâleأ درت لجنة  2014ي  

  سيط معامؿ الّ جنةوتس ط  (2)متطّ  ات اإلي اح المعموؿ  ه لتعزيز التّنفيذ المّتسؽ     الّ عيد العالم 
 ترى  أّنه  نس ةالمخاطر و  إل  تستند الخاّ ة "الرايعة المالية" ل الّتمويؿ متطّ  ات ورّفاؼ لست ماؿ

تهدُؼ مف خاللها إل  تةبيؽ جم ٍة مف   (3)إجمال  قياس رأس المػػػػاؿ إل  نس ة التعرض مف مئوية
 مناِ  ي  ُيسهـ مما الم ري  نظاـال ي  الّريا المال  آلية ترا ـ تأ ير مف الةد اأر اف اأساسية أهّمها

 المال  الّنظاـ مز ز ة وسارة     مف رأنه أف يتس ب ي  إةداث آ ار الّريا المال  الذي انع اس  م ية
 المخطر  إل  تستند ل سيطة  خطوة     البائمة المتطّ  ات الّتموي ية است ماؿ والقت ادي  اإلساية إل 

 مف واسعة مجمو ة واؼٍ  نةو     ال ت ار ي  تأخذ أف الّريا المال  يجب نسب الم داقية ي  ولتةبيؽ
مف الّرايعة  النس ة هذا  ت ن   دأت الم ارؼ الميزانية  خارج تبييـ  نا ر ي  المال  الّريا مف الم ادر
ال ّال ة. ي   "Bâle"  ف إطار ط عة الّ ادرة اأة اـ أساس      2015جانف   01 مف ا ت ارا المالية
 و ر ؿ "GHOS"اإلرراؼ الم ري   ف المسئولة المر زية الم ارؼ مةايظ  طرح يريؽ2016 جانف  

 اأساسية الخا ة اأمواؿ  معن  رأس المػػػػاؿ إل  يستند أف الّرايعة المالية الذي يجب نهائ  نس ة
"Tier01"  المؤّسسات     إسايية مطالبٍ  تنفيذُ  استعرض  ما  %03مف  أدن  مستوى  ةيث تتسّمف 

نس ة الّرايعة  لمعيار الّنهائية الّ يغة وسا أيساً  "GHOS" الّنظامية وقررت الم ريية ذات اأهمية
وهذا  ة وؿ  "Basel III"اأّوؿ لتفاقية  الّر ف ي  دمجه يم ف ل    اؼ وقت إلتاةة  2016ي  المالية
 .2018جانف  

                                                           
(1)

- Banque des Regalements Internationaux, Commit de Bâle sur le controlee bancaire Document consultatif,  

Bâle III : révision du cadre régissant le ratio de levier,  juillet 2016, P01. 
(2)

- Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Ratio de levier Bâle III 

Questions fréquemment posées, Avril 2016, P01. 
 (3)

- Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage ratio 

framework and disclosure requirements, January 2014, P01. 
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     رأسماؿ الرريةة اأول                     
جمال ا اأ وؿ داخؿ  وخارج الميزانية

 (14).......................    نس ة   الرايعة          

     اأّول  مف رأس المػػػػاؿ  الط بةنس ة الّرايعة المالية تت وف مف "تد ير رأس المػػػػاؿ" الذي يرمؿ 
 وتوا ؿ     اأقؿ  %03مبسومًا     اأ وؿ المرجةة  المخاطر ومع را  نه  واقا  المخاطر أساس
 ما تبوـ  تتّ ا  2014منذ  جانف   الّتوازي     الّترغيؿ أ ناء نس تها وزيادة اأدن  الةد لخت ار الَ جنة

  ف   ب تطور المعايير والممارسات المةاس ية ذات الّ  ة لتةديد وةساب نس ة الّرايعة المالية.

 :الٌضغط كاإلجياد المالي اختبػػػار .2
ي   مؽ يترة اأزمة المالية تساءلت الم ارؼ والس طات اإلررايية ييما  انت مسألة اخت ار 
الممارسات  اييًة ق ؿ اأزمة لمواجهة الّظروؼ المتغّيرة  سر ٍة أـ ل...  يع   وجه الخ وص لـ ت ف 

إل  سعؼ اخت ار السترارية راجا  "Bâle"اأزمة  ما أرارت لذلؾ سيناريوهات اإلجهاد وما رأته لجنة 
ال ّال ة تبّرر إلزاـ  "Bâle"  و ردٍّ     ذلؾ ومف خالؿ إطار (1)الممارسات ي  رّد يعٍؿ     تطّور اأةداث

تم ّنه مف   الهيئات اإلررايية  سرورة أف ي وف لدى الم ارؼ  رامت دقيبة ومت ام ة لمةا اة اأزمة
مارس تأ يرًا   يرًا   يه وترّ ؿ  ن رًا أساسيًا ي  تبييـِ التعّرؼ     اأةداث أو التأ يرات الّت  يم ف أف ي

مةا اة اأزمة ترمؿ طائفًة واسعًة مف العوامؿ الّت  يم ف أف تؤدي ظروؼ  (2)مستوى مالءة المؤسسة
است نائية ي  استبرار الم ارؼ  وترمؿ هذا العوامؿ     اأةداث ي  اةتماؿ خفض لجميا اأنواع 

)الئتماف  الّسوؽ  الّترغيؿ(       عيد آخر يتوجب أف ي وف هذا التبييـ جزءًا ل الّرئيسية مف المخاطر
يتجّزأ مف ت ميـ ومتا عة إستراتيجية اإلدارة ي  الم رؼ  و  يه ي ف نتائت هذا العم يات يجب تبديمها 

ت ار اإلنذارات دوريًا و  ورة منتظمٍة إل  المج س التّنفيذي وي  إطار إدارة المخاطر الّداخ ية يعّد اخ
مؤّررا مسا دًا     تخفيؼ المخاطر وزيادة مستويات ال ّبة واأماف المال   أداة م ّم ة لنهت إدارة 

 المخاطر الّت  تستخدمها الم ارؼ وهو ي عب دورا هامًا ي :
 المال    ؿ؛ نظاـال تويير رؤى تط عيه وأدوات ر د وتبييـ ل مخاطر ي  الم ارؼ و –
 الداخ ية والخارجية ي  الم ارؼ ييما يخص المخاطر؛د ـ الت الت  –
 تةديد قدرة الم ارؼ والمؤّسسات المالية     تةّمؿ المخاطر؛ –
 تيسير تطوير آليات الةّد مف المخاطر أو خطط الطوارئ؛ –

 

 

                                                           
(1)

- Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Principles for sound stress 

testing practices and supervision, May 2009, P01. 
(2)

- Comité de Bâle, Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, Op-Cit, P  .216  
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 :األزمة أثناء اإلجياد المالي اختبار أداء .1.2
والممارسات الةترازية المط بة ي      مدى سعؼ اخت ار  2009-2008خ  ت اأزمة المالية 

 الم ػػػػارؼ والمؤسسات المالية  والّنظـ المالية     ةّد سواء ي  أر عة مجالت رئيسية وه   اآلت :
تعّد نتائت اخت ارات الَتوتُّر واإلجهاد المال   استخداـ اختبار اإلجياد كالٌتكامؿ في إدارة المخاطر: .أ 

رار الستراتيج  لدى الم ارؼ والمؤسسات المالية  و انت اأزمة  م ا ة مدخالت ي   م ية  نا الب
  ف أوجه الّسعؼ ي  الجوانب التّنظيمية لخت ار ال رامت ق ؿ اأزمة. قد  رفت 2009-2008المالية 

اخت ارات الَتوتُّر يتط ب تغطية نطاؽ واسا مف المنهجيات تهدؼ إل  تبييـ ا ر  اختبار المنيجيات: .ب 
 درجات متفاوتة ِلدى وجَب تنفيذها     أنواٍع  ديدة مف المخاطر  ة ي  القت اد ال   الّسغوط الةاد

 ما ي  ذلؾ المع ومات  ف اأسواؽ والئتماف ومخاطر السُّيولة  و    الّرغـ مف هذا المجمو ة الّواسعة 
 مف المنهجيات  أ رزت اأزمة  ّدة نباِط سعٍؼ ي  المنهجية.

معظـ الم ارؼ لـ ُت مـ اخت ارات الَتوتُّر ل ة ـ     مجريات الّسوؽ  الٌسيناريكىػػػػػػػػات:اختيار  .ج 
وت ّيف أّف واةدًا أو  ّدة جوانب اخت ارات الَتوتُّر لـ ُتطا ؽ إل  ةدٍّ   يٍر التطورات الفع ية و    وجه 

 الخ وص  سيناريوهات تةّمؿ الّ دمات.
ت يف أف الم ارؼ والمؤسسات المالية تبوـ  :لمنتجػػػػات قيد االختبػػػػاراختبار مخاطػػػػػػر محددة مف ا .د 

خطر الّتوريؽ ومخاطر  اخت ار مجمو ة مف المخاطر المةددة  وأهم ت  عض المخاطر الخا ة  
 الطّرؼ المبا ؿ   اإلساية إل  المخاطر الت  تتعّ ؽ  استراتيجيات الّتغطية.

 :المبادئ كالممارسات السميمة الختبارات الٌضغط كاإلشراؼ .2.2
السترارية     غرار  ندوؽ الّنبد الدول  )سنتطّرؽ  "Bâle"وسعت لجنة استنادًا إل  ما س ؽ 
 مةاولة لتةسيف الممارسات وأساليب إدارة المخاطر مجمو ة مف الم ادئ إليه ي  الف وؿ المتبدمة(

ترمؿ هذا الم ادئ اأهداؼ واأة اـ الَسرورية لت ميـِ وتنفيذ  رامت  الّس يمة ل م ارؼ والمررييف
اخت ار اإلجهاد المال . تو يات الَ جنة و جزٍء مف نهٍت رامٍؿ لتعزيِز إدارة الم ارؼ  ر ٍؿ س ٍس ومرٍف  

 تهدؼ إل  تعميؽ وتعزيز ممارسات الم ارؼ لخت ار تبييـ الّرقا ة  هذا الممارسات.
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 االستشارية "Bâle"لمجنة  اإلجياد الماليالمبادئ كالممارسات السميمة الختبارات  :(12)ـ جدكؿ رق
 المضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف المبدأ نطػػػػاؽ المبػػػػػػػدأ

طر
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ة ال
دار
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 اخت ار نتائت ما ل تط يؽ  ي وف قا الً المخاطر  وأف  إدارة  باية مف يتجزأ ل جزءا ير ؿ أف ين غ  خت ارال  .1
 الّتجارية؛ لأل ماؿ اإلستراتيجية ذلؾ ي   ما اإلداري  المستوى     البرار  نا  م ية     التأ ير تة يالت

 منظورًا لمراق ة ويوّير المخاطر الت  قد يتعّرض إليها ويةدد يعزز اخت ار     الم رؼ يعمؿ أف يجب  .2
 والخارجية(؛ الّداخ ية الّت الت السُّيولة  تعزيز المخاطر) فاية رأسماؿ  إدارة إدارة وأدوات اأخرى المخاطر

 يرمؿ أف وين غ  الّس طات اإلررايية أّيًا  اف توّجهها   ف الّ ادرة اآلراء الّسغط اخت ار ُترا  ين غ  أف   .3
 مف الّتبنيات؛ طائفة

 ور ّما مخت فة الّسيناريوهات لستيعاب ال ايية  المرونة تّتسـ قوّية أساسية ُ نية الم ارؼ لدى ي وف أف ين غ   .4
مخت فة  لسماف نجا ة هذا الخت ارات و التال   و مستويات المناسب المستوى     الَتوتُّر اخت ارات تغيير

 سالمة الم ارؼ؛
 اخت ار الّسغط وتةدي ها ال تماد      آداءها متانة مستب ة تبييـ الم ارؼ البياـ  انتظاـ و  ورة      .5

  انتظاـ؛ تبييمها و ذلؾ

ات
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اخت

 

 الندماج مف الم ارؼ تتمّ ف أف الّتجارية ويجب المخاطر مف طائفةً  ترمؿ ين غ  أف الَتوتُّر اخت ارات  .6
 المخاطر؛  ف  ورٍة  ام ة لتبديـ الخت ار أنرطة مف طائفةٍ  ي  يّعالة و طريبةٍ 

الرتدادية  اآل ار ذلؾ الت ّورات التطّ عية لر د ي   ما ّسيناريوهات  مجمو ة ترمؿ الخت ارات أفين غ    .7
 المنظومة؛ نطاؽ    

سواًء  اأسرار توليد أ  ر ذلؾ ي   ما تبا  الّت  اأةداث مف  مجمو ة الَتوتُّر اخت ارات تتميز أف ين غ   .8
 السمعة؛ يبداف خالؿ مف الخسائر أو ةجـ خالؿ مف

 ي  السُّيولة مستوى التعرض لنخفاض وتبييـ ا ر اأ وؿ أسواؽ تمويؿ ي  المتزامف تة يؿ الّسغط ين غ   .9
 الّسوؽ؛

ت 
جاال

م
يز 

ترك
ال
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ال
 

 ؛ووسا خطِط الطوارئ وتخفيِؼ المخاطرة منتظمٍة    ورةٍ  المخاطر الةدِّ مف تبنيات يعالية  .10
 المخزوف؛ المخاطر اإلجهاد اخت ار تغّط  أف ين غ   .11
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 النارئة اخت ار الّسغط المخاطر سمف ُتدرج مخاطر الّسمعة  وأف قياس أ ر منهجيات اخت ار تعزيزين غ    .12
 .الّ  ة ذات ال يانات و ف المر  ة الميزانية  ف

 العالية؛ الستدانة اخت ارات تتسمف نهت ين غ  تعزيز  .13

فيف
شر

الم
ئ 

باد
م

 

 ين غ  ل مررييف اخت ار وتبييـ و انتظاـ اأداء الرامؿ ل م ارؼ؛  .14
 نتائت  انت إذا أو  رنامت اخت ار الب ور ي  أوجه ت ةيةية إجراءات واتخاذ إدارة ل مررييف ين غ   .15

 البرار؛  نا  م ية ي  ال ت ار ي  تؤخذ ل الَتوتُّر اخت ارات
 سيناريوهات الخت ارات؛ ي  مدى نطاؽ ورّدة الّطعف يم ف ل مررييف إف د ت السرورة أ ناء الّتبييـ  .16
العامة وأف يتميز  السعؼ مواطف لتةديد العامة الّس طات ما  ّناء ةوار ي  الدخوؿ ل مررييف ين غ   .17

 اخت ار الم ارؼ؛  رنامت لتبييـ ومهارات  بدرات المررييف

Source : BIS, Basel Committee, Principles for sound stress testing practices and 

supervision, May 2009, Op-Cit, P16. 
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 "PESF"إلدارة المخاطر فػي النظاـ المالي " FMI" برنامج تقييـ القطػاع المالي آلية : المبحث الثاني
المال  وأداء القت اد ال ّ   مف جهٍة ود ـ الّتدا ير  نظاـال    العالقة  يف  ّةة  "FMI"يرّ ز 

ل ةدِّ مف اةتماؿ وقوع اأزمات المالية مف جهٍة أخرى  وتهدؼ هذا الَتدا ير لتعزيز اإلرراؼ     
المؤسسات المالية واأسواؽ المالية ُ غية الةدِّ مف المخاطر الُمفرطة  وتةسيف إدارة المخاطر وتعزيِز 

المالية   ما أَنها تُر ز     قسايا القت اد ال ّ   وذلؾ  هدؼ جع ها اإلطار القت ادي  َةة الوساطة 
ي  الةدِّ مف اأزمات المالية وآلياته  "FMI"اأ  ر استبرارًا  يأت  هذا الم ةث ليعط   ورة  ف دوِر 

  المخت فة ي  قياس وتسيير المخاطر المالية.
 المالػػي نظاـإلدارة المخاطػػػػػػػر فػػػػي ال FMIتكجيػػػػػػػات :     المطمب األكؿ

لمّا  اف  ندوؽ الّنبد الّدول  هو الهيئة الّدولية الوةيدة الم  فة  أنرطة تنطوي     الدُّخوؿ ي  
الرئيس  ليس يبط لمناقرة  المةفؿ ةواٍر نرٍط  ف الّسياسات القت ادية ما  ؿ ال  داف تبري ًا  ي نه ُيعدُّ 

ّنما أيسًا لمناقرة البسايا المهمة لستبرار الّنظاـ الّسياسات  القت ادية الوطنية ي  سياؽ  الم  وا 
 المال  الّدول  وتسـّ هذا البسايا وسا معايير وقوا د معترؼ  ها دوليًا ل ّسياسات والمؤّسسات.

 :أىداؼ صندكؽ الٌنقد الٌدكلػػػػػي لمحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػى الٌنظاـ المالي العالمي .1
 ندوؽ الّنبد الّدول  هو و الة متخ  ة مف و الت منظومة اأمـ المتةدة  أنرئ  موجب 

ل عمؿ     تعزيز سالمة القت اد العالم  ويديرا أ ساؤا الذيف يرم وف جميا  1945معاهدة دولية ي  
أي نظاـ  -ي  الّنظاـ الّنبدي الّدول  المؤسسة المر زية   وهو(1)  دا 187  داف العالـ تبري ًا  عددهـ ال الغ 

الّترجيا و المديو ات الّدولية وأسعار  رؼ العمالت الذي يسمح   جراء المعامالت الّتجارية  يف ال  داف 
يم ف أف يستفيد مف مواردا  -  ما يّتسح مف اسمه -    ا تماد سياسات اقت ادية س يمة  ما أّنه 

    تةسيف  "FMI"مر الت ميزاف المديو ات  ويعمؿ لالمؤّقت  اأ ساء الذيف يةتاجوف إل  الّتمويؿ
 .اأةواؿ الّسائدة  الميًا مف خالؿ تةبيؽ استبرار أسعار الّ رؼ وتجّنب الّتخفيض التّنايس  لبيـ العمالت

 صندكؽ الٌنقد الٌدكلػػػػػي كمكاجيػػػػػة األزمػػػػػػػػػػات:  .2
ّنظاـ الّنبدي العالم  يػػػػػػػػ  ظؿ أزمة المديونية والعولمة تجدد دور الّنبد الّدول   ندوؽ ي  إدارة ال

المالية  وذلؾ   ررايه      رامت معدة     أساس مؤررات مةددة لمةاولة التةسيس  اأخطار المةتم ة 
الوقوع وسياسات تفرض     الدوؿ اأ ساء لت ةيح الختالؿ ومعرية أس ا ها و التال  المسا دة ي  

 أهـ هذا ال رامت:معالجتها ومف 

 
                                                           

 الرا ط[:    متاح   ]التكيؼ لمكاجية التحديات الجديدة ندوؽ النبد الدول    -(1)
- https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#new . 26/07/2016 (35: 09) ــــــــ. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#new
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 برامػػػػػػج الٌتثبيت الييكمػػػػي: .1.2
ه   رامت تةاوؿ ت ةيح الختالؿ الّناتت  ف اإليراط ي  الّط ب ال ّ       المدى الب ير 
والمتوسط  الّتر يز     أدوات الّسياسة الّنبدية والمالية الّتجارية والست مارية )أسعار الفائدة  تخفيض قيمة 

راط القت ادي  ترجيا العم ة  السرائب  يتح المجاؿ ل بطاع الخاص وتب يص دور الّدولة ي  النّ 
الست مار...(  ر ز   يها الّ ندوؽ ي  معالجة أزمة المديونية وي  إطار  رامت إ ادة الجدولة وترت ز 

 :(1)مةاور رئيسية ه  03هذا ال رامت     
 المةور اأوؿ تخفيؼ  جز ميزاف المديو ات؛ -
 ؛المةور ال ان  م ايةػػػػػػة الّتسخػػػػػػـ -
 ترجيا الست مار الخاص؛المةور ال ّالث  -
 برامػػػػػػػػػج اإلنػػػػذار المبٌكػػػػػر: .2.2

ي  إطار سع  الّ ندوؽ لسترعار اأزمات والتن ؤ  وقو ها لجأ إل  ا تماد نماذج مف القت اد 
الّتة يؿ والتن ؤ  اأزمات     مجمو ة مف  ستند إل البياس  تعرؼ  نماذج اإلنذار الم ّ ر الذي ي

رهرا( الت  تؤّدي إل  إةداث اأزمة وأهّمها نس ة الّديف  24-12وال يانػػػػػػات التّاريخية )مدة  المتغيرات
ي   ق ير اأجؿ إل  اةتياطات الّنبد اأجن    الرتفاع ي  سعر الّ رؼ الةبيب   الّنس ة لالتجاا الّسائد

ارتفعت قيمة متغير مف هذا    العجز ي  الةساب الجاري ل معامالت الخارجية ...(  ةيث  ّ ماالنمو
المتغيرات ازداد اةتماؿ وقوع أزمة  ويستند الّ ندوؽ ي  استرعارا اأزمة والتنّ ؤ  وقو ها إل  جم ة مف 

 المؤّررات )سوؼ يتـ الّتطرؽ إليها  التّف يؿ ي  الم ةث اأخير مف هذا الف ؿ(.
 الٌنظاـ المالي العالمي :الٌرقابة االحترازية مدخؿ صندكؽ الٌنقد الٌدكلي لمحفاظ عمى  .3

    الّنظاـ الّنبدي الّدول  ويتا ا الّسياسات القت ادية والمالية المط بة ي    دانه  "FMI"يررؼ 
  دا  وُيْعَرؼ هذا النراط  اسـ الّرقا ة وي  سياؽ هذا العم ية الت  تتـ      188اأ ساء ال الغ  ددها 

المستوى العالم  و ذلؾ     مستوى ال  داف المنفردة يس ط ال ندوؽ السوء     المخاطر الت  يم ف 
الّطريبة أف تهدد الستبرار المال  العالم   ويبدـ المرورة  رأف ما ي ـز مف تعديالت ي  الّسياسات و هذا 

يسا د الّ ندوؽ الّنظاـ الّنبدي الّدول      الوياء  غرسه اأساس  المتم ؿ ي  تيسير ت ادؿ الّس ا 
 .(2)والخدمات ورأس الماؿ  يف ال  داف وسماف تواير الرروط الاّلزمة لالستبرار المال  والقت ادي

 

                                                           
  مداخ ة مبدمة ل م تب  الدول  ةوؿ اأزمة المالية والقت ادية المالية كاالقتصادية العالميةدكر صندكؽ النقد الدكلي في مكاجية األزمة لطرش ذه ية   -(1)

 الجزائر. -   جامعة يرةات   اس  سطيؼ2009أ تو ر  21-20الدولية والةو مة العالمية  يوم  
 .01  دوف  يانات أخرى  ص2016   ةيفة وقائا  مارس رقابة الصندكؽ ندوؽ النبد الدول    -(2)
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 "PESF" تقييـ القطػػػػػػػاع المالػػػػػػي مفيـك كآلية إدارة المخاطر كفؽ برنامػػػػػػج:    المطمب الثاني
يتناوؿ هذا المط ب اإلطار المنظـ إلجراء  رنامت تبييـ البطاع المال   أهدايه وأهـ الخطوط 
العريسة الت  يتط  ها ال رنامت نظرا ل ونه يستهدؼ اقت اديات مت اينة مف ةيث البدرة الستيعا ية 

 والخ ائص القت ادية.

 :يـ القطاع الماليمفيـك برنامج تقي .1
المال  ي  أي   ٍد تترتب   يها آ ارًا واسعًة  نظاـأظهرت اأزمة المالية العالمية اأخيرة أّف  ّةة ال

"PESF"لقت ادها وذلؾ مف   داف أخرى  لذا يسمح  رنامت 
  جراء تة يؿ  امؿ ورامؿ وتبييـ التطّور  (*)

ي  اقت اديات الّدوؿ المخت فة. يأت  هذا العن ر ليبدـ طرةًا موجزًا  ف مفهوـ  رنامت  (1)المال  نظاـال
"PESF"  ومةددا ل تبنيات والمنهجيات المعتمدة لتبييـ اةتياجات الستبرار والتنمية الّرام ة ي  الّنظـ

  تستند   يها المالية والقت اديات المخت فة ةيث سنعتمد     مجمو ة واسعة مف العوامؿ  ت ؾ الت
 .(2) ال ع ة ال نائية المرتر ة ل ندوؽ الّنبد والم رؼ الّدولييف

 :"PESF"اع المالػػػػػيػػػػػػالتعريؼ ببرنامج تقييـ القط .1.1
و الس ط  عد اأزمة  ي  أ باب اأزمات المالية الت  مست العالـ أواخر تسعينات البرف الماس 

 1999ي  ماي  "PESF"وسا  ندوؽ الّنبد جهاز يسم  تبييـ البطاع المال  اآلسيوية "أزمة الّنمور" 
وهذا مف أجؿ المسا دة ي  تعزيز  ل تم يف مف قياس النظـ المالية ي  الدوؿ اأ ساء داخؿ ال ندوؽ

وقد  دأ  رنامت تبييـ البطاع المال      أساس تجري   ي  ال داية       داف مف  ينهـ  اأنظمة المالية 
ويعد  دوؿ ال نا ية ال  رى وي    داف اأسواؽ النارئة جنوب أيريبيا     س يؿ الم اؿ وال  داف الّنامية.ال

هذا ال رنامت مف ق ؿ يريؽ المج س التنفيذي ل ندوؽ الّنبد الّدول   سواء أجري ي  سياؽ المراق ة ال نائية 
لمال " أو     أساس مستبؿ  اسـ "وةدة تبييـ البطاع ا المرتر ة ل ندوؽ الّنبد والم رؼ الّدولييف "

الستبرار المال "  يمس هذا ال رنامت اقت اديات الدوؿ النامية والنارئة     ةد سواء  هذا وقد أ م ت 
  يرا منها خسعت له أ  ر مف  –دولة الت  تعد الجزائر واةدة منها  م ية الخسوع لهذا ال رنامت  142

  وأ  ح جزءا منتظما مف  م يات 2008-2007المالية العالمية  خا ة ي  أ باب اأزمة -مرة واةدة
الم رؼ وال ندوؽ وقد تـ  ناء  رنامت تبييـ البطاع المال      مجمو ة مف التبنيات التة ي ية وأدوات 
التبييـ مف أجؿ أف يستفيد منها   رى الهيآت المعنية  الّسالمة والستبرار المال  والم ري   الخ وص 

وهيئات المعايير الّدولية المتعددة اأخرى الس طات الوطنية المة ية  ةيث  )BIS(ويات الّدول م رؼ التس
 يغط  تبييـ  ال ة  نا ر ه :

                                                           
)*(  - Program Dévaluation du Secteur Financier. 

(1)
-IMF, the Financial Sector Assessment Program, an official document, p01. 

(2)
-IBRD - World Bank- IMF, Financial Sector Assessment, 2005, p03. 
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 إم انات تأ ير المخاطر الرئيسية     الستبرار المال  ال ّ   ي  المدى البريب؛ -
 إطار سياسة الستبرار المال  ل  الد؛ -
 اأزمات المالية؛قدرة الّس طات     إدارة وةؿ  -

المال  ي   نظاـيخت ؼ ةجـ يريؽ ال ع ة  رنامت تبييـ البطاع المال  ت عًا لةتياجات وتعبيد ال
ال الد و دد مف التبييمات المعايير الرسمية  وهو يت وف  ادة مف رئيس ال ع ة وأر ا إل  خمسة أ ساء 

 ايا معّبدة.آخريف     اأقؿ  ويم ف أف ت وف الفرقة أ  ر إذا  انت البس

 :"PESF" تقييـ القطاع المالي أىداؼ برنػػػامج .2.1
هو تبييـ  ال ة  نا ر أساسية  تم ؿ اأول  سالمة أوساع الم ارؼ " PESF"الهدؼ مف  رنامت 

والمؤسسات المالية وجودة الّرقا ة   يها و    اأسواؽ المالية  وآخرها مدى قدرة اأجهزة الرقا ية و ناع 
ومف منط ؽ أنه يرم  إل    (1)ور  ات اأماف المال      التةرؾ الفعاؿ ي  مواجهة اأزماتالّسياسات 

تةديد نباط البوة ونباط السعؼ ي  الّنظاـ المال  العالم  والةد مف مخاطر اأزمات  والمساهمة ي  
التة يؿ المت امؿ وتةبيؽ  (2)تعزيز الجهود الرامية إل  تةبيؽ الستبرار المال  والنمو     ةد سواء

لبسايا الستبرار والتنمية  استخداـ مجمو ة واسعة مف اأدوات والتبنيات التة ي ية ويم ف إجماًل إدراج 
 أهدايه ي  النباط التالية:

تة يؿ مؤررات الةيطة الةترازية ال ّ ية   ما ي  ذلؾ اخت ار اإلجهاد المال  وتة يؿ السيناريوهات   
 ة المالية وتة يؿ الروا ط  يف المؤسسات المالية   ما ي  ذلؾ   ر الةدود؛وتة يؿ مؤررات السالم

المال   ما ي  ذلؾ تة يؿ ال فاءة والبدرة التنايسية  ودرجة التر يز  والسيولة  واأ وؿ  نظاـتة يؿ ال 
 المالية المخت فة؛

 الم ري ؛ نظاـة التبييـ مدى تنفيذ المعايير الّدولية ذات ال  ة  الستبرار المال  ومدى ةو م 
 الّدولييف؛ ل نؾتة يؿ الستبرار والتنمية جن ا إل  مناقرات الّسياسات القت ادية ما ال ندوؽ وا 

النظر ي  نو ية اإلرراؼ     الم ارؼ ورر ات التأميف واأسواؽ المالية ي  سوء المعايير الّدولية  
ور  ات اأماف المالية     الستجا ة المعترؼ  ها  وقياس مدى قدرة المررييف وواسع  الّسياسات 

 فعالية أزمة الّنظامية  ويوير ير ة لبياس مدى امت الها لمعايير المالية والنظـ التنظيمية والرقا ية 
 ؛(3)اتجاا الممارسات المب ولة دوليا

                                                           
, نررة  ندوؽ 2012الصندكؽ يجرم مراجعة ألكضاع القطاعات المالية الكبيرة في  -برنامج تقييـ القطاع المالي ندوؽ النبد الدول ,   -(1)

 .02, ص 2012جانف   13النبد الدول ,
(2)  

-  Le programme du FMI et la Banque mondiale relatif à l'évaluation du secteur financier, ] sur le lien  [ : 

- http://www.imf.org/fr/news/articles/2015/09/28/04/54/vc022301 .    21/07/2016 ــــــــــــــ   (13 :27). 
(3)

- World Bank, Financial Sector Assessment Program (FSAP),  ]  Disponible sur le lien  [ : 

- http://www.worldbank.org/en/programs/financial-sector-assessment-program  .  .(09:00)   ـــ   17/07/2016

http://www.imf.org/fr/news/articles/2015/09/28/04/54/vc022301
http://www.worldbank.org/en/programs/financial-sector-assessment-program%2017/07/2016
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وليست هناؾ  يغة ت  ح ل جميا ي  هذا التبييمات ومف  ـ يةدد ال ندوؽ موسا التر يز ي  
 ؿ مف هذا المجالت ةسب ظروؼ  ؿ   د     ةدة  ويأخذ ي  ال ت ار م ادر الخطر المةتم ة 

دارة اأزمات ي  هذا ال  داف   غية  النس ة ل ؿ منها  والهدؼ مف ذلؾ هو تبييـ اأطر المعتمدة لمنا وا 
 د ـ الستبرار المال      المستوييف الوطن  والعالم . 

ورغـ أف التّر يز سي وف     ال  داف ال  يرة 
لسيما الت  تبتس  سياسة ال ندوؽ الجديدة   جراء 
تبييمات أوسا ها ي ف هناؾ تةديات خا ة تنفرد 
 ها ال  داف اأ غر الت  يخطط ال ندوؽ لزيارتها 

هذا ويعتـز  ندوؽ الّنبد الّدول   رسـ سنة  مستب ال.
تبييـ  عض الدوؿ اأ ساء وه  مدرجة ي   2018

الجدوؿ المبا ؿ  وييما ي    عض الّدوؿ لتبييـ  رنامت 
 المال  لهذا السنة: نظاـالتبييـ 

 2018 برسـ سنة FMIالدكؿ المستفيدة مف بعثة 

 جاماي ا.أرمينيا    جي ا  ال رازيؿ  منطبة اليورو   
 نامي يا  ال يرو   ولندا  رومانيا  تنزانيا  تايالندا. 
 الجزائر  أستراليا  النمسا  جزر ال هاما  سويسرا. 
 ندا  يرنسا  هونغ  ونغ ال ينية اإلدارية  

 الخا ة.
 إيطاليا   وريا  ال ويت  مبدونيا  مالطا  سنغايورة. 

 وينته  ي  2018ي دأ تبييـ هذا ال  داف ي   مالحظة:
2019. 

Source :  

  International Monetary Fund, Financial Leviathans Under Review in 2016, ] Disponible 

sur le lien  [ : 

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2016/POL011416A.htm31/07/2016(40: 14)ـــ. 

 :"PESF"خصائص برنامج تقييـ القطػػػػػػػاع المالػػػػي  .2
له وةدتاف أساسيتاف  ما ذ رنا اأول  "تبييـ الستبرار المال " تستهدؼ الدوؿ  "PESF" رنامت 

النامية والنارئة ووةدة "تبييـ الوسا المال " تستهدؼ اأسواؽ المالية المخت فة  ويم ف تبييـ هذا 
فة  الم ونات ي  نفس الوقت أ ناء مهمة مرتر ة  يف  ندوؽ الّنبد الّدول  والم رؼ أو ي  أوقات مخت 

ESSFوتت خص النتائت الرئيسية لهذا ال رنامت ي  تبييـ استبرار الّنظاـ المال  
التنمية  أما تبييـ .(1)

يبا تةت مسؤولية الم رؼ الّدول   ةيث ير ز  "PESF"القت ادية ي   رنامت تبييـ البطاع المال 
المال  ومعالجة نباط  نظاـوتعزيز الوالمدى الطويؿ ويةتاج لتعميؽ تبييـ التنمية     المدى المتوسط 

المال  ي  الّنمو     المدى الّطويؿ اأجؿ والتّنمية  نظاـالّسعؼ الّرئيسية ي   فاءة وقوة ومساهمة ال
 الجتما ية.

 

                                                           
(1)

- IMF, Financial Sector Assessment Program: Frequently Asked Questions, [Disponible sur le lien]: 

- https://www.imf.org/external/np/fsap/faq/#q1.    18/07/2016 (11:06) ــــــــ. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2016/POL011416A.htm
https://www.imf.org/external/np/fsap/faq/#q1
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 :"PESF"األطراؼ الخاضعػػػػػػة كالمستفيدة مف برنامج  .1.2
  سواء "PESF"دولًة أف تط ب وتجتاز  187ال الغ  ددها  FMIلجميا ال  داف اأ ساء ي   يم ف

أ در مج س  ندوؽ الّنبد  2010س تم ر  اف أو لـ ي ف قد استفاد مف القتراض مف ال ندوؽ  وي  
ي   "PESF"قرارا يبس   تةويؿ  ن ر الستبرار المال  ل  رنامت تبييـ البطاع المال  الطو   الّدول  

ل تبييـ المعمؽ المالية   يها اآلف إل  إجراء تبييـ رامؿ  نظـالقطا ات المالية ال  رى ي  العالـ  هذا  25
 Article IV"ي  سياؽ المراق ة  موجب مراورات المادة الرا عة  (1)ل ّ ةة المالية مرة  ؿ خمس سنوات

Consultation"  29تـ توسيا قائمة البطا ات المالية ذات اأهمية الّنظامية إل   2013وي  ديسم ر 
المال  ي   نظاـيهناؾ ةاجة  الفعؿ لمراجعة سنوية مف ال ةة المالية تغط  تبديرات ال نظاما ماليا 

 الجوانب التّالية:

 المال    فة  امة؛  نظاـالسالمة الّنظاـ الم ري  و  -
 تةبيؽ اخت ارات التةمػػػػػػؿ "اإلجهاد المال "؛ -
 دراسة نو ية الم ارؼ والتأميف والّرقا ة     الّسوؽ المال  سد المعايير الّدولية؛  -

 األكثر تكامالن كالٌتي تخضع إللزامية التقييـ المالي دكريا 25المالية الػػ  نظـال  :(13)جدكؿ رقـ
 أضيفت 2014 2012 2013 2011 2010

الوليات  
المتةدة 
 اأمري ية

 ال يف  ألمانيا  هولندا 
 لو سم ورغ  الم سيؾ 
 روسيا الفيدرالية   
 تر يا  السويد 
المم  ة ال ريطانية  

 المتةدة

 أستراليا 
 ال رازيؿ 
 يرنسا 
 الهند 
 اليا اف  إس انيا 

 النمسا 
   جي ا 
 إيطاليا 
 وريا  

 الجنو ية
 سنغفورة 

  ندا 
هونغ  

  ونغ
 سويسرا 
 أيرلندا 
 

 ين ندا 
  ولندا 
 النرويت 
 الدنمارؾ 

 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:
 FMI, Les secteurs financiers des 25 principales économies soumis au contrôle du 

FMI , Bulletin du en ligne, P02. 
 FMI, Les secteurs financiers des 25 principales économies soumis au contrôle du 

FMI , Bulletin du en ligne, P02. 
 IMF, Maandatory FSAP Stability Assessments, 2013, p 06-17. 

 

                                                           
(1)

- FMI, Les secteurs financiers des 25 principales économies soumis au contrôle, Bulletin en ligne, 27 

septembre 2010, ] Disponible sur le lien  [ :  

- https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2010/new092710af.pdf.   21/07/2016 ــــ   (16 :37). 

https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2010/new092710af.pdf
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    اللتزاـ الخسوع لتبييـ ي  إطار  رنامت  ؿ خمس سنوات  " Groupe 20" هذا وقد قدمت دوؿ
 نظاـتبييـ المت اؿ ل معايير اليجري     موازاته  "PESF"تجدر اإلرارة إل  أنه مف سمف أساسيات و 

 "RONCs"المال  الّدولية 
إذ أنه جزء إلزام       ع ة ال رنامت سمف هذا التّبرير معد طو يًا يبط   (*)

 م ية المراق ة  ةيث يعزز مف مو وقية ودّقة ال رنامت خا ة إذا  اف التّبييـ الّرسم  اأخير مف المت اؿ 
بنيات الم ريية قد رهد  عض المستجدات  وتعد أهـ المعايير الت  يستند   يها ال رنامت ت ؾ المتع بة  التّ 

 ويم ف أيسًا أف تتـ  )BCP, OICV  &l'AICA(وأسواؽ رأس الماؿ واإلرراؼ     قطاع التأميف 
"RONCs"  خارج"PESF"أساٍس مستبؿ وقد اتخذ المج س التنفيذي لػػػػ       FMI  قرارا يبس   تةويؿ

الّذي يتـّ     أساس طو   إل   ند إلزام  ي  رقا ة ال ندوؽ  "PESF" ن ر الستبرار المال  ي  
ذلؾ خطوة رئيسية مف خطوات  ؿالمالية     مستوى العالـ  وير ّ  نظـًا ماليًا تت در النظام 29   

الّ ندوؽ لتةديث  الةيته الرقا ية وطرائؽ تنفيذها استررادا  اأزمة اأخيرة   ما أنه يتفؽ واللتزاـ الذي 
 ادة المجمو ة العرريف لالقت اديات المتبدمة وال ا دة ي  قمة "وارنطف" الت   بدت ي  نويم رقطعه ق
 29و اف اختيار ال ندوؽ لهذا القت اديات الػ  هـ المالية لدرجة أ  ر مف التدقيؽ نظم  خساع  2008

ال  داف اأخرى  ول ُتع ِّر المالية ي   نظـهـ المالية وال ِّالت الت  تر ط  ينها و يف النظمقائمة     ةجـ 
ة  ف اأهمية القت ادية أو السياسية اأوسا نطاقا ل   د المختار  ما أنها ستخسا إل اد FMIمعايير 

 .(1)المالية وتغير أةجامها وروا طها  مس  الوقت نظـالتبييـ   فة دورية ما تطور ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(*)

- Les évaluations de la conformité aux normes du secteur financier international. 
(1)

- FMI, Bulletin en ligne, 27 septembre 2010, Op-Cit. 
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 "PESF"المالػي كفؽ برنامػج تقييـ القطػػػاع المالي  نظاـآلية تقييـ ال:    المطمب الثالث
سعت  دة آليات واأساليب واأدوات خ ي ًا لهذا ال رنامت ولسيما أدوات الّتة يؿ ال ّ   وُ 

الة يفة والت  تتسمف اخت ار الّسغط وتة يؿ السيناريوهات ل مسا دة ي  تةديد أ ر الّ دمات 
  هذا المط ب المال      الر ةية والمالءة نظاـالالقت ادية ال ّ ية والتغيرات الهي  ية وال ت ارات ي  
 يستعرض منهجية التبييـ  ال تماد     هذا ال رنامت.

 :"PESF"منيج تقييػػػػػػـ القطػػػػػاع المالػػي  .1
تتواير وسعت  دة آليات وأساليب إة ائية وأدوات التة يؿ ال م  لسماف جدوى الّتة يؿ لهذا 

المال   و الوة  نظاـالال رنامت جن ًا إل   ونها توير إطارا مفيدا ومرنًا لتةديد وتة يؿ نباط السعؼ ي  
دا      ناء قدرات     ذلؾ ي ف هذا الخت ارات تة ؿ وتنفذ  التعاوف ما الس طات لذلؾ ه  مفيدة ج

إدارة المخاطر وترجيعهـ     الخسوع دوريا لخت ارات اإلجهاد المالية  جن ا إل  جنب تةسيف أساليب 
الةو مة مف خالؿ مرا اة مدى اللتزاـ  المعايير والبوانيف الّدولية المط بة     العم يات المالية 

 .المال  نظاـالالتنظيـ وممارسات والم ريية ذات ال  ة لتةديد أوجه الب ور المةتم ة ي  
 :خطكات إجراء برنامج تقييـ القطاع المالي .2

مف ناةية أخرى تعد تة يؿ نو ية  رنامت تبييـ البطاع المال  مف خالؿ تة يؿ مؤررات 
Macro/micro-prudentiel لتبييـ وتة يؿ الروا ط  يف أداء القت اد ال ّ   وال ةة ي   خطوة مهمة

 المية ل  ةة ي  الم ارؼ الفردية الّتجارية والمؤسسات المالية  المال   وترتمؿ     مؤررات نظاـال
اأخرى ) ما ي  ذلؾ  فاية رأس الماؿ والر ةية والمالءة(  ومؤررات القت اد ال ّ   ذات ال  ة ل ةة 

 .الم ةث ال الث(الّنظاـ المال   تب ب أسعار العم ة وأسعار الفائدة...الخ )مزيد مف التف يؿ ي  
 قياس الصالبػة المالية فػػػػي النظػاـ المالػي: .1.2

يعتمد  ندوؽ الّنبد والم رؼ الّدولييف ي   رنامت تبييـ البطاع المال      جم ٍة مف المؤررات 
الت  تبيس الّ ال ة  ما أررنا ي  الف ؿ الّسا ؽ  هذا المؤررات الت  تد    مؤررات الّسالمة المالية 

ه  جديدة نس يًا مف اإلة اءات القت ادية ت عب دورًا ةاسمًا ي  تبييـ  "مؤررات الّ ةة المالية"
الستبرار المال   وه  ترمؿ  ال مف تجميا ال يانات ل مؤسسات يردية أو  يانات مجمعة  يتـ اةتساب 

  Macro-prudentiel((1)( ّ ية مؤررات الّسالمة المالية ونررها لستخدامها ي  مراق ة المعايير الةترازية ال
أما قائمة مؤررات السالمة المالية الت  تـ تطويرها لمراق ة نراط ال ّ   ي  القت اد مبسمة إل  مجمو ة 
أساسية  وه  ذات جودة  الية ذات   ة أغراض التة يؿ ي  جميا ال  داف تبري ا  يساؼ إليها 

                                                           
(1)

- IBRD- WB- IMF, Financial Sector Assessment, 2005, Op-Cit, p22. 
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متاةة  سهولة يم ف أف توير مع ومات  مية مفيدة مجمو ة مؤررات دا مة وه   يانات  ادة ل ت وف 
الم ري  ويتـ ت نيفها ويبا لستة مجالت رئيسية ل سعؼ المةتمؿ  نظاـال    الستبرار أو السعؼ 
  ويتـ تجميا معظـ مؤررات الّسالمة المالية مف خالؿ تجميا "CAMELS"  ي  إطار ما يسم  نموذج

و ذا مؤّررات الهي ؿ المال  مؤّررات    ما تبّدـ معنا ي  الف ؿ اأوؿ. Micro-prudentielمؤررات 
النترار وتر يؿ الّنظاـ المال ؛ مؤررات الّسمات الرئيسية ل نراط المال  والم ري  والت  تعد مؤررات 

 العمؽ والرموؿ المال  أهـ  ن ر ييها.

 اختبارات اإلجيػػػػػػػػػػاد المالػػػػػػػي: .2.2
ا تمد  م ط ح  اـ ي ؼ التبنيات المخت فة المستخدمة مف  "Test De Stress" جهاداخت ار اإل

دارة المخاطر  وقد أ  ح هذا النراط واسا النطاؽ ةيث  ق ؿ المؤسسات المالية ي  أساليب الّرقا ة وا 
 ونها آلية    اإلساية إل  (1) يستخدـ لتةديد نباط السعؼ الت  تؤ ر     الّنظاـ المال  أو   فة يردية

تةديد وتبدير مجمو ة  وامؿ الخطر الت  تةدد العالقة  يف متغيرات القت اد ال ّ   و وامؿ المخاطر 
الم ريية  ووسا العالقة  يف مؤررات اأداء والمخاطر ل ناء سيناريوهات اإلجهاد غال ا ما ي وف 

"Var" ال تماد     البيمة المعرسة ل خطر
الط ية  الع ـو مف المال  اإلجهاد اخت ارات استمدت  وقد (2)

 يعؿ ردود تت ا  ـ مجهدة  ظروؼ ي  الب ب ي  أمراض مف الذيف يعانوف المرس  وسا يتـ  اف أيف
 المةايظ     تط يبها اجؿ مف المال  المجاؿ ي  اإلجهاد اخت ارات  ناء تـ تةم ه  لبد ودرجة المريض

 القت اد المالية ل دمات المؤسسات ةساسية مدى لبياس  أداة ط بت ال ور ة  ـ ي  المالية المتداولة

 وسوؼ نتطرؽ لهذا العن ر  أ  ر تف يؿ ي  الم ةث الموال .  (3)

 : 29مدل اعتماد قكاعػػػػد الٌرقابػػػػػػػػػػة الفعالػػػػػة الػػػ .3.2
الدنيا الفع ية لتنظيـ تم ؿ الم ادئ اأساسية ل رقا ة الم ريية الفّعالة )الم ادئ اأساسية(  الةدود 

 مؿ الم ارؼ واأنظمة الم ريية والّرقا ة   يها  ر ٍؿ اةترازي وس يـ  وقد أ درت لجنة  اؿ ل رقا ة 
المالية وتةديد  نظـالم ريية  هذا الم ادئ تعتمد  مؤرر لتبييـ جودة أنظمة الّرقا ة ي  الم ارؼ وال

 ة الس يمة  ويستخدمها  ندوؽ الّنبد والم رؼ الّدولييف الةتياجات المستب  ية لالرتباء  ممارسات الّرقا
تمت اإلرارة إل  ذلؾ ي   لبد)  "PESF" هذا الم ادئ اأساسية ي  سياؽ  رنامت تبييـ البطاع المال 

 الم ةث السا ؽ(.
                                                           
(1)

- Monika Garguláková,  Jaroslav Belás, Bank  Stress Tests, Financial Stability And Simulation Of 

"Feedback" Effect, Tomas Bata University in Zlin , 2012, p 04. 
(2)

- Mathieu Gbêmèho TRINNOU, Implementation Du «Stress-Test» Macro-Prudential Du Risque De 

Credit Bancaire Dans Lunen Economique Et Monetare Ouest Africain (UEMOA), Centre d’Etudes, de 

Formation (CEFRED), Faculté des Sciences Economiques, Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 2013,P 04. 
أطروةة د تورة ي  الع ـو القت ادية  جامعة قسنطينة  ،االستقرار المالي النظامي, بناء مؤشر تجميعي لمنظاـ المالي الجزائرمذه   ريمة   -(3)

 .147/144  ص 2012/2013  الجزائر  02
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 برامج اإلجيػػػػػػػػػػػاد المالي آليػػػة إلدارة المخاطػػػػػػػر فػي النظاـ المالي: المبحث الثالث
جان ًا أساسيًا مف جوانب المراق ة الةترازية      (الّتةمؿاإلجهاد المال  )ةاليا أ  ةت اخت ار 

 "Macro/Micro-prudentiel"المال  والجزئ  المؤسسات      ةٍد سواء  نظاـالمستوى ال ّ    الّنس ة ل 

وأ  ةت جزءًا  "PESF"وهو  ن ر رئيس  ل ندوؽ النبد الدوؿ ي  إطار  رنامت تبييـ البطاع المال  
  ذلؾ. "GFSR" هامًا مف تة يؿ الظريية ي  تبرير الستبرار المال  العالم 

 ماىية برامج اإلجياد المالػػػػػػػػػػػػػي :  المطمب األكؿ
 َيفت الم ارؼ اخت ارات الّسغط واإلجهاد المال  ما أنرطتها منذ منت ؼ تسعينات البرف 
الماس   أداة إلدارة المخاطر الّداخ ية      الرغـ  ونه ةاليًا أداة تبييـ المخاطر اأ  ر رمول والّت  

ة ةيث  انت تستخدـ أي منذ اأزمة اآلسيوي 1999يعتمدها  ندوؽ الّنبد الّدول   أداة ل مراق ة منذ 
-2007لستعادة  بة الّسوؽ  ول نها  انت غير معروية لدى  امة الجمهور ةت  جاءت اأزمة المالية 

 ةيث  دأ ا تمادها  ر ؿ أ  ر جّدية. 2008
 مفيـك اختبػػػػػػػػارات اإلجيػػػػػػػاد المالػػػػػػػي)الٌتحمؿ، الٌضغط(: .1

  دًا  تسـ  140المال  أجرى  ندوؽ النبد الدول  تبييـ نةومنُذ  دء تنفيذ  رنامت تبييـ البطاع 
ال  داف المتبدمة وةت  اأخرى الّنارئة ذات الّدخؿ المنخفض  التّبييـ  ادًة ي وف ي  جان يِف"المالءة 
والسيولة"  والهدؼ مف الخت ارات هو إيجاد وا  الح الم ارؼ مف المرا ؿ لتب يؿ ير ة ةدوث أزمة 

نباط الّسعؼ ي  المؤسسات المالية قد ل ت وف مرئّية مف خالؿ النظر يبط ي  أداء م ريية  وتةديد 
 .(1)الماس   ند ترغيؿ القت اد  سالسة

 تعريؼ اختبارات اإلجياد المالي: .1.1
إف سماف سالمة المؤسسات المالية  ر ؿ يردي ل ي ف  ل تأ د مف أف الّنظاـ المال  سيظؿ س يمًا 
ومستبرًا قادرًا     الستمرار ي  خدمات الوساطة لالقت اد  لذلؾ و    الّ عيد الةترازي أجريت 

أّوؿ المؤسسات  (J.P. Morgan) ويعت ر م رؼ 1990اخت ارات التةمؿ ل مؤسسات المالية  دًء مف سنة 
  وهديت هذا الخت ارات لمسا دة "Var"الت  خسعت إليه  ال تماد     منهجية البيمة المعّرسة ل خطر

الم رؼ     تبييـ قدرته     استيعاب الخسائر ال  يرة المةتم ة وتةديد الخطوات الت  يم ف اتخاذها 
 ل ةد مف المخاطر والةفاظ     رأس الماؿ.

 

                                                           
(1)

- International Monetary Fund, A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing, IMF 

Working Paper, WP/13/68, 2013, p05. 
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 اأةداث ما الت ّيؼ     البدرة لتبييـ مخت فة تبنيات يرمؿ  اـ  ط حم اإلجهاد اخت ار -
 البدرة وراء ما اخت ار     تنطوي معيف وه   ياف أو الّنظاـ استبرار لتةديد المتطرية  وتستخدـ

 ؛(1)النتائت مراق ة أجؿ مف النهيار نبطة إل  اأةياف مف   ير وي  العادية  الترغي ية
ـّ قياس ةساسية مةفظة اأ وؿ لمؤسسات المالية أو ةت  نظاـ المال   هو تبنية مف خاللها - يت

 أ م ه  وهذا استنادًا إل  اأةداث الّت  تنطوي     اةتماؿ  غير جدًا مف إم انية ةدوث 
ا يسم   ػمبار ة ػػػػػػػػػػػػػوتةبؽ خطر معيف  وتط ؽ أساليب م ؿ السيناريو وتة يؿ الةساسية ي  م

 ؛"لػػػػػػػػومػػػػاذا "
المتطرية ول ف معبولة "هو ممارسة تبدير تبري   لما يم ف أف يةدث إذا  انت  عض المخاطر  -

مف ق ؿ الم ارؼ المر زية والو الت الّرقا ية والمنظمات الّدولية  لتةديد نباط الّسعؼ " الةدوث
 ؛Macro-Micro Prudentielالمال   والّت  ت نؼ     نطاؽ واسا  مؤرر  نظاـومخاطر ال

هو  م ية مةا اة جزئية أو   ية أزمة مف خالؿ ما س ؽ يتسح لنا أف اخت ار اإلجهاد المال   -
والّت  مف خاللها يم ف معرية  ؤر  ذات أ عاد معينة مف ق ؿ هيآت اإلرراؼ المة ية أو الّدولية

   وقوع أزمة ةبيبية؛التوّتر ي  الّنظاـ المال  أو القت اد ال ّ    مف أجؿ التدّخؿ الم ّ ر لتالي
 أىداؼ كأنػػػػػػػػكاع اختبارات اإلجيػػػػػػاد المالي: .2.1

قد أ  ةت العمود الفبري أدوات تبييـ المخاطر الّنظامية ل م ارؼ  اإلجهادنماذج اخت ارات 
المر زية ولعديد مف اأدوات التة ي ية لتبييـ المخاطر ال  ية الة يفة  وتر ؿ أداة رئيسية ي   م يات 

 تبييـ المخاطر سيما  م ية الّرقا ة ال ّ ية الة يفة وطنيًا أو يوؽ وطنية؛
اخت ار اإلجهاد هو تويير المع ومات ال ايية لتبييـ مرونة الّنظاـ الم ري  الهدؼ العاـ مف ممارسة  -

المرّجح أف تع ؼ  القت اد   ؿ ولتبييـ قدرة الم ارؼ ي  ممارسة إدارة المخاطر ولستيعاب 
 الّ دمات  ما ي  ذلؾ المخاطر الّسيادية؛

المؤسسات المالية  ادة ما ت وف أغراض   جراء لمراق ة  "FMI" اخت ار اإلجهػػػػػاد الّت  يجريها خ راء -
المال   نظاـوهو يهدؼ إل  تبييـ المرونة     نطاؽ ال "Macro-prudentiel" الرقا ة الةترازية ال  ية

ل ّ دمات     المدى المتوسط يبط  و رؼ نباط السعؼ و ر ؿ أ ـ يهدؼ هذا الخت ار إل  
 تةديد التهديدات المةتم ة لالستبرار المال ؛

خت ارات اإلجهاد أداة هامة  جزء مف ممارسات إدارة المخاطر الداخ ية لتبييـ قدرة الم ارؼ ا -
واأنظمة المالية ل ّ دمات وتوير مؤررا     مدى استيعاب رأس الماؿ الخسائر جراء الّ دمات 

 الّت  يفترض أف تةدث ي  الواقا؛

                                                           
(1)

- International Monetary Fund, Introduction to Applied Stress Testing , IMF Working Paper, March 2007, 

WP/07/59, p04. 
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تعتمد إل  ةد   ير     قوة وم داقية  "FMI" الّت  يجريها اإلجهادمف جهة أخرى اخت ارات 
مف إي اح و يانات  وهو أمر ةاسـ مف ةيث نطاؽ ممارسة هذا  ال  دافومدى الّتعاوف الذي تبدمه 

التبنية  الرغـ مف أف المادة ال امنة مف الّنظاـ اأساس  لالتفاقية  ندوؽ النبد الدول  تنّص     أف 
 -ي   عض الةالت-  إّف ريض إق يمهاف المع ومات داخؿ الّدوؿ اأ ساء ليست مج رًة     ال رؼ  

المال  قد يج ر ال ندوؽ إل  ال تماد يبط      نظاـالالّت ريح  المع ومات الّت  تخص اإلرراؼ     
ال يانات المتاةة ل جمهور مما يب ؿ مف دقة النتائت وي  ةالت أخرى قد توايؽ الس طات يبط رريطة أف 

ط  ر ؿ منفرد وتتباسـ النتائت المجمعة لذا ي ب  دور ال ندوؽ مة ِّمًا يبط وهذا تبوـ  اخت ار الّسغ
و    أساس الهدؼ النهائ  لالخت ار يم ف تمييز أر عة أنواع استنادًا إل   عض سوا ط المتفؽ   يها  

 :(1) يوسح ذلؾ (14)والجدوؿ رقـ مف اخت ارات الّسغط 

 :الٌداخميػػػة المخاطػػػػػػػػر إلدارة كػػػػػأداة اختبػػػػػار اإلجيػػػػػػػاد. 1.2.1
إدارة المخاطر تبوـ  تجميا وت خيص المع ومات لتم يف اإلدارة الع يا مف يهـ العالقة اإلستراتيجية 
 يف المخاطرة والّرغ ة ي  المخاطرة  ومعظـ الّرر ات تعتمد استخداـ اخت ارات اإلجهاد لمسا دتهـ     

 يمخاطر  (2) ما ي  الّتوزيا أدناا "Risk Tail" اطر الّتمويؿ وتةديد مخاطر الّذيؿاتخاذ قرارات خا ة مخ
الّذيؿ هو ر ؿ مف مخاطر المةفظة يرير إل  أف الّتوزيا ليس ط يعيا والنةرايات لها ذيوؿ تةدث ي  

   اةتمالت ق ياًل ما تةدث.ػػػػػر ذيؿ اأةداث الت  تنطوي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهايات منةن  الّتوزيا وترمؿ المخاط

                                                           
(1)

- International Monetary Fund, Op-Cit, August 2012, P11. 
(2)

- BIS, Stress Setting By Large Financial Institutions, Op-Cit, P09. 

ي يف الر ؿ المبا ؿ التوزيا الةتمال  
لمةفظتيف  اأول  " مةفوية  المخاطر"  ينما ال ّانية 
ه  "مةفظة آمنة"  و الّنس ة لهذا المةايظ ي ّنه يم ف 

مف خالؿ تبديـ مجمو ة  ال نيفالختيار  يف 
)النةراؼ المعياري  العائد  البيمة  ة يالتت

المعّرسة ل خطر...(  لذا ي ّف اخت ارات اإلجهاد 
ي وف لزاما  ند وجود مجمو ة غير مةدودة مف 
اأدوات المالية تةمؿ  فة المخاطرة  و ينما يوّسح 
الر ػػػػػؿ توزيعات العوائد المستب  ية لنفس المةفظة  

لمةفظة اأول  هو اأ  ر اّتوزيا  ويظهر ج يًا أف
 لّتوزيا يتسمف ذياًل(.تعرسًا ل مخاطر)منةن  ا

 التكزيع االحتمالي لمعكائد (:15شكؿ رقـ )ال

 
 .09  ص  ال تماد     نفس المرجا السا ؽ المصدر:



ديثة إلدارًة المىخاطر فػػػي النُّظـ المىالية  الفصػػػػػؿ الثَّاني:   االٌتجاىػات الحى

 

100  

لديه خطر أ  ر  01 ي  المةفظة الّتوزيا
  02 المةفظة ف الّت  يتعرض إليها توزياػػم

   توزياػػ معن  آخر أنه يوجد اةتماؿ ي
أف يتعرض لػ"مخاطر الّذيؿ"   01 المةفظة

و رؼ سعؼ المةايظ لمخاطر الّذيؿ لـ ي ف 
  تدا ير البيمة ػػػاد   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ترفًا إل  عد ال تم

المعرسة ل خطر واخت ارات الةساسية 
 نفس الطريبة و    ةد سواء.ػػػػوسيناريوهات   
ط أيسا لتس ي هاتؿ السيناريو ػػػػػػػػػػيستخدـ تة ي

السوء     دور معيف ي   ناء المةايظ 
 الست مارية وتالي  التعّرض لمخاطر الّسوؽ.

 تكزيع مخاطر المحفظة يظير مخاطر الذيؿ :(16)شكؿ رقـ ال

 
 .10  ص  ال تماد     نفس المرجا السا ؽ المصدر:

 :"Macro-prudentiel"اإلجياد  اختبار .2.2.1
تسمف ي  إطار اتفاقية  اؿ السترارية ي  ط عتها ال انية سرورة إجراء اخت ارات الّسغط لمخاطر 

ـّ التف يؿ ييها ي  المط ب الموال .   الّسوؽ الت  مف المةتمؿ أف تؤ ر     اأداء الم ري   وسيت
 :"Micro-prudentiel"اإلجياد  اختبار .3.2.1

ظاـ ي  إطار  رنامت تبييـ البطاع المال  ل دوؿ اأ ساء تتسمف لدى  ندوؽ النبد الدول  و انت
 اخت ار اإلجهاد المال      المستوى الجزئ   سيتـ التف يؿ ييها يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المط ب الموال .

 :"األزماتب اإلدارة"اإلجياد  اختبار .4.2.1
  Micro-Macroتتسمف إدارة اأزمات  ا تماد تماريف اإلجهاد المال  خ ائص اخت ارات التةمؿ 

 .ويتـ تبييـ مرونة المؤسسات الم ريية ل ّ دمات     أساس يردي

الخت ارات تتسمف المخاطر الّنظامية مف خالؿ ال دمات القت ادية ال ّ ية     مستوى إف هذا 
الم ارؼ ي  سوء المتط  ات التنظيمية الةالية أو المستب  ية أو ويبًا لعت ات الّسوؽ وتبييـ أداء 

وتعد  م يات إدارة اأزمة م ّممة لدراسة المخاطر الةالية     خالؼ   (1) ومستويات نسب رأس الماؿ
اخت ار اإلجهاد المراق ة واإلرراؼ وتجما  يف  نا ر مف البا دة إل  البّمة ومف البّمة إل  البا دة  
 وترّ ز اخت ارات اإلجهاد إدارة اأزمات  ر ٍؿ رئيس      المالءة المالية  وتطّ ؽ هذا الّتماريف  ر ؿ
 ا ٍت ايتراسًا مف الميزانية العمومية مف أجؿ أف ل يسمح ل م ارؼ  تب يص الميزانيات العمومية أو 

 الّت يؼ ما نماذج اأ ماؿ خالؿ يترة التن ؤ.
                                                           
(1)

- IMF, Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices, August 2012, Op-Cit, P56. 

 ذيؿ التكزيع
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 ارات اإلجيػػػػػػػػػػػاد المالػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػتصنيؼ اختب    :(14)جدكؿ رقػػػػػـ 
 إدارة المخاطر الداخمية إدارة األزمات Macro-prudentiel Micro-prudentiel الميزات
 

 اليدؼ الرئيسي
 رؼ م ادر المخاطر الّنظامية 

 والسعؼ.
 المؤسساتتبييـ  ةة 

  ر ؿ يردي.
مدخالت لخطط إ ادة 
رسم ة الم ارؼ وا  ادة 
 هي  ة مؤسسات اأ ماؿ.

إدارة مخاطر مةفظتها 
 المالية الةالية.

 المؤسسات المالية. الم ارؼ المر زية الم ارؼ المر زية. .FMIالمر زية والم ارؼ  تيدرجيا
المؤسسات المتع رة ور ه  المؤسسات الفردية. المؤسسات ذات اأهمية الّنظامية. التغطية

 المتع رة.
 المؤسسات  ر ؿ يردي.

سنويا أو ن ؼ سنويا أو ي  سياؽ  تردد
PESF. 

اخت ار المؤسسات الفردية 
 ةسب الةاجة. 

  الية )يوميا أو أس و يا(. 

ال دمات منتظمة ومرتر ة  يف  طبيعة الصدمات
المؤسسات. ال دمات تميؿ إل  أف 

 ت وف إل  أق   الةدود.

اإلجهاد الّنظام  المستمر  
أو  دمات خفيفة نس يا  
ما التر يز  ر ؿ رئيس  

     مخاطر السيولة.

 

عمى دمج القدرة 
المخاطر 
 الٌنظامية

مف خالؿ ال دمات ال  ية     
 مستوى الّسوؽ و     عيد الّنظاـ.

مف خالؿ ال دمات ال  ية 
     مستوى الّسوؽ.

مف خالؿ ال دمات ال  ية 
     مستوى الّسوؽ.

مف خالؿ ال دمات ال  ية 
     مستوى الّسوؽ.

مستكل 
 الصدمات

 يخت ؼ.  ال . منخفض. منخفض.

المتط  ات التنظيمية الةالية أو  معايير التقييـ
 المستب  ية.

المتط  ات التنظيمية الةالية 
 أو المستب  ية.

المتط  ات التنظيمية 
 الةالية أو المستب  ية.

مؤررات تةمؿ المخاطر 
الداخ ية والمتط  ات 

 التنظيمية.
المؤررات المؤسسية  المؤررات المؤسسية الفردية. المؤررات ال  ية  وترتتهـ. القياس

 الفردية.
المؤررات المؤسسية 

 الفردية.
تدابير المتابعة 
 بعد االختبارات

 ادة ل متا عة ل مؤسسات الفردية  
ول ف تستخدـ  أساس لمناقرة 

 . macroprudentielتدا ير 

غال ا ما يتط ب المؤسسات 
ما النتائت السعيفة لررح 
واتخاذ اإلجراءات مف ق ؿ 

 المررييف.

غال ا ما يط ب مف " 
المؤسسات الفار ة" لتخاذ 
اإلجراءات الرئيسية  م ؿ 
إ ادة الرسم ة  ور ما  د ـ 

 الة ومة.

قد أو قد ل يتط ب  مؿ 
 اإلدارة.

 /Bâle CCAR CEBS  رنامت تبييـ البطاع المال . أمثمة

EBA. 
SCAP /CEBS / EBA  

 مف إ داد ال اةث  ناءا    :  المصدر:
– IMF, Macro financial  Stress Testing Principles and Practices. 
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 محددات اختبػػػػػػػػارات اإلجيػػػػػاد المالػػي: .2
أجريت أيسؿ تماريف اخت ار اإلجهاد إلدارة اأزمات ي  الوليات المتةدة وأورو ا  و انت هذا 

أما     مستوى  "SCAP" رنامت تبييـ اإلرراي  رأس الماؿ م رؼ الةتياط  الفيدرال   تةت إطار
ريبة الس طة الم ريية اأورو ية  "CEBS"التةاد اأورو   يتبوـ  ها لجنة مراق   الم ارؼ اأورو ية 

"EBA "المالءة  وترّ ز اخت ارات اإلجهاد  ر ؿ رئيس    موجب اأطر الةدي ة ل جنة  اؿ السترارية    
 المالية والسيولة وييما ي    ياف لذلؾ:

 اختبػػػػػػػػػػار إجيػػػػػػػػاد المالءة: .1.2
أةد الجوانب الرئيسية لخت ار اإلجهاد هو تبييـ ما إذا  انت المالءة سمف المرا ؿ الرئيسية ي  

أي نطاؽ المنظومة   المؤسسة والّت  يم ف أف تنته   أزمة م ريية قد تتةوؿ ي  أسوء الةالت    
يم ِّف مف استيعاب  وال اي  اإليجا  ما إذا  انت الم ارؼ والمؤسسات المالية لديها رأس الماؿ تبييـ 

يتـ قياس المالءة     نسب رأس الماؿ المخت فة وما إذا  انت  .الخسائر المةتم ة ي  ةالة ةدوث  دمة
 ".ل تزاؿ تتجاوز العت ة المةددة وتسم  "نس ة العب ة

 اختبػػػػػػػػػار إجيػػػػػػػػاد الٌسيكلػػػة: .2.2
اخت ار اإلجهاد السيولة يفةص ما إذا  انت المؤسسات المالية لديها تديبات نبدية واأ وؿ السائ ة 
 ايية لتةمؿ سيناريو الّسغط واإلجهاد  يالمؤسسات المالية والم ارؼ قد تواجه التديبات النبدية المفاجئة 

 السيؽ المفاجئ ي  تموي ها ل مراريا أو ما تعامالتها ما الوسطاء المالييف وخا ة لألس اب  ديدة 
الم ارؼ  أو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تـ سةب  مية   يرة مف الودائا يجأة مف الم ارؼ أو أسواؽ التمويؿ 

 السيولة والمالءة مرت طيف  إف سيناريو اإلجهاد  الخاص .(1))اتفاقات إ ادة الرراء  اأوراؽ التجارية...(
ارت اطًا و يبا وي عب الف ؿ  ينهما  يف  ةاؿ ردة التمويؿ قد تتةوؿ مر  ة نبص السيولة إل  مر  ة 

هذا الةالة تؤدي  انتباؿ أزمة إجهاد السيولة إل   –اأ وؿ ل يم ف  يعها أو ت اع  خسارة  - المالءة
اخت ارات التةمؿ  التغطية وت ميـ ونطاؽ السيناريو . ويجب تواير  نا ر أخرى مف اإلجهاد المالءة

دقيؽ ةت  ت وف النتائت مبنعة  وقد ل يت ادر إل  اأذهاف أف الةظ ي  أي اخت ار اإلجهاد اأزمة يعت ر 
 امؿ ةاسـ ي  نجاح تنفيذ هذا اأخير   توقيت ممارسة السيناريو وظروؼ وط يعة الّسوؽ وتب ؿ 

 الجمهور إل  اإلي اح.

 

 

                                                           
(1)

- IMF,  Banks on the Treadmill, [Disponible sur le lien]: 

-
 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/oura.htm .   03/08/2016   (20: 10)   ـــــــــــ. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/oura.htm


ديثة إلدارًة المىخاطر فػػػي النُّظـ المىالية  الفصػػػػػؿ الثَّاني:   االٌتجاىػات الحى

 

103  

 مقاربػػػػػات كسيناريكىػػػػات اختبارات اإلجيػػػػػاد المالػػػػػػي :  مطمب الثانيال
يم ف إجراء اخت ار اإلجهاد المال  سواء ويؽ مبترةات لجنة  اؿ السترارية أو ي   رنامت تبييـ 

ا  منهت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبطاع المال  الّت  تجريه الس طات الوطنية  المسا دة التبنية ل ندوؽ النبد الدول  إم
"Top-Down"  الّت  تبوـ  ها الس طات اإلررايية أو  ف طريؽ تماريف"Bottom-Up"   والّت  تتم ؿ ي

التدري ات مف ق ؿ المؤسسات المالية الفردية  استخداـ ال يانات والنماذج الّداخ ية الخا ة  ها  ما ن ت 
   يها لجنة  اؿ السترارية  هذا المط ب ي ةث ي  ي سفة ت  ما الطريبتيف.

 مبادئ اختبارات الٌضغط كاإلجياد المالي: .1
س عة م ادئ "أيسؿ الممارسات" لخت ار اإلجهاد المال  وقدمت اقترح مؤخرا  ندوؽ النبد الدول  

إررادات  م ية ةوؿ  يفية تنفيذها  هذا الم ادئ التوجيهية يم ف استخدامها مف ق ؿ  ع ة  ندوؽ النبد 
وين غ  أف يبـو ت ميـ اخت ار   (1)الدول  أو مف ق ؿ الّس طات المة ية لتبييـ وتة يؿ الستبرار المال 

    هذا الم ادئ ةوؿ  يفية تخ يص اخت ار اإلجهاد لمجمو ٍة واسعٍة مف الظروؼ المواتية ما اإلجهاد 
الةفاظ     المعايير الّت  يم ف أف تعزز المبارنة  يف التماريف المخت فة لإلجهاد   ما ين غ  لها أف 

 . تسمح ل مراق يف والمررييف  تبييـ لمخت ؼ  م يات اخت ار اإلجهاد المالية المعدة

تد ـ الم ادئ ال ال ة اأول  أهمية ا تساب 
معرية جيدة ل مخاطر ونماذج اأ ماؿ  وقنوات نرر 
المخاطر الّت  تواجهها المؤسسة أو الّنظاـ المال  
مجمال ق ؿ ال دء ي  اخت ارات التةمؿ  يه  تتط ب 
إدراجها ي  سيناريو اخت ار التةّمؿ لجميا المؤّسسات 

قوي و  ير     القت اد  الّت  يعد ير ها ذو أ ر
المة   أو ةّت  العالم  )المؤسسات المالية ذات 
اأهمية الّنظامية( وتتةبؽ المةا اة  استخداـ النماذج 
القت ادية الّت  تةا   التفا ؿ  يف  وامؿ المخاطر 

 .(*)المخت فة وي  ظروؼ مواتية

ا ػػػػالٌتي اقترحي المالػػػػػػػي اإلجياد اتمبادئ اختبار 
 دكؽ النقد الدكليصن

ل مةيط المؤسس  لالخت ارات  ؼ مالئـ: تعري01 الم دأ 
 اإلجهاد.

: تةديد البنوات ذات ال  ة  انترار 02الم دأ  
 .المخاطر

 : تتسمف  ؿ المخاطر المادية والمخزوف.03الم دأ  
 .: ت ميـ اخت ارات اإلجهاد04الم دأ  
 : التر يز     مخاطر الذيؿ05الم دأ  
 .اإلي اح  ف نتائت اخت ارات اإلجهاد: 06الم دأ  
 : الةذر مف سيناريو ال جعة السوداء.07الم دأ  

 
 

                                                           
(1)

- IMF, Banks on the Treadmill, [Disponible sur le lien]: 

- http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/oura.htm . 31/07/2016  (29: 15) ـــــــــ. 

   ارجا إل :لمزيد مف التف يؿ -(*)
- IMF, Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices, August 2012, Op-Cit, P20. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/oura.htm
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 :المؤٌسسات الخاضعة الختبار اإلجيػػػػػػػػاد المالػػػػػػػي .2
يتناوؿ هذا العن ر الم ارؼ والمؤسسات المالية الت  ين غ    يها التبيد  اخت ارات اإلجهاد 

الةترازي المعموؿ  ه لدى المؤسسات المالية الت  تعن   الستبرار  المال     عد أف أ  ح سمف اإلطار
 المال  وييما ي    يانا لذلؾ:

 :المصارؼ المالي في  اإلجياد اختبار .1.2
 ارمة وتر ز  اإلجهادي  إطار اتفاقية  اؿ ال انية  يتط ب مف الم ارؼ تط يؽ  رامت اخت ار 

الّد امة اأول      متط  ات رأس الماؿ اأدن  وما ذلؾ  ل تتعرض الم ارؼ يبط إل  المخاطر 
ال ال ة الّت  ترم ها الد امة اأول    ؿ أيسا و    س يؿ الم اؿ  إل  التوريؽ  والتر يز  والسيولة  

أخرى  م ية المراجعة الرقا ية  الد امة واأ ماؿ التجارية  ومخاطر الئتماف المت بية...الخ  مف ناةية 
ال انية ي نه يتط ب اتخاذ وجهة نظر تط عية ورام ة     المخاطر  والّت   دورها تستوجب تةديد رأس 
ذا لـز اأمر تتط ب مخازف رأس الماؿ وسيولة إسايية  وقد أ درت  الماؿ والتخطيط الستراتيج   وا 

جزءا  اإلجهادويبا لم ادئ توجيهية وين غ  أف ي وف اخت ار  جهاداإللجنة  اؿ توجيه     تنفيذ اخت ارات 
 ل يتجزأ مف ةو مة الرر ات و باية إدارة المخاطر ي  الم ارؼ .

 :(التأميف شركات)المصرفية  المؤسسات المالية غير اختبار اإلجياد .2.2
و دأت ت تسب ق وًل متزايدا مف منظور الستبرار المال   اخت ار اإلجهاد لرر ات التأميف مهـ جدًا 

  هذا ويعد اخت ار اإلجهاد ي  مؤسسات التأميف يميؿ إل  ال تماد (1) ا ت ارا أداة مهمة إلدارة المخاطر
 "PESF"  وهو النهت اأ  ر ريو ا ي  "Bottom-Up"  ر ؿ   ير     الخت ارات مف أسفؿ إل  أ   

وأةد أس اب ذلؾ هو أف آ ار السغوط     قطاع التأميف  ع ة ل غاية  س ب الّترا ط ال  ير  يف اأ وؿ 
والخ ـو ل عديد مف منتجات التأميف  إساية إل  أّف المررييف ي    ير مف اأةياف ل يم  وف ال يانات 

هاد ل تأميف ُي ن      النهت والنماذج التف ي ية الاّلزمة إلجراء م ؿ هذا الخت ارات  اخت ار اإلج
المفاهيم  ل بنوات انتباؿ المخاطر الّنظامية الّت  تؤ ر     الست مار وأداء ال تتاب ي  قطاع التأميف 

 :(2)ي  قطاع التأميف ه   م ية مف  الث خطوات اآللية والّنظاـ المال   و ر ٍؿ أ  ر تةديدا هذا

    ي  المالية العامة مف مخت ؼ نماذج أ ماؿ التأميف؛تةديد المؤررات الرئيسية لنباط السعؼ ال  -
 ت ميـ النهت المفاهيم  وتةديد قنوات انتباؿ المخاطر والتوتر وي  مواسا تر زات المخاطر؛ -
مت امؿ ما دينامي ية المخاطر اأساسية مف أجؿ تةديد  Macro-prudentiel وسا إطار -

 اإلجراءات الرقا ية؛
                                                           
(1)

- IMF, Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices, August 2012, Op-Cit, P52. 
(2)

- International Monetary Fund, Macroprudential Solvency Stress Testing of the Insurance Sector, IMF 

Working Paper 14/133, July 2014, P10. 
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 ديدة  يف ط يعة العمؿ الم ري  و مؿ مؤسسات التأميف هذا ويم ف تمييز اختاليات 
يالختاليات الرئيسية  ينها واسةة ييما يتع ؽ  خ ائ ها الوظيفية ي  الّنظاـ المال   وةساسيتها 
أسعار الّ رؼ ي  المتغيرات المالية ال ّ ية اأساسية وهي ؿ تموي ها  هذا الختاليات توسح دور مةدود 

 .  انتباؿ ال دمات     نطاؽ المنظومة الماليةمف أنرطة التأميف ي

 :المالية األسكاؽ اختبار اإلجياد .3.2
اخت ار اإلجهاد أداة تستخدـ  ذلؾ لبياس مرونة الّسوؽ المال  وال ن  التةتية ل  دمات الرديدة  
و      س ما يتـ  النس ة ل م ارؼ  هذا الخت ار ل ينط ؽ مف ميزانيات الذي يتـ اخت ارا ول ف     

الّطريبة الّت  ستؤوؿ هو رد الفعؿ الفوري و  "FMI"ةسف سير العمؿ ي  ةالة ما إذا تةبؽ خطر  وما يهـ 
 إليها الّسوؽ ق ؿ  إ اف و عد الّ دمة.

 (:& FMIالمركزية  لبنكؾا)المصرفية  المؤسسات المالية غير اختبار اإلجياد .4.2
ت عب الم ارؼ المر زية دورا ةاسما ي  سماف أف أنظمة المديو ات تعمؿ  طريبة س سة ويعالة 

تةفظ الستبرار المال   ويعمؿ الم رؼ المر زي     أف ل مستخدميف و النس ة لالقت اد   ؿ  ةيث 
نظاـ الديا الرئيس  الوطن  س يـ ومرف  ونه يعد العمود الفبري ل  نية التةتية ي  اأسواؽ المالية  أ م ها  
و اإلساية إل  ذلؾ يعد الم رؼ المر زي المسئوؿ  ف اإلرراؼ     أنظمة الديا اأساسية ونظاـ 

ية اأوراؽ المالية  لذا  عض الم ارؼ المر زية تستخدـ أدوات المةا اة لتة يؿ مع ومات ونظـ تسو 
التديبات النبدية وس و ها ي  سيناريوهات مخت فة ولـ تجرى ةتّ  اآلف اخت ارات اإلجهاد     نظاـ 

 مع ومات اإلدارة المالية.
 :مككنات اختبارات اإلجياد المالي "اختبارات الٌضغط" .3

يم ف إجراء اخت ار اإلجهاد ي   رنامت تبييـ البطاع المال  أو الّت  تجريه الس طات الوطنية إما 
الذي يتم ؿ ي  التماريف الّت  تبوـ  ها الس طات الوطنية )الم ارؼ المر زية( أو  "Top-Down" منهت 

يية وايتراسات (  استخداـ ال يانات الم ر "PESF" ندوؽ النبد الدول  ) ادة ي وف سمف  رنامت 
والّت  تتم ؿ ي  التدري ات مف ق ؿ المؤسسات  "Bottom-Up"ومنهجية متسبة أو  ذلؾ  ف طريؽ تماريف 

المالية الفردية  استخداـ ال يانات والنماذج الّداخ ية الخا ة  ها  أو يم ف إجراء هذا الخت ارات معا 
 ما ي  ذلؾ اخت ارات الّسغط الع س      وترمؿ  ذلؾ  عض الخت ارات الرقا ية  المخاطر الم ريية 

 . (1)أساس ال دمات

 

                                                           
(1)

- IMF, A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Op- Cit, p13. 
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 نطاؽ عممية اإلجياد المالي: .1.3
 ؿ نهت لديه نباط قوة ونباط سعؼ ويعت ر م ماًل أغراٍض نهائيٍة   دًل مف  اإلجهادي  اخت ار 

أف ت وف  دائؿ ل عسها ال عض  و م ية التوييؽ  يف النتائت مهمة جدًا وه  هدؼ ي  ةد ذاته وي ؼ 
 الر ؿ أدناا المبار ة العم ية لخت ارات اإلجهاد المال   مستوييه ال    والجزئ :

 prudentiel-Macro منيج اختبار اإلجياد المالي :(71) ـػػػػػالشكؿ رق

 
Source: IMF, Framework for Macroprudentiel Bank Solvency Stress Testing: Op-

Cit, p15. 

 ما أررنا سا با يم ف إجراء اخت ار اإلجهاد المال  سواء ويؽ مبترةات لجنة  اؿ السترارية أو ي  
الّت  تبوـ  ها الس طات اإلررايية أو  ف  "Top-Down"إطار مبترةات  ندوؽ النبد الدول  إما  منهت 

والّت  تتم ؿ ي  التدري ات مف ق ؿ الم ارؼ  ر ؿ يردي  استخداـ ال يانات  "Bottom-Up"طريؽ تماريف 
 والنماذج الّداخ ية الخا ة ويؽ إطار المالءة والسيولة تماما  ما ن ت   يها لجنة  اؿ السترارية.

Macro-prudential اختبارات اإلجياد 

 المالءة

Bottom-up  

 بكاسطة البنكؾ

 است ماؿ رر ات
 الخاص التةمؿ اخت ار
  لػػ توجيهية لم ادئ ويبا

FMI   التنسيؽ وذلؾ  
 .المالية الرقا ة هيئة ما

"Top-Down"  
 بكاسطة السمطات

 RAMSI نؾ انج ترا  

"Top-Down" 

FSAP 

الجهازية  FMI نهت 
 التبييـ البطري المرترؾ

 السيكلة

"Top-Down" 

 الس طات

  ي مؿ المالية الرقا ة هيئة
FMIو 5) التةمؿ اخت ارات تهدؼ  
 LCRالنبدي والتديؽ يوما 30
 NSFRو

+ م ارؼ  6أ  ر  التبارير ال يانات
و ناديؽ / أ  ر جمعيات ال ناء  5
 أ  ر  نوؾ الست مار اأجن   5+ 

 النوع

 المواصفات

  مصارف 6أكرب   مصارف 05أكرب   مصارف 6أكرب  التغطية

 توقعات الدخل والنفقات التشغيلية وخسائر االئتمان
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 مقاربة عممية اإلجياد المالي:. 1.1.3
لتبييـ  Micro-prudentielهذا المنهجية تجرى أغراض  :(Top-down) مقاربة مف األعمى إلى أسفؿ .أ 

. يتـ إجراء اخت ارات (1)تةمؿ ال دمات )تة يؿ الةساسية( تةت إرراؼ رقا   مف الم ارؼ المر زية
Top-down  مف ق ؿ  ع ة  ندوؽ النبد الدول  أو مف ق ؿ الس طات أو   يهما  تعاوف و يؽ  وي  هذا

ت ارات  استخداـ  يانات مف الم ارؼ الفردية ومف  ـ تجميعها  أو     التدري ات تعتمد إما إجراء اخ
مجمو ة المجمعة ل م ارؼ لتة يؿ أ ر ال دمات مةددة مس با     الّنظاـ   ؿ  ويم ف استخداـ 

 .Botton-up ف طريؽ تة يؿ مستبؿ أو لت مؿ ممارسة مبار ة  Top-downاخت ارات التةّمؿ 
-Top اإلجهادد ا  ندوؽ النبد الدول  إجراء اخت ارات  :(Botton-up) مقاربة مف أسفؿ إلى أعمى .ب 

down  قدر اإلم اف إل راء التة يؿ المراق ة ي   رنامت تبييـ البطاع المال   وتعت ر الس طات المة ية
هيآت دا مة يبط ةيث تجري المؤسسات والم ارؼ الفردية تجار ها الخا ة  ما لديها مف الخ رة 

  تو ؼ وتختار ال دمات Top-downاـ النماذج الداخ ية  ما هو الةاؿ ما نهت ال ايية  استخد
القت ادية والفرسيات الموةدة مف ق ؿ  ندوؽ النبد الدول  لعزؿ تأ ير ال دمات     السالمة المالية 

 ل م ارؼ مف أجؿ تةديد نباط السعؼ.
 :"Protection"التغطيػػػػػػػػة  .2.1.3

 التّال  مف الّناةية الم الية ين غ  أف و تغطية اخت ار اإلجهاد هو أمر ةاسـ لفائدة م داقية العم ية 
جميا المؤسسات ذات  Macro-prudentielالم ري  أغراض  نظاـترمؿ اإلجهاد المراق ة اخت ار ل 

انية الّت  يجب تغطيتها ت عا اأهمية الّنظامية إذا تواير ال يانات والموارد و ذلؾ الم ارؼ مف الّدرجة ال 
 ل ظروؼ.

 :"Downnées" البيانػػػػػػػػػػات .3.1.3
تواير و فاية ال يانات ي  الوقت المناسب يد ـ م داقية النتائت ويم ف لخت ارات اإلجهاد 

ييما يخص ال يانات اإلررايية جن ًا إل  جنٍب ما أةدث توقعات القت اد  "PESF"الستفادة مف  رامت 
ال     يعتمد  ندوؽ النبد الدول      ال يانات المتاةة     الم ارؼ الفردية وال يانات ذات ال  ة 
والّت  تست مؿ  ادة مف المع ومات المتاةة ل جمهور  وأةد المجالت الّت   اف هناؾ توةيد ق يؿ   ر 

"PESF"  ه  ط يعة توةيد ال يانات المالية غير الم ريية تط يبها     اخت ارات اإلجهاد   ينما ما يبرب
 مف ن ؼ هذا التبييمات ةت  اآلف استخدمت ال يانات المجمو ة الم ريية الموةدة لالخت ارات اإلجهاد.

 

                                                           
(1)

- European Central Bank (ECB), Op-Cit, p07. 
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 تصميـ سيناريكىات اإلجياد المالي: .2.3
"المالءة"  تتوقؼ     مدى تواير ال يانات المالية مف ق ؿ  اخت ارات  رنامت اإلجهاد المال 

الّنمذجة اإلة ائية والقت ادية  ة تة يؿ هذا النتائت و ةةالم ارؼ والمؤسسات المالية  ومدى قدر 
المبدمة  يتواير و فاية ال يانات المالئمة ي  الوقت المناسب يد ـ م داقية النتائت المتو ؿ إليها والت  

 اإلطار الفعاؿ ل رقا ة الةترازية.تندرج سمف 
 :"Scénarios" السيناريكىات .1.2.3

قد تع س السيناريوهات ةالة ايتراسية مف المخطر تةت الّسغط الّت  تؤ ر ي  المالءة "النهت 
الم ارر"  وغال ا ما تستخدـ ي  ةالة سيناريوهات مخ  ة أو المةا اة التاريخية  أو أف يبوـ     

سيناريوهات القت اد ال    الس  ية والّت  تةتاج إل  أف ت وف ترجمة إل  مع مات إجهاد مالية أساس 
"النهت غير الم ارر"  ويت وف هذا النهت مف تبدير المتغيرات القت ادية ال  ية  والطرؽ الرائعة ل تن ؤ 

  المتغيرات القت ادية والمالية ترمؿ:

 النماذج القت ادية الهي  ية؛ -
 ؛"VAR" ذات لنةدار الارعاع يب أسال -
 ؛Macro Financialالمناهت اإلة ائية ال ةتة واخت ار روا ط  -
 المخاطر المدرجة في السينػػػػػاريػػػػك: .2.2.3

ين غ  تعريؼ المخاطر الرئيسية الّت  يتـ دمجها سمف السيناريوهات المعّدة وتأ يراتها     نتائت 
    المخاطر ي  اخت ارات اإلجهاد تطورت وتوسعت ما مرور الوقت اخت ار اإلجهاد المال   يالتر يز 

وتفا  ت ي  أ باب اأزمة المالية العالمية اأخيرة. وقد ر زت هذا الخت ارات إل  ةٍد   ير     مخاطر 
الئتماف والّسوؽ )أسعار الفائدة وأسعار ال رؼ  اأسهـ  هوامش الئتماف وأسعار الس ا اأساسية(  ي  

ل تزاؿ هذا المخاطر الّد امة اأساسية لخت ارات اإلجهاد  والدروس المستفادة منذ  داية اأزمة ةيف 
 .(1)ةفزت أيسا إدراج أنواع إسايية مف التعرض ل  دمة

 معيػػػػػػػػػػػػػػػػار رأس المػػػػػػػػاؿ التنظيمي: .3.3
الم ونات والّت  تعّد المالءة  ترمؿ المعايير المط بة ي  رأس الماؿ اخت ار اإلجهاد العديد مف

الهدؼ الرئيس  ييها  و التال  العنا ر الرئيسية الّت  يبوـ   يها تتم ؿ ي  تبييـ رأس الماؿ وتعريؼ 
م ونات رأس الماؿ و يفية ةساب  فاية رأس الماؿ   اإلساية إل  البرارات الّت  تستهدؼ تر ي ة رأس 

 الماؿ.

                                                           
(1)

- IMF, A Framework for Macro-prudential Bank Solvency Stress Testing: Op- Cit, p13. 
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 :"Governance"الحككمة  .4.3
قسايا الخ رة و فاية الموارد وا ت ارات القت اد السياس  أدوارا ل تبؿ أهمية ي  تةديد مف ت عب 

تعتمد      "SCAP" ين غ  أف ت وف   يه هذا الخت ارات  يف  الوليات المتةدة ولتنفيذ  م ية اإلرراؼ
 الودائا الفيدرالية   ومؤسسة تأميف"Fed" التعاوف   ر و الت واإلررايية م رؼ الةتياط  الفيدرال 

"FDIC" ورر ة المباولت أوريونت "OCC" أما     مستوى التةاد اأورو   يبد أجريت اخت ارات .
التةمؿ مف ق ؿ الس طات الرقا ية الوطنية واإلرراؼ   يها وتنسيبها مف ق ؿ الم رؼ التةادي اأورو   

"EBA" التعاوف ما المفوسية اأورو ية  "EC" ر زي اأورو  والم رؼ الم "ECB/Européen"  مج س
"ESRB"المخاطر الّنظامية اأورو   

(1). 
 الشفافيػػػػػػػػػػػػػة: .5.3

إف  ن ر الرفايية تعد ررط ل غن   نه ي  اخت ار اإلجهاد المال  والسيناريوهات المعّدة وترمؿ 
الةبيبية لتخاذ اإلجراءات  ؿ ما يتع ؽ   يفية ةساب الم ارؼ ل تعرسات والخسائر و فاية رأس الماؿ 

 .(2)الم ري  نظاـالالزمة لستعادة الستبرار ي  ال

 

زمة اأخيرة أف السعؼ ي  تدري ات اخت ارات اإلجهاد المال  والتةمؿ الّت  اأ رفت 
أجريت     اأنظمة والمؤسسات المالية ي  العديد مف ال  داف  مما أدى   ندوؽ النبد الدول  

التنظيمية المالية ي  ال  داف مؤخرا إل  ايالء مزيد مف الهتماـ إل  التأ يد     والس طات 
اخت ار اإلجهاد المال  ويةص وا  الح المنهجيات البائمة  وقد اتسح أف اخت ارات التةمؿ ما 

)ةذؼ ال دمات     أساس أساليب غير لئبة أو تغطية  سيناريوهات  انت سيئة الت ميـ
الستبرار  ةالةوما إل  ذلؾ...( وهذا يم ف أف يؤدي  نتائت  اذ ة  ف سيبة مف المؤسسات 

 المال .
 

 

 

 

 
                                                           
(1)

- IMF, Credibility and Crisis Stress Testing, IMF Working Paper, 13-177, 2013, p49. 
(2)

- IMF, A New Heuristic Measure of Fragility and Tail Risks: Application to Stress Testing, Working 

Paper, /12/216, 2012, P05. 
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  اإلجيػػػػػػاد المالػػػػػػػػػي اختبارات آليػػػػػػػة كمنيجية تصميـ :  المطمب الثالث
يتناوؿ هذا المط ب أهـ اآلليات المتاةة إلجراء اخت ارات اإلجهاد المال  ي  الم ارؼ والمؤسسات 
المالية مف ةيث البياس القت ادي وا  داد السيناريوهات واستبراء النتائت ي  ظؿ تعدد اأساليب 

 اإلة ائية المتاةة.

 :اإلجيػػػػػػػػاد المالي اختبػػػػػػػارات استخداـآليػػػػػػػػػػػػة  .1
 يتناوؿ هذا العن ر أهـ اآلليات المتاةة والمناهت إلجراء اخت ارات اإلجهاد المال .

 :"Var"نيػػػػػػػػػػج القيمة المعرضػػػػة لمخطػػػػػػػر .1.1
نمت أنرطة المؤسسات المالية ال  يرة والنراط الدوؿ  دأ يزداد تعبيدا وتنو ا ي  السنوات اأخيرة 
رايؽ هذا التعبيد المتزايد مف خالؿ  م ية ال ت ار ي   يفية هذا المؤسسات قياس ومراق ة تعرسهـ أنواع 

 "Var"يمة المعرسة ل خطر مخت فة مف المخاطر  يف  معظـ الرر ات تستند اخت ارات اإلجهاد     الب
ويعتبد أف البيمة المعرسة ل خطر أداة ةيوية تبيس مدى خطورة مةفظة الرر ة  ر ؿ يوم   وما ذلؾ 

  ما أف منهجية. (1)    أةداث الّسوؽ المتطرية المؤسساتقد ل ت وف ذات يائدة ي  قياس التعرض 
يستخدـ لتويير الةدود     أساس اةتماؿ الخسائر لفترة  بد مةدد  "Var"البيمة المعرسة ل خطر

ومستوى معيف مف ال ّبة )    س يؿ الم اؿ( الةد اأق   ل خسارة الّت  مف المرجح أف ي ونوا مف ذوي 
وما ذلؾ  هناؾ مر  ة أ  ر  مبا ما استخداـ  مف ال بة( %99) الخ رة     مدى يوـ واةد ما مستوى

 ائية م ؿ البيمة المعرسة ل خطر لتبييـ المخاطر ي  ظروؼ است نائية.النماذج اإلة 
 :"Scenarios"نيج تحميؿ السيناريك .2.1

يم ف  ذلؾ استخداـ السيناريوهات التاريخية أو اليتراسية     ةٍد سواٍء )وهو المنهت المعتمد ي  
ةيث تسمح  ل مجريات هذا الدراسة(  السيناريوهات التاريخية ه  اأسهؿ ل ياغة ويهـ ةدس 

السيناريوهات اليتراسية لمديري المخاطر ي  ر د اتجاا مرترؾ لديا المزيد مف الهتماـ لألةداث 
الماسية مف المخاطر المستب  ية  ي    تا الةالتّيف يتـ اختيار السيناريوهات ما التّر يز     اأسواؽ 

ا يتـ ترغي ها     يترات دورية  مما يسمح وقطا ات اأ ماؿ ومما يعزز مف يائدة سيناريوهات  ندم
مف خالؿ وجود أنظمة ت نولوجيا  جهادسهؿ اخت ارات اإلتما مرور الوقت و التال    ر دها ل مؤسسات

المع ومات     مستوى الرر ة  ويةدد تة يؿ السيناريو ال دمات الّت  قد تؤ ر  ر ؿ معبوؿ لعدد مف 
  وامؿ الخطر الّسوؽ ي  وقت واةد.

 
                                                           
(1)

- Bank for International Settlements, Stress Setting By Large Financial Institutions: Current Practice And 

Aggregation Issues, Comite On The Global Financial System, April 2000, P02. 
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 :"EVT"نيج القيمة القصكل .3.1
 "EVT"    است راؼ واستخداـ نظرية البيمة الب وى  مؤسسات لها البدرةهناؾ  دد ق يؿ مف ال

    س وؾ "الذيوؿ" )أي البيـ الم نية ه  النظرية اإلة ائية  "EVT" وسي ة للتباط أيسؿ ل مخاطر. 
 أنه ير ز يبط     ذيؿ التوزيا الةتمال . المةتم ة  الية جدا ومنخفسة( مف التوزيعات الةتمالية

 المقاربػػػػػػػػػػػات الرائدة ألجراء اختبػػػػػػارات اإلجيػػػػػػػاد المالي: .2
اخت ار اإلجهاد  م ط ح  اـ ي ؼ مخت ؼ التبنيات  "CGFS" ت ؼ لجنة الّنظاـ المال  العالم 

    أةداث است نائية ول ف ت وف معبولة المستخدمة مف ق ؿ الرر ات المالية لبياس المخاطر المترت ة 
 الةدوث.

 :"FMI" حسب المقاربة الٌدكلية لصندكؽ النقد الدكلي .1.2
يم ف إجراء اخت ار اإلجهاد ي   رنامت تبييـ البطاع المال  أو الّت  تجريه الس طات الوطنية إما 

 استخداـ ال يانات الم ريية مف ق ؿ الم ارؼ  أو  ف طريؽ تماريف مف أسفؿ  "Top-Down" منهت 
والّت  تتم ؿ ي  التدري ات مف ق ؿ المؤسسات المالية الفردية  استخداـ ال يانات  "Bottom-Up" إل  أ   

والنماذج الداخ ية الخا ة  ها تةت اليتراسات الرائعة أو  يم ف إجراء هذا الخت ارات معا وترمؿ 
اس  ذلؾ  عض الخت ارات الرقا ية  المخاطر الم ريية  ما ي  ذلؾ اخت ارات الّسغط الع س      أس

. ي   رنامت تبييـ البطاع المال  يتـ استخداـ تبرير آياؽ القت اد العالم  وتوقعات آياؽ (1)ال دمات
القت اد العالم  ل ندوؽ النبد الدول   ادة  با دة لالخت ارات التةمؿ   ـ يتـ تعريفها     أساس 

مف  ـ يتـ تط يؽ سيناريوهات سيناريوهات اإلجهاد أي المةا اة التاريخية ل سيناريوهات اليتراسية و 
اإلجهاد  استمرار   ر الم ارؼ داخؿ الّنظاـ نفسه  وقد س ؽ التطرؽ لمبار ة  ندوؽ النبد الدول  ي  

 . (2)الف وؿ الّسا بة

 حسب المقاربة األكركبية: .2.2
ال    يعالة وذات جدوى يتـ تبييـ تأ ير  اإلجهادلت وف اخت ارات  ي  الم رؼ المر زي اأورو  

المستخدمة  عد دمت  نا ر  Macro-prudentielأدوات السياسة القت ادية وتوسيا نطاؽ أدوات 
دينامي ية وردود الفعؿ الالـز ما القت اد ال    ي  النماذج ووسا مؤررات المناس ة الّت  يم ف قياس 

ظامية الناتجة  ف  ؿ سيناريو وال دمات تعت ر اأ  ر تةديا  مستوى المنظومة المالية مف المخاطر النّ 
هذا المؤررات تت ؿ  م ادر مخت فة مف المخاطر الّنظامية و دمات القت اد ال    والختاللت 
المالية وآ ار العدوى. الم رؼ المر زي اأورو   يعمؿ     تو يؼ الدورة المالية الّت  تعتمد     
                                                           
(1)

- Federal Reserve Bank Of Atlanta, The Adoption of Stress Testing: Why the Basel Capital Measures 

Were Not Enough, Working Paper 2013-14, December 2013, P05. 
(2)

- International Monetary Fund, How Did Markets React to Stress Tests, IMF Working Paper-WP/07/59, 

March 2007, P03. 
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المتع بة  الئتماف وأسعار اأ وؿ  يم ف استخدامها ي  إطار لتبييـ مستويات العديد مف المتغيرات 
المخاطر الّنظامية خالؿ الدورة المالية  ما ي  ذلؾ آ ار ردود الفعؿ   هذا يم ف أف يوير توجيهات قيمة 

  وسا   وييما يتع ؽ  مةاولت لتبييـ نباط الّسعؼ البطاع العائ Macro-prudentielلبرارات السياسة 
لميزانيات اأسر الفردية ير ط ال يانات الجزئية وال  ية وسمح  الفعؿ  ةساب تعرض  اإلجهادإطارا لخت ار 

 .(1)الرهف العباري م اررة     مستوى البطاع العائ   ور طها سيناريوهات الّسغط القت اد ال   

 :"Dodd-Frank" حسب المقاربة األمريكية .3.2
-2008ي  أ باب اأزمة المالية العالمية اأخيرة 

  أ در ال ونغرس اأمري   قانػػوف اإل الح اأمري   2009
"Dodd-Frank Act Stress Testing"  إجراء يتـ  و موج ه

اخت ار التةمؿ السنوي ل رر ات المالية الم ريية وغير 
الم ريية ال  يرة وجميا المعينيف مف ق ؿ مج س الستبرار 

لم رؼ الةتياط  الفيدرال  والذي ُيعّرؼ  "FSOC"المال 
اخت ار اإلجهاد المال  السنوي  أنػه تبييـ ما إذا  انت هذا 
الرر ات لديها رأس الماؿ ال اي  لستيعاب الخسائر الّناجمة 

 ما ينص   ف ظروؼ الّسوؽ القت ادية والمالية الع ي ة 
اخت ار اإلجهاد     أف الرر ات أف تغط  ا نيف مف قوا د 

ي   ؿ سنة مالية ا ت ارا مف نهاية رهر س تم ر   اإلساية 
إل  ذلؾ ي ف جميا الرر ات المالية الّت  تةوز إجمال  

م يار دولر أمري     يها وسرورًة  10اأ وؿ أ  ر مف 
جراء اخت ار اإلجهاد المال   ويرمؿ  "Dodd-Frank"التبّيد وا 

 ما:هذا التبييـ السنوي  رنامجيف ه

 "BHCs"مؤسسات المصرفية القابضة 
 

1. American Express Company. 

2. Bank of America Corporation. 

3. The Bank of New   Corporation. 

4. BB&T Corporation. 

5. BBVA Compass Bancshares. 

6. BMO Financial Corp. 

7. Capital One Financial Corporation. 

8. Citigroup. 

9. Incorporated. 

10. Discover Financial Services. 

11. Fifth Third Bancorp. 

12. The Goldman Sachs Group. 

13. HSBC America Holdings. 

14. Huntington Bancshares I. 

15. JPMorgan Chase & Co. 

16. M&T Bank Corporation. 

17. Morgan Stanley. 

18. Northern Trust Corp. 

19. The PNC Financial Group. 

20. RBS Citizens Financial Group. 

21. Regions Financial Corporation. 

22. Santander Holdings USA. 

23. State Street Corporation. 

24. SunTrust Banks. 

25. U.S. Bancorp. 

26. UnionBanCal Corp. 

27. Wells Fargo & Company. 

28. Zions Bancorp. 

29. TD Bank US Holding. 

30. Company and BancWest Corporation. 

 :"CCAR" تحميؿ كاستعراض رأس الماؿ الشامؿ. 1.3.2
ويؽ هذا المنهجية يتـ تبييـ  فاية و م ية التخطيط لرأس الماؿ  توزيعات اأر اح وا  ادة رراء 

لديها رؤوس أمواؿ  "BHCs"  ييما إذا  اف لمؤسسات "CCAR"اأسهـ المرتر ة...الخ  وي ةث  رنامت 
 البدرة     إدارة المخاطر.  ايية لموا  ة  م ياتها ي  أوقات الردة والتوتر المال   و ما إذا  اف لديها

  وه  ت رؼ نتائت اخت ار اإلجهاد الرقػػػػػا   "BHCs"مؤسسة مدرجة تةت اسـ  30والجدوؿ يتسمف 
"Dodd-Frank" و جزء مف هذا اخت ار تستند إل  )الميزانية العمومية   اي  الدخؿ  مستويات رأس  

                                                           
(1)

- Ronald W. Anderson, Ronald W. Anderson, Stress Testing and Macroprudential Regulation A 

Transatlantic Assessment, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2016, P61. 
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اأساس  سيناريوهات س  ية  سيناريو سار الماؿ(  وهذا تةت  ال ة سيناريوهات مةددة )سيناريو خط 
ل غاية( وتتميز قوا د اخت ار اإلجهاد هذا  ونها تتسمف مجمو ة مرتر ة مف السيناريوهات لجميا 
الرر ات   الرغـ مف أنه يجوز ل م رؼ الةتياط  الفيدرال  استخداـ سيناريوهات  ؿ     ةدا...  

  استخداـ ال يانات المرار إليها سا با.

 :"Dodd-Frank"اختبار اإلجياد كاإلشراؼ . 2.3.2
يتسمف  ال ة سيناريوهات إررايية تعن   ػػػ )سيناريو اأساس   (1)2012ا تمدا أوؿ مرة ي  أ تو ر 

 28(  ترمؿ  ال مف السيناريوهات مسارات تةتوي / المترائـسيناريوهات س  ية  سيناريػػو سػار ل غاية
مؤررا تعػػػػن   النراط القت ادي ال    )أسعار اأ وؿ  وأسعار الفائدة  اأسواؽ  16متغيرا  منها 

و ما س ؽ وأررنا ل تعت ر  المالية  الناتت المة   اإلجمال  الةبيب   مؤرر النمو  التسخـ  ال رؼ(.
قوة الم ارؼ هذا السيناريوهات  م ا ة توقعات ول ف ه  ايتراسات يبط تةت م دأ "ماذا لو" تعد لخت ار 

والمؤسسات المالية وقدرتها     الت يؼ ما  يئة اقت ادية غير مواتية  الّت  تديرها رر ة اخت ار اإلجهاد 
 .BHCsو

التط ا قدما ل مسا دة ي  قياس اأ ر المةتمؿ ل ظروؼ  "Dodd-Frank"إف الب د مف نهت 
 ساغطة     قدرة هذا المؤسسات الم ريية ال  يرة لمت اص الخسائر وال دمات المالية المتوقعة

 والخسائر الّناجمة  ف ظروؼ الّسوؽ القت ادية والمالية الع ي ة.

 اإلساية إل   السيناريك خط األساس: .أ 
)اخت ار السغط(   ل السيناريو اإلجهاد الما

واخت ار تبييـ توقعات الّر ةية ونسب المالءة 
والسيولة لدى الم ارؼ  ي  ظؿ سيناريو 
القت اد ال    اأساس   المتغيرات 
القت ادية ال  ية تتفؽ إل  ةد   ير ما 
توقعات تبرير آياؽ القت اد العالم  
ل ندوؽ النبد الدول . ةيث أنه يستند  ردة 

 ة يؿ المجرى ي  التبرير.إل  ذلؾ الت

 سيناريكىات اإلجياد المالي (:18شكؿ رقـ )ال

 
 .إ داد ال اةث  ناء     ما س ؽ المصدر:

 

                                                           
(1)

- Board Of Governors Of The Federal Reserve System, Dodd-Frank Act Stress Test 2014: Supervisory 

Stress Test Methodology and Results, June 2016, P03. 

السيناريكىات 
 اإلشرافية

سيناريك 
خط 
 األساس

سيناريك 
 سمبي

سيناريك 
ضار 
 لمغاية
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يتميز سيناريو س     ف طريؽ إسعاؼ النراط القت ادي ي  جميا ال  داف أو  السيناريك السمبي: .ب 
 عض القت اديات المدرجة ي  السيناريو  وأف الت اطؤ القت ادي هو ق ؿ يترة مف الن ماش ي  
الوليات المتةدة وي  القت اديات اأخرى  ويتميز  ر ود ي دأ ي  الر ا اأوؿ مف السنة  ارتفاع معدؿ 

و ذلؾ  %0.50طالة  ر ؿ مطرد  ةالة مف الر ود يرايبه يترة الن ماش خفيفة ما تراجا أسعار ةوال  ال 
  خالؿ الر ا الرا ا مف السنة  يرايبه ارتفاع معتدؿ ي  تب  ات %25ه وط أسعار اأسهـ ما يبرب مف 

ت معتدلة  ه وط أسعار سوؽ اأسهـ  أسعار المنازؿ اإلجمالية وأسعار العبارات التجارية ترهد انخفاسا
 .(1)ي  الر ا ال الث مف السنة الموالية %12العبارات التجارية وأسعار المسا ف  واقا 

ويتميز سيناريو س     ردة مف ر ود  الم  ةاد ق ؿ يترة مف  السيناريك التشاؤمي )الضار لمغاية(: .ج 
ندات الخزانة اأمري ية  ومستوى السغوط المالية المتزايدة ل رر ات و وائد س  ية     المدى الب ير س

الناتت المة   اإلجمال  اأمري   الةبيب  ي دأ ي  النخفاض ي  الر ا اأوؿ مف السنة وت ؿ إل  أدن  
مستوياته ي  الر ا اأوؿ مف السنة الموالية ارتفاع معدؿ التسخـ أسعار المسته ؾ  انخفاض أسعار 

ةت  يرايبه زيادة ي  تب  ات سوؽ اأسهـ   %50برب مف اأ وؿ  ر ؿ ةاد  ه وط أسعار اأسهـ ما ي
 يهدؼ إل  تبييـ قوة المؤسسات الم ريية وقدرتها     الت يؼ ما الظروؼ القت ادية غير المواتية.

 :القيكد المفركضة -اإلجيػػاد الماليمحددات اختبػػػػػارات  .3
ي  الممارسة العم ية وما ذلؾ  اخت ارات الّسغط ي    ير  اإلجهاد المال يم ف أف تظهر اخت ار 

مف اأةياف ل ت وف رفاية أو واسةة  وه  تستند إل   دد   ير مف الخيارات و يفية الجما  يف  وامؿ 
)أ د  وامؿ الخطر لإلجهاد 2 . واخت ارات التةمؿ تسا د اإلجا ة     السؤاؿ " ـ يم ف أف تسيا؟" (

تماما  ف تبدير أف اإلجا ة     هذا السؤاؿ ليست غنية  المع ومات  ما سي وف  الجهات المعنية مب  ة
الجواب     السؤاؿ: " ـ مف المرجح أف تسيا؟". مف ناةية أخرى وجد مديرو المخاطر مف السهؿ أف 
ت ن  ةوار داخ   ةوؿ قسايا إدارة المخاطر ي  اخت ارات الّسغط  دل مف البيمة المعرسة ل خطر والت  

 د تتسمف     اليتراسات الخفية ةوؿ الةتمالت يةتمؿ أف ت وف أقؿ رفايية.ق

 

 

 

 

                                                           
(1)

- Board Of Governors Of The Federal Reserve System, Dodd-Frank Act Stress Test 2014: Supervisory 

Stress TestMethodology and Results, June 2016, P07. 
(2)

- BIS, Stress Setting By Large Financial Institutions, Op-Cit, P14. 
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  أداة إلدارة المخاطػػػػػر "EWS" نظـ اإلنذار المبكر باألزمػػات:    المبحث الرابػػع
المالية   نظـاّتسمت العرريف  امًا المن رمة   عو اٍت   يرٍة وةالٍت مف الّتوتر ي  العديد مف ال

تفاوتة مو انت أ  ر اأزمات الةادة ر ما  س ب المرا ؿ المالية ي  اأسواؽ الّنارئة وأ رزت  دة أزمات 
 مف اأهمية  م اف سيما ي  سياؽ العولمة إيجاد المؤّررات اأساسية تّتسـ  اف مف ناةية الّردة  لذا

يهـ دينامي يات القت اديات  و ها ومةاولةوق ل  رؼ  ف اأزمات ي  وقٍت م ّ ر ق ؿ التّن ؤية  البدرة
 الّنبد الّدول  و ندوؽ ال نؾ م ؿ الّدولية المؤسسات مف العديد اهتماـ موسا ذلؾ  اف والّنظـ المالية  وقد

الم ري  ق ؿ أف ت  ح  نظاـالّتسويات الّدول  إليجاد وسي ٍة لتةديِد اةتماؿ اأزمة ي  ال وم رؼ الدول 
 .ةبيبية

 "EWS" ماىية نظػػػػػػػػاـ اإلنذار المبكػػػػر باألزمػػػػػػػػات:    األكؿالمطمب 
دراسة أ ر المتغيرات ال ّ ية ي   &تهتـّ الّدراسات القت ادية     جوهر "ررح اإليالس الم ارؼ 

ول ف ت ّب  هناؾ إةداث أزمػػػػػات" و الّرغـ مف أّنه قد تـ إةراز تبدـ   ير ي  دراسة اأزمػػػػػػػػػػات الم ريية  
    دراسة  دد مف أنظمة اإلرراؼ ونظـ اإلنذار الم ّ ر  ط بيستند هذا الم أسئ ة   يرة ل تزاؿ  ال ةؿ.

 جزٍء مف الُمس  ُقدما نةو اإلرراؼ     أساس المخاطر  والّت   10ي  مخت ؼ   داف مجمو ة الػ
 ستسهـ إسهامًا   يرًا ي  تعزيز العم ية المستمرة لإلرراؼ الم ري  الفع   والفّعاؿ وتةسيف الّدقة التن ؤية.

 الرقابػػػػػػة كتنظيـ العمؿ المصرفػػػػػػػي: -اإلشراؼ .1
  واإلرراؼ   يه تخت ُؼ اختاليًا   يرًا مف   ٍد إل  آخر ي  الواقا إَف ترتي ات تنظيـ العمؿ الم ري

الختاليات  ت ؾ و  رؼ الّنظر  ف الختاليات ي  الهيا ؿ الّسياسية ي ف أهـ العوامؿ المسئولة  ف
ترتمؿ التعبيدات وةالة تطور الّنظاـ المال    اإلساية إل  ةجـ تر يز المؤسسات الم ريية والنفتاح 

مال  و دا ط يعة ومدى إي اح الم ارؼ  ف مرا زها المالية وتواير الموارد ال ررية النس   ل نظاـ ال
. غير أّف اإلطار السمن  ل تنظيـ واإلرراؼ     الم ارؼ يم ف ت نيه (1)والت نولوجية ل تنظيـ واإلرراؼ

 الم ارؼ  مؿ لتنظيـ الّدنيا الفع ية الةدود تم ؿ" الفعالة  مف خالؿ "الم ادئ اأساسية ل رقا ة الم ريية
الم ريية ي    اؿ ل رقا ة لجنة أ درتها وس يـٍ  وقد اةترازٍي   ر ؿٍ    يها والّرقا ة الم ريية واأنظمة
 الّس يمة   ما الّرقا ة  ممارسات الّرقا ية لالرتباء أنظمتها جودة لتبييـ  مؤّرر الّدوؿ وتستخدمها 1997
 المال  لتبييـ البطاع  رنامت تبييـ سياؽ ي  اأساسية الم ادئ هذاوال نؾ الّدولييف  الّنبد  ندوؽ يستخدـ
 :(2)هذا اإلطار يتأّلؼ مف أر ا مجمو اٍت مت ام ة ل ّدوؿ الم ريية الّرقا ة وممارسات اأنظمة يعالية

                                                           
(1)

- Brenda González- Hermosillo, Crises bancaires : se doter d’indicateurs d’alerte avancée, article est tiré 

du document de travail no 99/33 du FMI, «Determinants of Ex-Ante Banking System Distress: A Macro-Micro 

Empirical Exploration of Some Recent Episodes», Washington, Juin 1999, P36. 
(2)

- Basel Committee On Banking Supervision, Supervisory Risk Assessment And Early Warning Systems, 

Working Papers N
o
4, December 2000, P02. 
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م ادئ توجيهية أو إررادات المطّ بة     والالّترتي ات التّنظيمية  رأف  ياغة البوانيف والّسياسات  -
ؤّسسات الم ريية )م ؿ رروط الّدخوؿ متط  ات رأس الماؿ ل مةاس ة واإلي اح والم ادئ الم

 الّتوجيهية إلدارة المخاطر(؛
 ترتي ات إررايية ييما يتعّ ؽ  تنفيذ البوا د الم ريية ور د ومراق ة تط يبها؛ -
أف تؤّ ر     ترتي ات تويير إطار ر  ة أماف لمعالجة  عو ات الّسيولة أو المالءة الت  يم ف  -

 الّنظاـ الم ري  وتباسـ الخسائر المالية الت  يم ف أف تةدث؛

 :"EWS"نظػػػػػػػػػاـ اإلنذار المبٌكػػػر باألزمػػػػػػػػػػات  كأىميػػة مفيـك .2
 تبييـ إ ادة أهمية و    المال  ل نظاـ جذري إ الح إل  الةاجة  ف اأخيرة المالية اأزمة  رهنت

 والّسالمة الّنظامية  المخاطر الهتماـ توجيه وا  ادة إلدارة اأزمػػػػػػػات  المال  اإلطار هي    وتةسيف
 الم ري  إذ اأداء سالمة مدى لبياس تستخدـ الم  ر لإلنذار رقا ية مؤررات  ّدة المالية ال  ية  وهناؾ

 و التّال  م  ر وقت أدائها ق ؿ ي  المال  الخ ؿ أوجه وا تراؼ ت نيفها  ـ الم ارؼ أداء ل تبييـ تستخدـ
 مف ما ي ـز لتخاذ الةدث وقوع ق ؿ م ّ رٍ  وقت ي  الةدوث  اةتمالت المؤّررات  الّتعريؼ هذا تبـو

جراءات  .(1) اأزمات وقوع مف اةترازية وقائية سياسات وا 

خالؿ يم ف تعريؼ نظاـ اإلنذار الم ّ ر     أنه ت ؾ اأداة البادرة     توقا ةدوث اأزمػػػػات مف  -
تبييـ المخاطر القت ادية والجتما   والّسياسية وال يئية والّسغوط السّ انية وغيرها ل  ٍد ما  ةيث 
يرمؿ أساسًا نظرية ومجمو ة مف اإلجراءات العم ية المتس س ة والمتناسبة الّت  يتـ مف خاللها تةديد 

ّت  تفيد مس بًا ي  توقا ةدوث المخاطر اإلجمالية لتويير المع ومات المناس ة لمتخذي البرار وال
 .(2)اأزمة ي  ال  د المعن 

يعرؼ  ندوؽ الّنبد الّدول  نظـ اإلنذار الم  ر     أّنها نماذج مف القت اد البياس  تستخدـ ل تنّ ؤ  -
 اأزمات ق ؿ ةدو ها  وترت ز هذا الّنماذج     التّب  ات الخارجية وتستغؿ العالقة المنّظمة الّت  

  يانات التّاريخية  يف المتغّيرات الّت  مف رأنها أف تتس ب ي  ةدوث اأزمات.تظهر مف ال

    أّنها  "Systèmes d’Alerte Précoce"مف خالؿ ما س ؽ يم ف تعريؼ لنظـ اإلنذار الم  ر  -
ةالت الّتوتر المال   وه  مف الّ دمات و توليفة مف المؤّررات ال ّمية والّنو ية تع س  ر ٍؿ مس ٍؽ 

وسٍا اةترازي قادٍر     التّن ؤ الم ّ ر الم دأ تجعؿ الّس طات اإلررايية و انع  البرار ي  هذا 
  اأزمات  ووسٍا ت ةية  يسمح  مواجهة هذا اأزمات.

                                                           
 .03العميد  مرجا س ؽ ذ را  ص ةمودي الرسا   د     -(1)
  أطروةة ألزمة الرىف العقارم في الكاليات المتحدة األمريكيةدراسة –العكلمة االقتصادية كاألزمات المالية: الكقاية كالعالج نادية العبوف   -(2)

 .262  ص 2012/2013الجزائر   -د تورا  جامعة الةاج لخسر   اتنة
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وتن ا أهمية المؤررات ونظـ اإلنذار الم ّ ر مف قيمتها  أّنها تبّدـ أداة دائمة ومستمرة ل توجيه 
  الّسياسات  اةتماؿ تعرض القت اد أزمة مالية  وتبوـ  تعريفهـ واإلنذار لمتخذي البرار وواسع

جراءات وقائية أو   اةتمالت الةدوث ي  وقٍت م  ٍر ق ؿ وقوع الةدث لتخاذ ما ي ـز مف سياسات وا 
 :(1)مانعة مف وقوع اأزمات  وتسا د نظـ اإلنذار الم  ر  موما ييما ي  

 المؤسسات الت  تتسمف أو يةتمؿ وقو ها ي  مرا ؿ؛الّتعرؼ     المؤسسات أو مواقا داخؿ  -
 الّسياسات؛ واسع  ما ال ّبة و سب الّذيؿ مخاطر ةوؿ والتةذير الّسعؼ نباط  ف ال رؼ -
 تأ يراتها ويهـ المةتم ة الم اررة غير اآل ار نطاؽ و رؼ المخت فة المخاطر  يف الّنباط ر ط -

 الّنظامية؛
 ير ت الّت  الّس  ية الّسيناريوهات ظؿّ  ي " تة ؿ أف يم ف الّت السيئة  اأمور تسّير  يؼ" قياس -

 خارج نطاؽ ةالت الّتوتر؛ تةديدها ةّت  تـ الّت  الّسعؼ نباط لمعالجة الّسياسات المخت فة
 ؛(2)تة يؿ  ّم  رامؿ لنباط الّسعؼ مف خالؿ ال تماد      دد   ير مف اأدوات التجري ية -

 كنظـ اإلنذار المبٌكر:اإلشراؼ المصرفػػػػػػي  .3
سنةاوؿ سرد أهـ آليات تبييـ المخاطر ونظـ اإلنذار الم ّ ر سارية المفعوؿ وه  تستخدمها ةاليًا 

إرارة لةبة  ف المرا ؿ  إل    وي  ةيف أّف  عض اأنظمة قادرة     أّل توّير10  داف مجمو ة الػ
بة مف المرا ؿ المةتم ة  ةيث تسع  هذا النظـ تةذيراٍت مس   البائمة ياأخرى قادرة وتسع  إل  إ دار

  الجدوؿ أدناا يوّسح أنظمة (3)التّبييـ المنهج  ل مؤّسسات الم رييةإل  اإلرراؼ واإلنذار الم  ر وي  
 دوؿ القت ادية ال  رى ي  العالـ. 10اإلنذار الم ّ ر الّت  تعتمدها مجمو ة الػ

 10نظـ اإلنذار المبٌكر في نخبة بمداف الػػػػػ  -اإلشراؼ كتقييـ المخاطر :(15)جدكؿ رقـ
 سنة التنفيذ نكع الٌنظػػػػػػػاـ الٌنظػػػػػػػػاـ اإلشرافيةالٌسمطة  البمد

سا
فرن

 

 1997 نظاـ اإلرراؼ ت نيؼ وتنبيط ORAP الّ جنة الم ريية

SAABA  1997 نموذج لإلنذار الم  ر 

انيا
ألم

 

 1997 نظاـ تة يؿ مجمو ة نس ة المالية BAKIS األمانيةم تب الّرقا ة الفيدرالية 

اليا
إيط

 

 1993 نظاـ اإلرراؼ ت نيؼ وتنبيط PATROL م رؼ إيطاليا

E W S  مخطط نظاـ اإلنذار الم  ر 

                                                           
جامعة أسيوط   جمهورية  –  ية التجارة   التنبؤ المبكر باألزمات المالية باستخداـ المؤشرات المالية القائدة    د الن   إسما يؿ الطوخ  -(1)

 .06م ر العر ية  دوف  يانات أخرى  ص
(2)

- International Monetary Fund, The IMF-FSB Early Warning Exercise, Septembre 2010, P04. 
(3)

- Basel Committee, WP N
o
4, Décember 2000, Op-Cit, P04. 
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لندا
ىك

 

 1999 نظاـ تبييـ المخاطر الم ريية الرام ة RAST م رؼ هولندا

 مخطط نس ة الماليةنظاـ تة يؿ مجمو ة  نظاـ المراق ة الجديد

كة 
ممم

ال
حدة

لمت
ا

 

 1998 نظاـ تبييـ المخاطر الم ريية الرام ة RATE الخدمات المالية

 1995 نموذج لإلنذار الم  ر TRAM م رؼ انج ترا

حدة
لمت

ت ا
كاليا

ال
 

 1980 نظاـ اإلرراؼ ت نيؼ وتنبيط CAMELS الّس طات اإلررايية الّ ال ة

 Individual Bank نظاـ الةتياط  الفدرال 

Monitoring  Screens 
الرقا ة الم ريية الفردية)تة يؿ المؤررات 

 تاريخيا(
منت ؼ 
 ال مانينات

SEER Rating 1993 نموذج لإلنذار الم  ر 

SEER Risk Rank 1993 نموذج لإلنذار الم  ر 

FDIC CAEL  1999-85 نظاـ اإلررايية وت نيؼ الم ارؼ 

GMS  ال مانينات نموذج  سيط اإلنذار الم  ر 

SCOR  1995 نموذج لإلنذار الم  ر 

OCC Bank Calculator مخطط نموذج لإلنذار الم  ر والتن ؤ الفرؿ 

 

Source: Basel Committee, WPN
o
4, December 2000، Op-Cit, P05. 

 

 :التقييػػػػػػـ كالٌتصنيؼ المصرفػػػػػي -نظـ الرقابػػػػػػػة .1.3
اإلرراؼ     المؤسسات الم ريية  دأت ي  ةبيبة اأمر  عم يات تبييـٍ     أساس الّرقا ة 
ـّ العمؿ     إتّ اع نهت لتطويرها لت  ح آلية الّرقا ة تعمؿ خارج الموقا ) الرقا ة      الميدانية  وت

عييف هذا التّبديرات     أساس  م ية التّبييـ المستمر ل مؤّسسة الم ريية خالؿ يترٍة يتـ ت  المستندات(
 مف الّزمف.

 تـ CAMELSي  ال مانينات البرف الماس  س طات اإلرراؼ ومف خالؿ استخداـ نظاـ ت نيؼ 
إدخاؿ ت نيفات الّرقا ة الميدانية )الرقا ة  عيف الم اف( ي  المؤسسات الم ريية  هذا المفهوـ يعرض 
نظاـ ت نيؼ موّةد ل مؤسسة الم ريية ي  الوليات المّتةدة وهو يستند إل  تبرير اأخ ائييف تبييـ  

ؼ المر زي  م رؼ الةتياط  )الم ر  وتستخدـ هذا الّنظاـ جميا اأجهزة الّرقا ية اأمري ية الّ ال ة
 ؿ م رٍؼ  فةص وتبيـ     أساس يبّيد  إطار هذا الّنظاـ الفدرال   م تب مراق ة العم ة الفدرالية( وي 

 المدرجة ي  الّر ؿ أدناا.سّتة أ عاٍد تتع ؽ  عم ياتها وأدائها  والت  يرار إليها ي  العوامؿ اأساسية 
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وسالمة  اأ عاد تعد تع يرًا  ف اأداء  هذا
الوسا المال  ل م ارؼ  والّتوايؽ ما الّ وائح 

 ؿ العوامؿ  التّنظيمية ي  المؤّسسة الم ريية 
"اأيسؿ" إل   01الم ّونة م نؼ     مبياس مف 

وهو "اأسوأ". وقد جرت العادة     تةديد  05
سنويًا ل ؿ مؤّسسة م ريية  CAMELSت نيفات 

ي  الوليات المّتةدة  إّل أّنه أةيانًا ي وف تبييمات 
أ  ر ل م ارؼ أ  ر توّترًا أي ةالة الم ارؼ ذات 

  و    الّنبيض مف ذلؾ  ي ّنه (05–04) ت نيؼ
 ة وجود م ارٍؼ ذات استبرار ومتانة نو ية ػي  ةال

 في المصارؼ أبعاد األداء المالي كالسالمة :(19) شكؿ رقـ

 
 مف إ داد ال اةث   ناءا     ما س ؽ. المصدر:

رهرًا  و التّال  يتـ تةديث ت نيفات  18  ل يجوز إجراء الفةوص  انيًة إل  عد (02–01) ذات ت نيؼ
لمعرية  ارؼم السنويًا ت نيفات وتبييـ  تجرىي  ةيف نرى أّنه ي  هولندا  ذلؾ  مرة  ؿ سنٍة ون ؼ.
وهذا ي  سياؽ المع ومات الت  أتيةت  الخسائر الّناجمة  ف ظروؼ الّسوؽ الع ي ة  ال تها وتةم ها 

لها مف م ادر مخت فة. ونظرًا إلم انية الخطأ ال ررى ي  التبييمات الّنو ية يالتّبديرات تخسا ل مراجعة 
اأداء الرئيسية المستباة مف التّبارير  مداخالت الّنظاـ الهولندي يت ّوف مف مؤرراتمف ق ؿ مررؼ آخر. و 

والةسا ات الّسنوية التّنظيمية ومع ومات الّسوؽ م ؿ ت نيفات الخارجية أسعار اأسهـ ةيث تتوير  يانات 
 القت اد ال    ومعّدلت الفائدة ومعّدلت نمو الّناتت المة   واإلنتاج الّ نا    الئتماف وغير ذلؾ.

 :الماليػػػػػػػة النسب مجمكعة تحميػػػؿ نظػػػػػـ .2.3
 تعتمد   يها تبييـ اأداء المال  والّت  ي  المستخدمة اأدوات أقوى مف المالية يعت ر تة يؿ الّنسب

  يف  مية  القات إليجاد مةاولة المالية الّنسب الم رؼ  وتعد ور ةية المال  المر ز تة يؿ ي  اإلدارة
 أيسؿ  فهـ  الّتة يؿ المعنية اأطراؼ تزود يه  ولهذا ةسا ات الّنتائتأو جدوؿ  الميزانية قائمة  نا ر
  أهـ هذا (1)المال  المة ؿ مف  الية وقدرات مهارات المالية الّنسب تة يؿ ول يتطّ ب الرر ة لظروؼ

نرر  ندوؽ الّنبد الّدول  مؤّررات معيارية مستمدة مف نةو الّنسب ه  )الّر ةية  الّسيولة  اأماف(  وقد 
. َتسمح (2)هـ المالية ومبارنتها  بطا ات ال  داف اأخرىنظم  دا تتيح ل مة  يف تبييـ سالمة  (50)خمسيف 

مؤرًرا مبّسمة ل نفيف مؤررات تتع ؽ  24هذا المؤررات  اإلرراؼ والّ ال ة الم ريية ي  قائمة سمت 
 خا ة ومؤّررات تتعّ ؽ  الَنراط اأساس  وأخرى  اأ وؿ تـ إدراجها ي  الجدوؿ أدناا: اأمواؿ ال

                                                           
 .154  ص2009اأردف   -  الط عة اأول   دار دج ة نارروف وموز وف   مافيقيةدراسة تطب -إعادة ىيكمة المصارؼجعفر الخطاب    -(1)
 -44  مج ة التمويؿ والتنمية  المج د رقـ صندكؽ النقد الدكلي يخطك خطكة كبيرة بشأف المؤشرات المالية األساسية ندوؽ النبد الدول     -(2)

 .05  ص2007العدد اأوؿ  مارس 

االداء 
وسالمة 

 مصارفال

 رأس المال

جودة 
 األصول

اإلدارة 
 والتشغيل

موقف 
 السيولة

 الربحية

حساسية 
العناصر 
 السوق



ديثة إلدارًة المىخاطر فػػػي النُّظـ المىالية  الفصػػػػػؿ الثَّاني:   االٌتجاىػات الحى

 

120  

  "FMI"المعتمدة مف  اليةالصالبة الم قياس :  مؤشرات(16)جدكؿ رقـ 
 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف المؤٌشر

ميف
ساى

المي
ؽ 

حقك
ت 

شرا
مؤ

 

 . المخاطراأ وؿ المرجةة ÷ أسماؿ اأساس  ر .1
اأ وؿ المرجةة ÷ اأمواؿ الخا ة البا دية  .2

 . المخاطر
 .اأ وؿ مجموع÷ اأمواؿ الخا ة  .3
اأمواؿ الخا ة ÷ مخ  ات البروض المتع رة  .4

 .البا دية
 .البا دية متوسط ةبوؽ المساهميف ÷ اي  الدخؿ  .5

 .اأمواؿ الخا ة÷ المخاطر العامة الم ريية  .6
 .اأمواؿ الخا ة البا دية÷  اي  العمالت اأجن ية  .7
اأمواؿ ÷  اي  اأ وؿ والمرتبات المالية المط و ة  .8

 .الخا ة
 اأمواؿ الخا ة.÷ مالية  اتمرتبَ ي  ر ؿ  اأ وؿ .9

كؿ
ألص

ؽ با
تعم
ت ت

شرا
مؤ

 

 .إجمال  اأ وؿ ÷اأ وؿ السائ ة  .10
 الديوف طوي ة اأجؿ.÷ اأ وؿ السائ ة  .11
متوسط قيمة ÷ إيرادات ال ايية )  وائد اأ وؿ  .12

 (.اأ وؿ
 (.النبدية دا المتداولة ي  الّسوؽ )البروض÷ الودائا  .13
 مجموع البروض.÷ البروض المتع رة  .14

 مجموع البروض.÷ البروض العبارية  .15
 مجموع البروض÷ التوزيا البطا   ل بروض  .16
 مجموع البروض.÷ البروض العبارية التجارية  .17
 .إجمال  البروض  ÷التوزيا البطا   ل بروض  .18
 .مجموع البروض÷ لبروض المبومة  العم ة اأجن ية ا .19
 مجموع البروض.÷  ـو المبومة  العم ة اأجن ية الخ .20

ط 
شا
َّ الن

سا
األ  سي

 .الم ري  اإلجمال  اتتالنَ  ÷ الفائدة هامش .21
 الم ري  اإلجمال . الناتت ÷الفوائد أ  اء  است ناء .22

 الفوائد. أ  اء  است ناء÷ اأ  اء الخا ة  .23
 .مجموع اإليرادات÷ إيرادات الناتجة  ف الخدمات  .24

Source:  FMI, Indicateurs de Solidité Financière, guide D’établissement 2006, p 76. 

 النمػػػػػػاذج اإلحصائيػػػػة: .3.3
رهد ت ميـ الّنماذج اإلة ائية ل تن ؤ مستب ال  الّ ةة الم ريية والمالية تطورا   يرا ي  السنوات 
اأخيرة  وقد طورت نماذج إة ائية تهدؼ أف ت وف  م ا ة "اإلنذار الم  ر" تستند الّنماذج أساسًا 

ؤّررات قّوة وأداء الم رؼ ي  ل  يانات واستخداـ التّبنيات ال ّمية المتبّدمة الّت  تسع  لترجمة مخت ؼ م
تبديرات المخاطر  واستنادًا إل  هذا التّبديرات تةاوؿ أف تف ؿ  يف الم ارؼ ذات الهرارة المالية 

 الّتة يؿ ي نها ُت ّنؼ إل : ي واأخرى ذات الّ ال ة المالية وما أّف منهجية الّنماذج المستخدمة مخت فة 
 :التصنيؼ -ػػػرنمػػػػػػاذج التقييـ كالتقديػػ .1.3.3

ي  الةبيبة هناؾ العديد مف الّس طات اإلررايية ةاليًا  الت  تعتمد     نماذج التّبييـ الم ري  
الم ري  والمال   نظاـالونماذج استخداـ  يانات تبارير ر ا سنوية ي  تةيؿ ال ال ة المالية واأداء ي  

م رؼ الفيدرال  اأمري       س يؿ الم اؿ قاـ  وسا  ديالف لنظاـ التّبدير  اأوؿ يال    ةّد سواء  
 Multinomial"وهو نظاـ لإلنذار الم ّ ر يستخدـ نموذج تبدير الّتراجا ال وجيست   "SEER"يسم  

Logistic Regression"  ال ّان  هذا الّنموذج تستخدمه    رة الّرر ات البا سة والم ارؼ ال  رى  وال ديؿ
 ."Rating Scor"وهو نظاـ يعتمد     منهجية التنبيط  "CAMELS" هو نموذج التبييـ
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 :نمػػػػاذج التنبؤ بالفشؿ المصرفػػػي .2.3.3
نماذج التن ؤ  الفرؿ تبوـ     ايتراض مؤداا أف المؤّسسات المالية  ادًة س و ها ي وف متما ؿ 

 ال ة( مف خالؿ تة يؿ الةالة   الّتعرؼ     ةالتها )هرارة/ودوري لعّدة سنوات  هذا الّدورية تسمح 
المالية  وتةاوؿ نماذج التن ؤ التعّرؼ مف خالؿ الرت اطات  والمعامالت والعالقات المت ادلة  يف اأزمة 
المالية أو القت ادية ونس ة يرؿ الم ارؼ أو  مودها ول د مف تواير  يانات تاريخية  ف الم ارؼ 

ذا لـ تتواير أو إذا  اف  ددها ق يؿ يمف المرّجح أف الت   انت  مف الفرؿ مف أجؿ  ناء هذا الّنماذج  وا 
 ي وف الّنموذج سعيفًا أو نموذج  اذب ي  تن يهاته.

 :نماذج الخسػػػػػػػارة المتكٌقعػػػػػػػة .3.3.3
ةتم ة ي  ه  منهجية م دأها أّف )اأيراد  المؤسسات الم ريية(   ها  رسة إل  الخسائر الم

المستب ؿ  تستند ي  تة ي ها إل  وسا ةالت ايتراسية     أساس ال يانات والمع ومات المتاةة  ونأخذ 
لتة يؿ اأداء الم ري  يد    1997    س يؿ الم اؿ الّنموذج الذي طورته الّ جنة الم ريية الفرنسية ي 

)*(
"SAABA"  وهو نموذج إة ائ  يستند أساسًا     التبييمات الّنو ية و    الّتة يؿ ال ّم   وهو قائـ

    أساس ايتراض أّف مخاطر الئتماف ه  المخاطر الرئيسية الت  تواجه الم ارؼ لذا ي رنامجه 
الداخ ية م مـ لتف يؿ م ونات مةفظة الئتماف   اإلساية إل  ترخيص وتبييـ نو ية اإلدارة والسوا ط 

 ويتـ التة يؿ  هذا النموذج دوريا  ؿ ستة أرهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
(*)

- SAABA : Support System for Banking Analysis. 
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 "EWS" نطاؽ استخداـ نظػػػػاـ اإلنػػػذار المبكر باألزمػػػػػػػات:   المطمب الثاني
سَ ب ةجـ المرا ؿ الم ريية و عو ُة توّقعها الةاجة إل  تةسيِف قدرات الَر د والتن ؤ وطنيًا 
ودوليًا  و الوة     ذلؾ  ززت هذا المرا ؿ     سر ة تنفيذ مجمو ة مف ةدوث مؤررات  عو ات 

د وسعت ي  المستب ؿ ي ن      أساس مف الّدراسات اإلة ائية مف اأزمات الم ريية الّسا بة  وق
العديد مف المؤسسات المالية الوطنية والّدولية مجمو ة مف اآلليات لمنا سيؽ ذات ال  ة ل  دمات 

أو  Macro-prudentiel هو نهتو المرتر ة  ي  ما ي   نناقش متط  ات ونطاؽ نظاـ لإلنذار الم  ر 
Micro-prudentiel. 

 :"EWE" المبكػػػر اإلنػػػػػػذار إقامة تماريف .1
الجميا  2008-2007استغرؽ تأ ير  الم  ةاد مف اأزمة المالية ي  الوليات المتةدة خالؿ 

تبري ًا     ةيف غرة   عدما   اف ينظر إل  الّنظاـ المال  اأمري   ذو اأهمية الّنظامية     نطاٍؽ 
الّنبد الدول   اأول  لألزمة ت  يؼ  ندوؽ G-20واسٍا  أّنه م ال        عيد مف ذلؾ  اف مف ردود 

م ن  أساسًا     تةديد نباط  "EWE")*(  قامة "تماريف اإلنذار الم  ر  "FSB"  الّتعاوف ما جهاز
 الّسعؼ     نةٍو أيسؿ  توقا الّسغوط المةتم ة والّت رؼ  سر ة ي  الستجا ة لألزمة.

   ُأ ّد )*("IMFC" هو  رض المخاطر ومواطف الّسعؼ إل  لجنة "EWE" الغرض الرئيس  لػػػػإّف 
  سمانًا لسالمة القت اد والّنظاـ المال  العالم  الّذي مف "FSB"و "FMI"هذا الغرض  الّتعاوف  يف 

ـَ اتخاذ أدوار قيادية نس ية يألتـز  "FSB"و "FMI"المرّجح أف يتسرر  ومف أجؿ التنسيؽ أ  ر  يف  ت
"FMI"  العمؿ     نباط الّسعؼ القت ادية ال ّ ية  ي  ةيف اتخذت "FSB"      تدا ير الّتر يز

يّعالة   "EWE"المال   التّفا ؿ البوي يسمف نتائت  نظاـمواطف الّسعؼ والّتةديات التّنظيمية ي  ال
ّنما ي  ال رؼ  ف اأزم "EWE"ويرار إل  أّف  ة ق يؿ وقت  ل يهدؼ إل  التّن ؤ  توقيِت اأزمات وا 

أدت النتائت اإلنذار إل  مستوى مخت ؼ تماما هذا أدى وقد  1999    س يؿ الم اؿ ي  أ باب أزمة آسيا 
هو  "EWE"تـ تةديد اأةداث الّت  قد تؤدي إل  أزمة أ  ر  عو ة  و التّال  ي ف الغرض اأساس  مف 

ة وخطط الّطوارئ وسعت  ر ؿ تةديد نباط الّسعؼ ال امنة والمخاطر وأف الّسياسات الّت ةيةي
 .(1)بمناس

                                                           
(*)- Early Warning Exercise.  تماريف اإلنذار الم  ر      

(*)-IMFC سوا الذيف هـ مةايظو الم رؼ المر زي  ووزراء  أو  24: هو هيئة استرارية لمج س إدارة  ندوؽ النبد الدول  المةايظيف لديها 
اختيارهـ مف  يف الدوؿ اأ ساء ي  ال ندوؽ. وتعبد ال جنة اجتما ا لمناقرة المسائؿ ذات الهتماـ الت  غيرها مف الدرجات المما  ة والذيف تـ 

النبد  تؤ ر     القت اد العالم   وتبديـ المرورة ل ندوؽ النبد الدول  ي  اتجاا  م ها. وتع س  سوية ال جنة تر يؿ المج س التنفيذي ل ندوؽ
 الدول .

(1)
- International Monetary Fund, The IMF-FSB Early Warning Exercise, Septembre 2010, P04. 
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 نطاؽ نظػػػػػػػػػػػػاـ اإلنذار المبٌكر:. 1.1
يم ف أف نميز  يف نهجيف لنطاؽ أنظمة اإلنذار الم  ر  اأوؿ ينظر ويأخذ  عيف ال ت ار استبرار 

  ةيث يؤّ د هذا اأخير     الجانب الةترازي ال ّ    ينما "Top-down"الّنظاـ المال    ؿ وهو نهت 
يبت ر     الستبرار المال  ل مؤسسات الفردية  ومف  "Bottom-up"مف الجانب الجزئ  هو نهت 

السروري توسيا نطاؽ تةديد نطاؽ الجهاز أف العنا ر المط و ة لت ميـ نظاـ اإلنذار الم ّ ر ترت ط 
 امه.ارت اطًا و يبًا  استخد

 :في عممية اإلنذار المبٌكر الٌدكلي الٌنقد صندكؽ مساىمات .2
ل يزاؿ تة يؿ مةّددات اأزمات يرّ ؿ تةديا لالقت ادييف وخ راء  ندوؽ الّنبد الدول   هذا 

 العن ر يتسمف أهـ أدوات ر د اأزمات ونباط الّسعؼ الت  ُيبّرها  ندوؽ الّنبد الدول .
 ":FMI"أدكات الرصد األزمػػػػػػػػات كنقاط الٌضعؼ الٌنظامية لدل  .1.2

التّر يز السّيؽ     التوقؼ المفاجئ ي  اأسواؽ النارئة وال تماد     نموذج اإلنذار الم  ر إف 
 اف واةدًا مف أوجه الب ور الّرئيسية لتة يؿ المخاطر ي  الماس   يتة يالت اإلنذار الم ّ ر تميؿ إل  
التّر يز  ر ٍؿ   يٍر     التوّقؼ المفاجئ لتديبات رؤوس اأمواؿ إل  اأسواؽ النارئة  لذا تتسمف أدوات 
 ندوؽ الّنبد الدول   ددًا   يرًا مف الّنماذج المستخدمة ل  رؼ  ف مخاطر اأزمة ونباط الّسعؼ يتـ 

 تجميا هذا إل   الث مناطؽ رئيسية ه :
 يجوات تبديرات ويتسمف قوية تجري ية المخاطر مؤررات مف مجمو ة :كالٌسكؽ القطاعية الضعؼ نقاط .أ 

 التمويؿ اأ وؿ وتة يؿ أسعار اختاللت تبديرات الخارجية  الختاللت ومؤررات الخارج   التمويؿ
 .المالية الظروؼ ي  التغيرات توقا     يسا د الّسوؽ أسعار   يها تنطوي الّت  المع ومات يتط عات

 التغيرات الةتمالت لتةديد ي  الّسوؽ البطا ية السعؼ نباط تة يؿ     تعتمد :البمدمخاطر  نماذج .ب 
 .اأزمة ما  ادةً  ترت ط الّت  ال    القت اد متغيرات ي  الةادة

 العدكل كانتشار الحركب .ج 
 المالية نظـكال البمداف بيف

 :"LCFIs" كالمعقدة الكبيرة
 خالؿ مف العدوى إل   اإلساية
 تدا ير واتخاذ الّتجارية  البنوات
المؤسسات  المرتر ة  يف الردة
 العالمية والرر ات غير  المالية

 VEEاالقتصادات الناشئة  VEAاالقتصادات المتقدمة 

 استراليا  الّنمسا    جي ا   ندا ؛ -
 الدنمارؾ  جمهورية الّتريؾ  س ويينيا؛ -
 الوليات المتةدة  اس انيا  ين ندا؛ -
 اليا اف  النرويت  لو سم ورغ؛ال رتغاؿ   -
   المم  ة المتةدة  سنغايورة؛أيس ندا -
 ألمانيا  هولندا  اليوناف  هونغ  ونغ؛ -
 ايطاليا   وريا  ال ياف ال هيون   ييتناـ ؛ -
ايرلندا  نيوزي ندا  السويد  س ويا يا   -

 أوروغواي 
 مالطا  ق رص  يرنسا؛  أو رانيا  تونس  تر يا -

 ال وسنة والهرسؾ  جاماي ا ؛  اأرجنتيف  الجزائر -
 ال رازيؿ    غاريا  ري    ال يف   ولوم يا؛ -
 وستاري ا   رواتيا  جمهورية الدوميني اف   -

 ينزويال ؛
 اإل وادور  م ر  الس فادور  استونيا  غواتيمال؛ -
 جورجيا   هنغاريا  أيس ندا  اندونيسيا  الهند ؛ -
 أردف؛ ازاخستاف   وريا  لتفيا  ل ناف  ليتوانيا ا -
 مبدونيا  ماليزيا الم سيؾ المغرب  ا ستاف؛ -
  نما   يرو  الف  يف   ولندا  رومانيا  روسيا؛ -
  ر يا  ج. أيريبيا  وسري لن ا وتايالند؛ -
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اأ وؿ السيادية و يانات  ف تعرض الم ارؼ ل عدوى   ر الةدود  هذا  أسواؽ رػػػػػػػػػػالمالية  و ذلؾ   
اأخيرة تسا د ي  تة يؿ إم انية العدوى مف خالؿ قنوات اإلقراض الم ري . إّف النتائت المتة ؿ   يها 

  دًا و ر ؿ  32والّت  تغط   "VEA"مف هذا التماريف تستخدـ  ر ؿ متزايد ي  القت اديات المتبدمة 
   دًا.  56والّت  تغط   "VEE"أقؿ لقت اديات الّنارئة 

 :"FMI"المبكر لدل اإلنذار عممية في المستخدمة كالمؤشرات النماذج .2.2
يتـ تةديث النتائت المتة ؿ   يها مف هذا اأدوات لت مؿ آراء النو ية الّت  تـ الة وؿ   يها   

تةديد ت نيؼ دولة ي   ي  "FMI"ي  المناقرات الداخ ية ما خ راء خارجييف  تسا د نتائت النموذج 
 "GFSR"عالمية ي  تماريف الّسعؼ  ف القت اديات المتبدمة والنارئة  اإلساية إل  مناقرة المخاطر ال

    الّتوقعات  "WEO". يرت ز "World Economic Outlook-WEO" وتبرير القت اد العالم 
اأساسية ومخاطر الّذيؿ ةسب تة يؿ توقعات  ندوؽ النبد الدول  القت ادي العالم  )تبرير آياؽ 
القت اد العالم (  ي  ةيف تستخدـ اأدوات ي   م ية اإلنذار الم  ر  تبييـ مخاطر الذيؿ  و التّال  

 يع  ما وجهة نظر مف الّتطورات ت دو خارج المخاطر اأساسية  أي مناقرة المخاطر ي دأ  ر ؿ ط
  وتنّظـ )البطاع الخارج   التطورات المالية  قطاع اأ ماؿ  "WEO"اأساسية ي  القت اد العالم  

 يبا ة أسعار اأ وؿ  وتبييـ الّسوؽ(.
 :الخارجػػػػػػي القطاع الٌضعؼ كمخاطػػػػػر تقييـ نقػػػػػػػػاط .3.2

العديد مف اأزمات مما يؤدي إل  توقؼ مفاجئ ي  تديبات رأس تس ب الختاللت الخارجية ي  
 :(1)الماؿ أو ما هو أسوأ  وتتم ؿ أهـ المؤررات المعتمدة لتبييـ المخاطر الخارجية ونباط السعؼ ي 

 تديبات رأس الماؿ   ر الةدود: مستويات تديؽ رؤوس اأمواؿ ودينامي ياته ةسب البطاع والّنوع ؛ -
ة: مف خالؿ تة يؿ التجاهات ي  أر دة الةسا ات الجارية والختاللت الختاللت الخارجي -

    ما يتـ تة يؿ الختالؿ البطا   مف اأسر والّرر ات والبطا ات العاّمة؛هالعالمية الّناتجة  ن
 اختاللت سعر ال رؼ: مدى تب ب سعر ال رؼ ي  ال الد ويبا لتبييـ  ندوؽ الّنبد الّدول ؛ -
لخارج : تةسب ي  إطار مخت ؼ الّسيناريوهات الّس  ية وه  أقرب إل  اخت ار يجوات الّتمويؿ ا -

 اإلجهاد المال  الخارج ؛
اةتماؿ ةدوث أزمة خارجية: يتـ يةص مؤّررات المديونية والّنمو لمخت ؼ قطا ات القت اد  -

  هدؼ تبييـ اةتماؿ ةدوث أزمة خارجية؛

 

                                                           
(1)

- IMF, The IMF-FSB Early Warning Exercise, Op-Cit, P22. 
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 :الٌضعؼ كنقػػػػاط المالية المخاطر .4.2
المرّجح أف يتسّ ب سعؼ المالءة المالية ي  الّتعجيؿ  ةدوث أزمة  يالختاللت المالية ال ّا تة مف 

تؤدي إل  مستويات  الية مف ديوف البطاع العاـ الّت  يم ف أف ت ير الب ؽ ةوؿ استبرار القت اد ال     
و القت ادي إذا لـ تتـ معالجة قد تترتب خسائر ةادة ي  العمؿ واإلنتاج و التّال  هذا قد يؤ ر     النم

 .نباط السعؼ المالية

 :الٌسكؽ األصػػػكؿ كتقييـ أسعػػػػػار .5.2
 تنفجر  ندما الةبيب  القت ادي الّنراط ي  دائـ سرر إلةاؽ اأ وؿ أسعار لفبا ات يم ف

 إذا وخا ة الّسوؽ  قوى خالؿ مف ذاتياً  ل ّت ةيح تخسا دائما الواقا ل ي  اأ وؿ أسعار يبا ات
المطاؼ سوؼ  نهاية ي   ندما ل تنفجر يبا ة اأ وؿ ةت  الئتماف ومعايير المال  نظاـالارت طت  

وهذا  واإلنفاؽ الستهال   العباري  الّ روة الّتجارية يخفض الئتماف المديونية وتب يص آ ار تةدث
 .الئتماف سوؽ مخاطر وزيادة القت ادي الّنراط  السرورة يؤّدي إل  سعؼ

 :الماليػػػػة الٌسكؽ المخػػػػػػاطر اتجاىػػػػػػػػػات .6.2
ي  نظاـ اقت ادي  الم  يتميز  الّت امؿ القت ادي والّترا ط ي  جهات ونواة  اقت ادية  ديدة 
وما معنويات اأسواؽ والتّب  ات الّدورية يم ف أف ي وف هذا م درًا هامًا وم اررا مف م ادر الّسعؼ 

المالية واآل ار غير الم اررة خا ًة ي  أوقات  دـ اليبيف ويم ف ةتّ  ل دمة مؤقتة أف تؤدي  والهرارة
إل  اسطراب اأسواؽ المالية  ليس يبط  نرر اأدوات الّت  تستخرج آداء أسعار اأ وؿ ول ّنها تعتمد 

ريطة المالية العالمية أيسًا     تبدير الستخ ارات الّسوقية والموظفيف   ما هو الةاؿ ي  الستبرار خ
 الّت    يرا ما يسترهد  ها.

 :العالمي المالي خريطة االستقرار .7.2
خريطة الستبرار المالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العالم  توير تم يؿ رسوم  ل تبييـ  ندوؽ النبد الدول  لتةبيؽ 

ػػػػػػػف الم ادر المةتم ة لعدـ الستبرار المال  والعدوى الستبرار المال  وي تبط مجمو ة متنو ة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :(1) يف ررائح مخت فة مف اأسواؽ المالية  والغير خطية يػػػػػػػػػػػػػػػ  العوامؿ اأساسية

 

 

 

 
                                                           
(1)

- IMF, The IMF-FSB Early Warning Exercise, Op-Cit, P28. 
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 "FMI"خارطة االستقرار المالي لػػػ  :(20)شكؿ رقـ 

 
Source: 

- IMF, The IMF-FSB Early Warning Exercise, Op-Cit, P 28. 

: يجسد البدرة     الّ دمات القت ادية ال ّ ية )انخفاض الّنمو والّتسخـ أو مخاطر االقتصاد الكمي .أ 
 الن ماش  والمخاطر الّسيادية( لتةريؾ  م ية الّت ةيح الةاد ي  الّسوؽ.

ؼ المتوقعة لر د المخاطر لر د مخاطر الئتماف تستخدـ معدلت النةرا مخاطػػػػػػػػػػػػػر االئتماف: .ب 
 غير الم ريية. نظـي  الم ارؼ والمؤسسات المالية   ما يم ف ا تمادها  ذلؾ ةت  ي  ال

تبييـ اةتمالت المخاطر ال  يرة الّت  يم ف أف تؤدي إل  آ ار غير   الٌسكؽ كمخاطر السيكلة: .ج 
م اررة     نطاؽ أوسا و/أو الخسائر  يساًل  ف التوّتر ي  أسواؽ الّتمويؿ والّسيولة ي  اأسواؽ 

 ال انوية.
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 مدل كفاءة نظـ اإلنذار المبكر: .3
اذج الّت  تهدؼ إل  مسا دة استخدـ القت اديوف معايير  ديدة ومخت فة ي  وسا  دد مف النم

 انع  البرار ي  التن ؤ  اأزمات المستب  ية ول ف هذا الّنماذج ةببت معدلت نجاح مت اينة  ما أررنا 
 :(1)سا با  ويتـ اخت ار  ةة وقوة دقة هذا الّنماذج  طريبتيف

 (؛In Sample Preformance-    أساس ال يانات والفترة الزمنية الّت   ممت أج ها)اأداء سمف العينة –
 (؛Out-Of-Sample Preformance- )اأداء خارج العينة     أساس ال يانات والفترة الّت  لـ ت مـ لها –

ومف الواسح أف الّنموذج المفيد والفعاؿ هو الذي يبدـ إراراٍت ذات مغزى إل  خارج مف العينة  
ط بت اخت ارات     أر ا مف الّنماذج   معن  خارج الفترة الزمنية الّت  قدر لها النموذج نفسه. وقد

التجري ية الّت  أنجزت ق ؿ اأزمة اآلسيوية و ينت أف أيس ها قادر     توقا ن ؼ  دد اأزمات "داخؿ 
العينة" و   ها "خارج العينة"  وقد  انت اإلنذارات ال اذ ة   يرة  يف  أ  ر مف ن ؼ الةالت أيف توقعت 

 ةبؽ أي أزمة.هذا الّنماذج ةدوث أزمة لـ تت

 

رغـ  عو ة التن ؤ  توقيت اأزمة ي ف  عض الّنماذج تم نت أ  ر مف غيرها مف التن ؤ 
 الردة النس ية لألزمات وهذا ما أدى إل  التف ير  أف الّنماذج ه  الت  تةدد ال  داف اأ  ر 
  رسًة أزمة وليست الت  تتن ئ  توقيت اأزمات  إذ أف م ؿ هذا الّنماذج قادرة     لفت النت اا
ي  ال  داف الّت  تةتاج إل  تعديالت ي  سياستها ق ؿ انفجار اأزمة وتفاقمها وتس يط الّسوء     

إل  أّف نظـ  )Beckman(المتغيرات الّت  تعتّ ر المةّددات اأ  ر أهمية لألزمات   ما توّ ؿ 
ي  المستب ؿ   اإلنذار الم ّ ر لها س طة تن ؤية قوّية والّتغيرات ي  اأساسيات إرارة     مرا ؿ

يه  تسا د واسع  السياسات     منا وقوع اأزمات وي  المبا ؿ يعترؼ العديد مف 
اأ اديمييف  أف  دد   ير مف اأزمات الم ية لـ ت ف متوّقعة رغـ وسا  دد   ير مف الّنماذج 

 ل متغّيرات المخت فة الّت  تترايؽ ما ت ؾ اأزمات.

 

 

 

 
                                                           

  2000  جوي ية 22  مج ة قسايا اقت ادية   ندوؽ النبد الدول   العدد تحدم التنبؤ باألزمات االقتصادية ا ريف  اتي و   -أندرو  يرغ -(1)
 . 06ص
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 "EWS" ػػػػـ اإلنذار المبٌكػػػػػر باألزمػػػػػػػاتنمػػػػاذج نظ:  المطمب الثالث
 Supervisory Bank Pattingالرقا ة الم ريية  المؤررات  ما ذ رنا آنفا هناؾ  ديد مف أنظمة

System تتسّمف  يغ اإلنذار الم ّ ر  تخت ؼ مف ناةية المنهجية وطريبة الر د والّتة يؿ  إّل أّنها  ّ ها  
والسترراؼ  تستند العديد منها إل  نتائت الفةص الميدان  ) الّرقا ة الميدانية( ييما ي   لها سمة التنّ ؤ 

  عض الّ يغ المعتمدة.

 :"CAMELS"نظاـ التقييـ المصرفي األمريكػػػػي .1
  وهو يستند إل  نتائت الفةص الميدان  ويط ؽ 1980 منذ تط يبه تـ رقا ة وتنبيط موّةد هو نظاـ

  ويبوـ     "معايير رقا ية تغط  خمسة مناطؽ رئيسية ي  الم رؼ   ـ أسيؼ "CAMEL"  يه نظاـ 
"CAMELS"إليه  ن ر سادس يغط  تة يؿ الةساسية لمخاطر الّسوؽ لي  ح  ذلؾ اسـ الّنظاـ 

(1)  
 وقد مّر  عّدة مراةػؿ ق ؿ أف ي  ح  هذا الّر ؿ.

 :"SAABA &ORAP "نظاـ التقييـ المصرفي الفرنسي .2
يتوير لدى س طات اإلرراؼ الفرنسية نموذجيف ا نيف ل تبييـ واإلرراؼ الم ري  نذ رهما     

 التوال :

 
                                                           

 ةث مبدـ   ،لدعـ فعالية نظاـ التفتيش عمى المصارؼ (CAMELSأثر تطبيؽ نظاـ التقييـ المصرفي األمريكي )      د اهلل رهيف   -(1)
 .18ػػػػػػػػػػػػػ  دوف  يانات أخرى  ص 

 "CAMELS"إّف الغرض مف استخداـ 
ترّ ؿ نباط سعؼ هو تةديد المخاطر الّت  

والّت  تتط ب  ػذؿ  ناية رقا ية   ي  الم رؼ
وهو خا ة وتةديد أولويات الّرقا ة الاّلزمة  
 مػا يعتمد     ستة مؤّررات تجميعية أساسية 

يؤّدي إل  تبييـ البوة والّسالمة ال ّ ية ل ّ نا ة 
  ولتةبيؽ ذلؾ يتط ب نظاـ التبييـ ةالم ريي

ألوساع الم ريية إجراء الّتة يؿ الّرامؿ ل
أ ناء جولت التّفتيش الميدانية والّت  يتـ مف 
خػاللها ال رػؼ  ف قػدرة اإلدارة     تةمػؿ 

 المخاطػر وأس وب إدارتها.

 "CAMELS": مؤشػػػػػػػػرات نمكذج (21)الشكؿ رقـ 

 
 مف إ داد ال اةث  ال تماد    :: المصدر

- Armida Jose -Russell Krueger, IMF’s work on financial 

soundness indicators, IFC Bulletin N
o
28 August 2008, 

p35. 

CAMELS 

كفاية 
رأس 
 الماؿ

جكدة 
 األصكؿ

 اإلدارة

 الر ةية

 السيكلة

حساسية 
 السكؽ

http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb28.pdf
http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb28.pdf
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 :"SAABA"نظاـ اإلشراؼ  .1.2
)*(نموذج لتة يؿ اأداء الم ري   1997ا ت رت الّ جنة الم ريية الفرنسية ي 

"SAABA"  وهو
نموذج إة ائ  يهدؼ إل   رؼ أوجه الّسعؼ المةتم ة  ف طريؽ يةص جميا  نا ر المخاطر 
المرت طة  الّنراط وال يئة الم ريية  يستند ي  تة ي ه أساسًا     التبييمات الّنو ية و    والّتة يؿ ال ّم  

    ايتراض أّف مخاطر تة يؿ  ؿ مؤسسة     ةدا(  وهو قائـ  –)هذا الّنظاـ يستند     ر ؿ وةدوي 
الئتماف ه  المخاطر الّرئيسية الت  تواجهها الم ارؼ لذا ي رنامجه م مـ لتف يؿ م ونات مةفظة 

 .(1)الئتماف ي  الم ارؼ  اإلساية إل  ترخيص وتبييـ نو ية اإلدارة والسوا ط الّداخ ية ي  المؤسسة

 "SAABA"يعمؿ الّنظاـ الفرنس  لإلرراؼ 
ي  إطار الّنماذج البياسية مستندا     مؤررات 
تمس  ؿ الخطوط الّداخ ية ل نراط الم ري  

 Mc(ويتسمف تة يؿ نس ة المالءة اأورو ية 

Downaugh(   جودة اأ وؿ خا ًة ومؤررات
نسب المتع بة  نوع وتر ُّز الئتماف و ذا البروض 
غير العام ة  أّما  الّنس ة لمؤّررات الّر ةية يهو 

  أّما ROAيعتمد     إيرادات الّترغيؿ و ذا 
 الّنس ة ل معايير الّنو ية يهو ية ؿ نسب 
المساهميف و ذا نظـ الّرقا ة الّداخ ية. يتـ الّتة يؿ 

 ج دوريا  ؿ سّتة أرهر. الّنموذ

 "SAABA": مؤشػػػػرات نمكذج (22)الشكؿ رقـ 

 
 مف إعداد الباحث بناءا عمى: المصدر:

- Basel Come, WP N
o
4, December 2000, Op-

Cit. 

 :"ORAP"نظػػػػػػػػػػػػػاـ اإلشراؼ  .2.2
والذي يرت ز وسعت مر زية الميزانيات لم رؼ يرنسا نظػاـ مت امؿ ل تراؼ  جز المؤسسػات  

العينة المستعم ة تتسمف  ال ة أ ناؼ مف       الجهاز اإلة ائ  اأ  ر تطورًا ي  مجػاؿ التنبيط
مؤسسات  ػاجزة  مؤسسات  ادية  ومؤسسات ةدية ) 1972-1980المؤسسات المتػا عة خالؿ يترة 

  الطػريبة المبترةة )Y2- Y1-  Z(نباط  03)ةساسة(  دالة التنبيط المبترةة مف م رؼ يرنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تبترح 
 :(2)معامالت موسةة أدنااالنسب و  08 سطت إل  دالة تنبيط تةسب انطالقا مف 

 

 
                                                           
(*)

-SAABA :  Support System for Banking Analysis. 
(1)

- Basel Committee, WP N
o
4, December 2000, Op-Cit, P32. 

(2)
- E.Cohen, Analyse financiere- Economica, Paris, 1990, p 506. 

SAABA 

كفاية 
رأس 
 الماؿ

جكدة 
 األصكؿ

 الربحية

الرقابة 
 الداخمية

100Z= – 85.544 -1.255R1 + 2.003R2 – 0.824R3 + 5.221R4 – 0.689R5 – 1.164R6 + 0.706R7 +1.408R8 
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  ةػالة جيدة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمؤسسة ي )Z > 0.125(تسمح  ت نيؼ المؤسسات  ةيث أنه  ندما ت وف  و  
)Z < -0.25(   المؤسسة ي  ةػالة خطيرة)-0.1250.25 < Z <(   منطبة )دـ اليبيف )مراق ة المؤسسة  

 ه : z ةيث معامالت الدالة 
 :"PATROL"نظاـ التقييـ المصرفي االيطالي .3

لإلرراؼ وتبييـ اأداء الم ري  ي  سنة  "PATROL"أنرئ م رؼ ايطاليا المر زي نظاـ 
تتم ؿ أساسًا   يستند هذا الّنظاـ المطور ي  تة ي ه لألداء     مجمو ة مف المؤررات المالية والت  1993

 النس ة لمخاطر  .ي  ) فاية رأس الماؿ والر ةية ونو ية الئتماف وتنظيـ السيولة  التسويات الّسوقية(
ر ةية ي نها تعن  الالتسويات الّسوقية يتسمف أساسًا ي  مخاطر سعر الّ رؼ  أّما  النس ة لتبييـ  نا ر 

 خسائر الرأسمالية الناتجة  ف الديوف المعدومة   العنا ر ذات ال  ة  مستوى تغطية اأر اح والنتائت ل
جودة الئتماف  يتـ تبييمها  ف طريؽ مستويات و النس ة لهامش الفائدة. ومعدلت  "ROE" اإلساية إل  

 البروض    مؤررات تر يػػزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعام ة(  اإلساية إلػالالديػػػػػػػػػػػػػوف المعدومة البروض المتع رة )البروض غير 
الفردية  ويجرى تبييـ السيولة  ف طريؽ 

اة ال دمة ) دمة الّسيولة( وهذا  ف ػػػػػػػػػػمةا 
طريؽ سيناريوهات تفترض مفاجأة العميؿ 
 ط ب سةب الودائا  و ذا سيناريو زيادة 
ة ة استخداـ التسهيالت الئتمانية  اسـ 
المبترسيف ي  ظروؼ غير مواتية. و  ػػ  
غرار النموذج اأمري   السا ؽ 

)CAMELS( ؿ  ن ر مػػػػػػػف  نا ر   
 وهو 01نؼ     مبياس مف الّسا بة م 
 وهو 05  ت نيؼ  درجة ػػػ)اأيسؿ( إل

)اأسوأ( استنادا إل  معايير وم ادئ توجيهية 
 .(1) إررايية

 "PATROL": مؤشرات نمكذج (23)الشكؿ رقـ 

 
 مف إعداد الباحث بناءا عمى: المصدر:

– Basel Come, WPN
o
4, Décembre 2000, Op-Cit. 

 
                                                           
(1)

- Basel Committee, WP N
o
4, December 2000, Op-Cit,  P10. 

PATROL 

كفاية رأس 
 الماؿ

 الربحية

نكعية 
 السيكلة االئتماف

 الصرؼ

=R1   النتيجة القت ادية.÷ الم اريؼ المالية =R5 )مرتريات.÷ ديوف تجارية )ديوف المخزونات والديوف المالية 
=R2  اأمواؿ المست مرة.÷ اأمواؿ الدائمة =R6  البيمة مساية)t(-  البيمة مساية)t-1( ÷   ؽ.مسايةt-1 
=R3   مجموع الديوف.÷ قدرة التمويؿ الذات =R7   .نس ة ديوف الز ائف 
=R4 رقـ اأ ماؿ ÷ النتيجة القت ادية اإلجماليةHT. =R8  البيمة المساية .÷الست مارات المادية 
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 :"BAKIS"المصرفي األلمانػػػػي نظػػػػػػاـ التقييػػػػػـ .4
وهو نظاـ رقا ة رامؿ يستند     المؤررات  1997ي   "sLKSI"نظاـ المع ومات األمان   أنرئ

المالية ونسب تة يؿ الّطرؼ المبا ؿ و ذا تبييـ المخاطر داخؿ المنظومة الم ريية  يتـ الّتة يؿ  ه     
إل  تة يؿ وتبييـ سريا جدا ل ةالة المالية ي  يهدؼ الّنظاـ و أساس رهري وي        ةد سواء. 

الم ارؼ  وال رؼ الم ّ ر  ف التجاهات المةتم ة ل توّتر الّناتت  ف ترا ـ مخاطر الئتماف ومخاطر 
الم ري   نظاـالّسوؽ  ومخاطر الّسيولة  ومراق ة التطورات العامة ي  إطار مجمو ات م ريية أو ل 

)المخاطر  نس ة مالية تمس مخت ؼ الخطوط ي  الم رؼ 47  ه  يةتوي الّنظاـ ي  مؤرراته     
نس ة(  الّنموذج م ن  أساسًا  02نس ة  مخاطر الّسوؽ  16نسب  الّسيولة  10نس ة  الر ةية  19الئتمانية 

تةبؽ مف الوسا المال  العاـ     م دأ أف الّنسب مرت طة وجميعها     نفِس البدر مف اأهمية ي  ال
 ل مؤسسة الم ريية  ةيث ل يم ف ا ت ارا زائدًا  ف الةاجة.

 

نماذج اإلنذار الم ّ ر تتط ب توجهًا  ارمًا  رأف الّتة يؿ ال ّم  إذ يعت ر تأ ير العوامؿ 
لئتماف الّنو ية م ؿ جودة اإلدارة والمراق ة الّداخ ية والعوامؿ الخا ة اأخرى المرت طة   باية ا

ومف المسّ ـ  ه و    نطاؽ واسٍا   ذلؾ جؿُّ  والتأميف معايير ت عب  ياغتها ي  الّنماذج 
الّنماذج غير م ّممة إلدراؾ اأزمات  س ب العوامؿ اأخرى غير المالية م ؿ اةتياؿ أو سوء 

الب ي ة  الّس وؾ  مف ناةيٍة أخرى و    الّ عيد الّدول   إّف تراجا ةالت الفرؿ ي  الّسنوات
الماسية جع ت مف الّ عب تبدير واخت ار نماذج الفرؿ أو إ ادة التةّبؽ مف الّنماذج الم ّممة 

دولة  نا ية  و  يه ي ّف العديد مف الّنماذج البائمة استخدامها ة رًا  10خا ة ي  مجمو ة الػ
 ائية معرية وين غ  أيسًا ي  الّنماذج اإلة  ي وف ي  الظروؼ القت ادية المواتية نس ياً 

المتغيرات والعالقات الّس  ية لسماف  دـ تجاهؿ المتغيرات الهامة وغير م اررة والّت  ليست 
مف المهـ التمييز  يف الم اديات  ف العالقات الّس  ية  يف  ةيف  مدرجة ي  الّنموذج ولذلؾ

 م اف   ات البّوة أف  عض نماذج اإلنذار الم ّ ر ةّببت نتائت مرسية  إَل أّنه مف الّ عو ة 
التن ؤية لها ِلذا ُتجرى   فة دورية آليات ل تأّ د مما إذا  اف الّنموذج  ةؽ يرير إل  اةتماؿ أف 
تواجه الم ارؼ مرا ؿ خطيرة ي  المستب ؿ أّف هذا الّنماذج اإلة ائية ةاليًا أساسًا نماذج 

 غير مرروطة أي مف المرّجح أف تخفؽ ي  المستب ؿ.
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 :خالصة الفصؿ

 

دارة  قّدـ هذا الف ؿ تة ياًل وتمةي ًا و فيًا أهـ اإل الةات الّدولية الت  تعن   الّسالمة وا 
اآلليات والّنظـ الةدي ة إلدارة المنط ؽ تطرؽ إل  الم ري  والمال   وهو مف هذا  نظاـالالمخاطر ي  

 تو يات لجنػػػػػػػػػػػػػة  ة  دأ المخاطر الم ريية الةدي ة الت   اررت  ها   رى الهيآت العالمية ذات ال ّ 
"Bâle III"  والّت  طرةت معايير أر عًا إل الح العمؿ الم ري  و ندوؽ الّنبد الدول    رنامت تبييـ

المال    عديه "التة يؿ ال   "  اإلساية  الذي يتسمف تة يؿ مؤّررات الستبرار "PESF" البطاع المال 
ةيث تمت اإلرارة إل   "Test De Stress"  اإلساية إل  اخت ارات اإلجهاد المال  إل  "التة يؿ الجزئ "

 را آليةي ال النموذجيف الذي طرةهما لجنة  اؿ السترارية و ذا  ندوؽ النبد الدول      التوال   وأخ
"EWS" مدخؿ مستةدث ةيث اتسح أف النظـ القت ادية ال  يرة تةاوؿ  لإلنذار الم ّ ر  اأزمات 

وت يف جّديتها ي  المجاؿ خا ًة  عد ت عات اأزمة المالية   تطوير واستةداث ت ؾ النظـ     الدواـ
النُّظـ مف رأنها إ الح مجاؿ  مؿ الوساطة المالية     المستوى الجزئ  وال ّ    والتّب يؿ  . هذااأخيرة

العمؿ  ها ل يزاؿ مةترمًا وليس  الّرتـ الذي تنرد  ه س طات اإلرراؼ  أزمات المالية   يد أفّ مف ةدة ا
 الّدولية. 

يهؿ ه  معتمدة "ولمػػػػػػا  انت هذا الّنظـ واأساليب معتمدة ي   ديد الّدوؿ المتبّدمة وةّت  الّنامية 
تزاـ الجزائر  هذا اآلليات الةدي ة مف   الف ؿ الموال  يسّ ط السوء وي رؼ  ف مدى ال؟؟"ي  الجزائر

  أجؿ د ـ الستبرار ي  الّنظاـ المال  الجزائري.
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 تمييد الفصؿ:

الةو مػػة  تعػػّد إدارة المخػػاطر الماليػػة والم ػػريية   ػػ  وجػػه الخ ػػوص أهػػـ الػػّد ائـ تط يبػػًا لم ػػادئ 
لتفعيِؿ وترريد م ادئ اإلدارة الّس يمة ي  الم ارؼ واأسواؽ المالية  هدؼ نهائ  لتةبيؽ الّ ال ة الماليػة 

رسػػاء السػػتبرار الّرػػامؿ ل نظػػاـ المػػال  تمامػػًا  مػػا تػػد و إليػػه الهيػػآت الّدوليػػة ذات ا تظهػػر أهميػػة لّ ػػ ة  و وا 
  يػػػرة  نػػػد الخطػػػأ يػػػ  تبػػػدير الوسػػػعية والّسػػػ وؾ المػػػال  ل مسػػػت مريف  خسػػػائرهػػػذا اأداة  مػػػا يترتّػػػب مػػػف 
  يمادامػػت هػػذا اأخيػػرة تعمػػؿ يػػ  ظػػروٍؼ اقت ػػادية ت تنفهػػا مخػػاطر متنو ػػة ول م ػػارؼ   ػػ  ةػػّد سػػواء

  مػػف المػػرّجح أف تزيػػد ويػػ  ظػػّؿ مةدوديػػة اسػػتخداـ الطّػػرؽ الةدي ػػة إلدارة المخػػاطر و  يػػرة تهػػدد وجودهػػا
دارة  اةتمػػػالت تعّرسػػػها لألزمػػػات الماليػػػة لػػػذا ي نػػػه يتوَجػػػب   يهػػػا إ طػػػاء أهميػػػة  الغػػػة أسػػػاليب الّرقا ػػػة وا 

 .المخاطر وذلؾ مف خالؿ إطِّال ها      ؿ مستجداته

والمباييس  الممارسات أةسف إل  الوطن  التنظيم  اإلطارمستوى  ريا و غيةوي  هذا ال دد 
 الجزائر  نؾ المتعّ ؽ  الّنبد والبرض  وا ؿ 04-10أمر متسمنة ي  أة اـ اال ل ّتدا ير وتط يباً  الّدولية
 التطور ما التّنظيم  الجهاز ت ييؼ ةوؿ تتمةور والت   الم ري  اإلرراؼ  م ية  ياغة إ ادة  م ية
المال  المن وص   يه ي  هذا  الستبرار مجاؿ ي  الجديدة مهّمته إطار وي  الّدولية ل معايير الّنو  

مف ةالت إيالس م ارٍؼ  اف يم ف تفاديها  القت اد الجزائري قد  ان و اأمر الذي َ ّدؿ وتّمـ سا به. 
ة مما أدى لةالة مف  ال تماد     اآلليات الت  سنستعرسها إّل أف غيا ها قد ساهـ ي  تطور اأزم

نظـ إدارة المخاطر المطّ بة ي  لت ةث ي  أساليب و الري ة والّذ ر الم ري   لذا تأت  إر الية هذا الف ؿ 
أىـ نيظـ إدارة  فيما تتمثؿ الّنظاـ الم ري      وجه الخ وص   ر  ياغة السؤاؿ التػّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال "

 ةيُث سيتطَرؽ إل  إ طاء  ورة  امة  ف "  ؟مالجػػػػػػػػزائر  النظاـ المصرفي في طٌبقةالم المخاًطػػػػػػر
ـَ إل  أساليب إدارة المخاطر  الّنظاـ المال  الجزائري ومؤّررات الوساطة والمبومات اأساسية ييه  وِمف  

ات الم ريية/  دـ المعتمدة  ربيها الةدي ة والتب يدية  وأخيرًا سوؼ يتـ  رض التجر ة الجزائرية ي  اأزم
الم ري  ي يس مف الغريب  نظاـالستبرار الم ري   و ما أف الّنظاـ المال  الجزائري ي  معظمه هو ال

أف نجد  ؿ اأطر الّسارية إلدارة المخاطر تعن   الستبرار الم ري   وهذا ما سيتـ تناوله خالؿ هذا 
رؼ الجزائرية     وجه الّتةديد وهذا سي وف الّدراسة ةيث ستر ز     التبنيات الم ريية وأداء الم ا

 ويَؽ الُخطوات التَالية:

 المال . نظاـُمةدِّدات ال نية التةتية ل  -الّنظاـ المال  الجزائريتطور أداء  -
 . دـ الستبرار الم ري / التجر ة الجزائرية ي  اأزمات الم ريية -
 الجزائر. مدى ا تماد اأساليب الةدي ة إلدارة المخاطر المالية ي  -
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 الٌنظاـ المالػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػػػرم تطكر أداء :    المبحث األكؿ

 البوانيف اأساسية والبرض مف  الّنبد المتعّ ؽ 2010أوت  26 ي  الّ ادر 04-10رقـ  البانوف يعت ر
ل عمؿ  ها البوانيف المنظمة  جاءت الت  أنه طّور مجمؿ اأي ار وةيث  الم ريية لإل الةات
 الت  الم ادئ أفّ   ما وأدائه  الم ري  العمؿ  تنظيـ يتع ؽ ييما جديدة  أي ار ذلؾ   أت  بدي الم ري  

م ادئ الّسالمة واأماف  استعداد الّنظاـ الم ري  لت ن  يعتمدها تترجـ الت  العمؿ   يها وآليات يبـو
 نه جم ة مف الّنظـ أهمها الّنظاـ الم ري  الت  تو    ها الهيآت الّدولية  هذا البانوف تمّخض 

الت  تةا   الّنظـ  الّذي وسا المعايير الةترازية الجديدةالةترازي لتسيير مخاطر الّسيولة و ذا الّنظاـ 
 لّنظاـ الم ري  الجزائري مستب ال. يستنُد هذا الم ةث إل ا  تطوروالمعايير الّدولية الّرائدة ستسمح 

رؤيا  يعط  نظاـود ائـ الّنظاـ المال  يػػػػػػػػػػ  الجزائر"  ياإللماـ  تر ي ة ال مبّومات "تدور ةوؿ  إر الية
تة يؿ قوا د الةذر ي  تسيير الم ارؼ ومةددات الستبرار المال   اإلطار الّذي لأ  ر وسوةا 

 سنستعرسه لةبًا.
 المالي الجزائرم نظاـالكساطة المالية كالبنية التحتية لم:     المطمب األكؿ

مف  %92يعت ر الّنظاـ الم ري  الجزائري المةور اأساس  ل نظاـ المال   ةجـ أ وؿ تجاوزت 
المال   نظاـال ي  تستةوذ     جزٍء هاـٍ  (06)العمومية السّتة  الم ارؼ تزاؿ لمجمؿ الّنظاـ المال  و 

ي  ةيف ت ب  الم ارؼ الخا ة والت   مف اأ وؿ المالية  %86يه  تةوز لوةدها     ما ير و  ف 
لذلؾ سيتـ التر يز     تة يؿ  تعد مجم ها أجن ية )م ارؼ وايدة( ُت ا ر مف أجؿ المنايسة وال باء.

ـّ اإلرارة ل ّسوؽ الّنبدية  نظاـالالّسوؽ الم ري   ونه يمّ ؿ الجانب اأ  ر مف  المال  ي  الجزائر  وسيت
وؽ المالية مف خالؿ مؤّررات الّسوؽ )أسعار الفائدة وأسعار الّ رؼ(  ونها تمّ ؿ الجانب الة  مف السّ 

المال   نظاـالييما  دا ذلؾ قطاع التأميف و اق  المؤّسسات المالية غير الّنبدية ترمؿ الجزء المعت ر مف 
  ما ييها نظاـ المديو ات الل ترونية   ا ت ار غياب سوؽ مالية ةبيبية ي  القت اد الجزائري.

 :كؽ الٌنقدم الجزائرمالسٌ  .1
يت ّوف الّنظاـ المال  ي  الجزائر مف الّنظاـ الم ري  ذو الّسيطرة العظم   اإلساية إل  سوؽ 
مال  غير نرط تمامًا ويم ؿ الجزء اأ  ر مف هذا اأخير ي  الّسوؽ الّنبدي السّيؽ )سوؽ ما  يف 

و ما ذ رنا آنفًا إف   الّسندات ق يرة اأجؿالم ارؼ( تتـ مف خالله  م يات الّتداوؿ ل ّسيولة و عض 
اإللماـ  متغيرات الّنظاـ الم ري  يعط   ورة وايية ل نظاـ المال  الجزائري     غرار الّتة يؿ الذي 

 .(1) (2014-2013)أيس  إليه  رنامت تبييـ البطاع المال  ل ندوؽ النبد الدول  مؤخرا 

                                                           
(1)

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
14/161, 2014, P 10. 
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 :"Marché interbancaire"نشأة سكؽ مػػػػػػػػػػػا بيف البنكؾ . 1.1
 جزٍء مف  1994أدى تةرير الّتجارة الخارجية ونظاـ سعر الّ رؼ ي  الجزائر  دءًا مف أيريؿ 

مف خالؿ تعديؿ سعر  رؼ الّدينار    رنامت تةبيؽ الستبرار إل  إ ادة الّتوازف لألسعار الّنس ية
المال   نظاـالالت  طالت الجهاز اإلنتاج  و  الّتوازي ما اإل الةات  1986إل طائه البيمة الةبيبية منذ 

إ ادة ت ويف اةتياطيات الّنبد   م يةي  ال الد  د ـٍ مف السياسة الّنبدية والمالية  وي  هذا الّسياؽ أتاةت 
مرونة سعر الّ رؼ الذي يةددا  ريااأجن   إم انية تةويؿ الّدينار مف نظاـ "الّ رؼ ال ّا ت" إل  

 .(1)سوؽ ما  يف الم ارؼ وهو ما ير ؿ المرة ة اأخيرة مف إ الح سوؽ الّ رؼ اأجن   ي الّتداوؿ 

 تطكر الٌسكؽ الٌنقدم الجزائرم )سكؽ ما بيف المصارؼ(: .1.1.1
)سوؽ ما  يف سوؽ رؤوس اأمواؿ ق يرة اأجؿ تعتمد الم ارؼ الّتجارية الجزائرية     

معامالتها اليومية أو ق يرة اأجؿ وقد تطّورت سوؽ الّنبد ي  مف أجؿ تويير الّسيولة ي  الم ارؼ( 
الجزائر ما ظهور قانوف الّنبد والبرض اأوؿ  عدما  انت سوقًا ل بياـ  عم يات إ ادة الخ ـ يبط  ةاليا 

  ويم ف ل م ارؼ الّتجارية والمؤّسسات المالية ال تماد   يها (2)يبوـ  نؾ الجزائر  تسيير هذا الّسوؽ
. (3)مستمر ما خدمات مديرية اأسواؽ الّنبدية والمالية )المسئولة  ف الوساطة ي  الّسوؽ الّنبدية(  ر ؿٍ 

أّما  ف سوؽ سندات الّديف البا  ة ل تداوؿ يهو يعد مف ؿ  يف أسواؽ رأس الماؿ الب يرة والّطوي ة اأجؿ 
 أذوف الخزانة ورهادات اإليداع. ةيث يتـ تبديـ مجمو ة مف اأوراؽ المالية ق يرة ومتوسطة اأجؿ م ؿ

 :تدخالت بنػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر فػػػػػي الٌسكؽ الٌنقدم .2.1.1
 م ية إ الح هي  ية ي  البانوف اأساس  الذي يس ط العمؿ الم ري  والّذي  2003رهدت سنة 

المنّظـ اإلطار  تعديؿ تـّ   ف ذلؾ اإل الح  ررية مف أ  ر   و عد11-03يعن   الّنبد والبرض 
  نؾ مهمة ةيث تتم ؿ  04-10 ل نؾ الجزائر   دور البانوف المعدؿ لهذا اأخير العامة ل  الةيات

 لالقت اد سريا لنمو   يها والةفاظ الّرروط أيسؿ ي  تويير وال رؼ والبرض الّنبد مياديف ي  الجزائر
ّنبد والبرض ل  وغ أهداؼ الّسياسة ل نبد  وقد ةّدد مج س ال الّداخ   والخارج  الستبرار     الّسهر ما

 :(4)الّنبدية المسطرة أف يتوير لدى  نؾ الجزائر أدوات الّسياسة الّنبدية التّالية

  م يات إ ادة الخ ـ والّنبد. -
 الةد اأدن  لالةتياطات اإلج ارية . -

                                                           
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .المتعمقة بسكؽ الصرؼ األجنبيو 1995  المؤرخة ي  ديسم ر 08-95التع يمة رقـ   08المادة   -(1)
 .1992مارس  29  ال ادرة 24  جريدة رسمية تنظيـ السكؽ النقديةالمتضمف   1991غرت  14المؤرخ ي   08-91  النظاـ 02المادة  -(2)

 (3)
-  bank-of-algeria, [Disponible sur le lien]: 

- http://www.bank-of-algeria.dz/html/marche13.htm  .    22/11 /2017         ـــــــ    (21:34) 
  جريدة رسمية رقـ يتعمؽ بالعمميات السياسية النقدية كأدكاتيا ك إجراءاتيا  2009ماي  26المؤرخ ي   02 – 09نظاـ رقـ   10المادة   -(4)

 .2009س تم ر  13  ال ادرة ي  53

http://www.bank-of-algeria.dz/html/marche13.htm
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  م يات السوؽ المفتوةة. -
 .التسهيالت الدائمة -

 أسعػػػػػػار الٌسيكلة المطٌبقة في السػػػػػكؽ الٌنقدم الجزائػػػرم (:24شكؿ رقـ )ال

 
 إ داد ال اةث  ال تماد    : المصدر:

 .103ص  2013  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -
 .95ص  2015  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -

- Banque Da'Algérie، Bulletin Statistique De La Banque  Aléria 1990-2015. 

 ما الم ارؼ  م ياته ذلؾ خّص  سواءً  الّنبدية ت ؾ الوسائؿ  استخداـ  واسطة الجزائر  نؾ يتدّخؿ
مف السوؽ الّنبدية   م ياته ي  تس يبات(  أو اأمانات  ومنح أخذ الخ ـ  الّنبدية )إ ادة الّسوؽ خارج

 طريؽ الّسيولة  ف واسترجاع الّنهائ  أو المؤقت التّنازؿ  واسطة المفتوةة الّسوؽ خالؿ  م يات
 .(1)اإلج ارية( الةتياطيات مجاؿ ي  التنظيـ متا عة و ذا (المناق ات

يستعمؿ  نؾ الجزائر وسائؿ متعددة ي  الّسوؽ الّنبدي ل تّأ ير     الّسيولة وتتمّ ؿ ي  استرجاع 
ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةيث  درت  موجب التع يمة رق 2002 وهذا اأداة متويرة منذ أيريؿ (07)ة لس عة أياـٍ الّسيول
  2005أرهر  وقد أدخ ت ةيز التنفيذ ي  أوت  (03)   ما يتوير  ذلؾ استرجاع الّسيولة ل ال ة 02-2002

  وه   م ية إيداع لػ 05-04جن ًا إل  تسهيالت الودائا المغّ ة ل فائدة الت  ا ت رت  موجب الّتع يمة رقـ 
  الّدخوؿ إل  02-09مف الّنظاـ  02سا ة لدى  نؾ الجزائر يم ف ال نوؾ المؤه ة ط بًا ل مادة  24

دى  نؾ الجزائر. يةّدد أق   وقت تسهيالت الودائا المغ ة ل فائدة ي   ؿ يوـٍ  مؿ  ناءًا     ط  ها ل
دقيبة ق ؿ إغالؽ نظاـ الّديا  30يأخذا  نؾ الجزائر  عيف ال ت ار لط ب تسهيالت الودائا المغّ ة ل فائدة 

                                                           
(1)

- Banque Da Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport 2013, P 108. 
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"RTS"  يةّدد أجؿ استةباؽ هذا الودائا  ند يوـ العمؿ التّال   ند ايتتاح نظاـ"RTS"   وقد  رؼ
 ال ة أرهر( تعديالت مف زاوية  &دية )استرجاع الّسيولة س عة أياـ تدّخالت  نؾ الجزائر     الّسوؽ الّنب

الّتديبات والبوائـ ةسب نوع الوسي ة و ذلؾ مف زاوية معّدلت الفائدة المط بة ي  هذا المجاؿ.تسمح 
استرجاع الّسيولة ل ال ة أرهر  امت اص اأمواؿ البا  ة لإلقراض ي  الّسوؽ الّنبدية  يف الم ارؼ الت  

سا ة(  الت  يتـ البياـ  24 ر مستبرة  أما ييما يتع ؽ  التسهيالت الدائمة )الودائا لدى  نؾ الجزائر لػػػػ تعت
  ها      ياض و م ادرة مف الم ارؼ يتـ م ايأتها  معّدؿ  ا ت يع نه  نؾ الجزائر.

 :أسعػػػػػػػػار الفائدة فػػػػػي الٌسكؽ الٌنقدم .3.1.1
ط ب الّسيولة ويبًا أسعار ل فائدة وةسب مدة القتراض  ما هو م يف ي  يم ف ل م ارؼ الّتجارية 

ل ين غ  ل  نوؾ التجارية تجاوزا  الفائدة     اإلقراض يةدد مف ق ؿ  نؾ الجزائر  سبؼٍ ي  الّر ؿ أدناا
د ي   ما يةدد المستوى اأدن  ل فائدة     اإليداع  ويسمح  المجاؿ الذي ييه ال نوؾ تتنايس  ما هو مةد

  مف جهة أخرى تتسـ أسعار الفائدة الةبيبية  مستوى %15هامش سعر الفائدة ةيث ل يتجاوز أ    مداا 
دوف ال فر )س   ( ي   ديد مف المةطات وهذا نظرا لسعؼ الط ب مف جهة ومف جهة أخرى ارتفاع 

 مستوى التسخـ خالؿ يترات مف سيرورة القت اد الجزائري.

 أسعار الفائدة المطبقة في السكؽ الٌنقدم الجزائرم :(25)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ال تماد    : المصدر:

 .103ص  2013  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -
 .95ص  2015  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -

- Banque Da Algérie، Bulletin Statistique De La Banque  Aléria 1990-2015. 

 :"le marché des changes"سكؽ الصػػػػػػػػرؼ  .2.1
   فته سوقا ما  يف الم ارؼ ل عمالت اأجن ية. 1995سنة  ال رؼ أنرأ  نؾ الجزائر سوؽ
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 نشأة سكؽ الصرؼ: .1.2.1
والمتع بة  1995المؤرخة ي  ديسم ر  08-95أنرأ  نؾ الجزائر هذا السوؽ  موجب التع يمة رقـ 

ويؽ آلية العرض  ها سوؽ الّ رؼ اأجن    تتـ ييه جميا معامالت الّ رؼ اأجن   وتةديد أسعار 
و جزٍء مف إدارة الةتياطيات  يتدّخؿ  نؾ الجزائر ي  سوؽ الّ رؼ اأجن     (1)والط ب )آلية السوؽ(

ومنتجات الّتعديف  ير ر -ات الّت دير مف المواد الهيدرو ف طريؽ إجمال  الّ رؼ المةبؽ مف  م ي
 الت  تبا إدارته سمف اخت ا ه  ويت ّوف سوؽ الّنبد اأجن    يف الم ارؼ مف مستوييف:

 .)spot(سوؽ الّ رؼ اأجن    يف الم ارؼ الجاري  -
 .)forward(سوؽ الّنبد اأجن    يف الم ارؼ اآلجؿ  -
 مراقبة سكؽ الٌصرؼ األجنبي فيما بيف المصارؼ: .2.2.1

 :اآلتيةقاـ  نؾ الجزائر   دراج آليات الرقا ة  المت اؿ ي  جميا الةالت  ر د المؤررات 

 يف  مية النبود اأجن ية )موقؼ طويؿ أو ق ير( ل ؿ  م ة أجن ية وةجـ  %10نس ة أق اها  -
 اأمواؿ الخا ة الت  تغطيها؛

 وةجـ اأمواؿ الخا ة الت  تغطيها؛ م رؼ يف إجمال  العمالت لدى ال %30التبيد  نس ة أق اها  -
نظاـ قياس دائـ لتسجيؿ المعامالت  العمالت اأجن ية وةساب النتائت ومواقؼ الت ادؿ العالم   -

 ؛(2)ومرا ز  رؼ العمالت اأجن ية  العم ة اأجن ية

 ندوٍؽ  ما قاـ  نؾ الجزائر  استةداث 
خاٍص ل رقا ة     التطورات الّطارئة     
سعر  رؼ الّدينار الجزائري ويسم  
  ندوؽ ت  يت الّ رؼ  يتـّ مف خالؿ جما 
الوسائؿ الّسرورية مف العمالت اأجن ية 
والّدينار  الت  يستعم ها  نؾ الجزائر لت  يت 
قيمة الّدينار والّتخفيؼ مف ت ؾ التذ ذ ات 

ةد ها الّ رؼ وما ينجّر والتمّوجات الت  ي
 .(3) نها مف آ ار     القت اد

 سعر صرؼ الدينػػػػػػار الجزائرم (:26) شكؿ رقـال

 
 إ داد ال اةث  ال تماد    : المصدر:

- Banque Da Algérie، Bulletin Statistique De La 

Banque  Aléria 1990-2015. 

                                                           
 (1)

- bank-of-algeria, [Disponible sur le lien]: 

-  http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint1.htm .       22/11/2017    (19:42)     ــــــــــ. 
 :[    الرا ط] متاح نموذج ر د أسعار ال رؼ متوير     قا دة  يانات  نؾ الجزائر   -(2)

- http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint1.htm.      22/11/2017    (22:22)     ــــــــــ. 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .المتضمف إنشاء صندكؽ تثبيت الصرؼ  1990ديسم ر  30المؤرخ ي   06-90  النظاـ 01المادة   -(3)
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ديثىة إلدارة المىخاطر في النظاـ الماليلثالفصػػػػػؿ الثَّا  رمئالجزا : الميقاربة الحى

 

140  

 :الجزائػػػػػػرم نظػػػػػػػػاـ الٌدفع االلكتركنػػػػػػي .2
جراءات الّديا  يرمؿ نظاـ الّديا ي  أي جهاز م ري  ومال  )الوسطاء المالييف وأدوات الّديا وا 

ي  ذات الّسياؽ قاـ  .تعت ر جودة نظاـ المديو ات مؤررًا جيدًا     أداء القت اد  مستوييهو والّتة يؿ(  
 نؾ الجزائر  مسا دة ال نؾ الّدول   تنفيذ مرروع لتةديث نظاـ المديو ات ي  إطار تطوير ال نية الّتةتية 

 :(1)ل ّنظاـ المال  الجزائري
"RTGS"نظػػػػػػػػاـ الٌدفع الحقيقػػػػػي لممبالػػػػغ الكبيرة .  1.2

(*): 
إّف الهدؼ مف هذا المرروع هو ت ميـ وتطوير نظاـ ةديث ل ّديا ييما  يف الم ارؼ مف ةيث 
المديو ات ال  يرة اأمر الذي سي فؿ تةويؿ اأمواؿ   فاءة وسر ة ما اةتراـ تو يات لجنة الّديا ونظـ 

"CPSS"الّتسوية ل نظـ ذات اأهمية الّنظامية 
 ."BRI"ة التا عة ل نؾ الّتسويات الّدولي )**(

 :نظػػػػػاـ الٌدفع اإلجمالػػػػػػي الفكرم لممبالغ الكبيرة كالمدفكعػػػػػػات المستعجمة .2.2
نظاـ الّديا  يف الم ارؼ هو نظاـ يتـ ييه ديا الم الغ ال  يرة أو العاج ة ويتـ الّديا يبط  ف 

ولسماف الّتوجيه الفّعاؿ والّرفاؼ لهذا المرروع الهاـ. أنرئه  نؾ الجزائر ي    (2)طريؽ الّتةويؿ الم ري 
تنفيذ نظاـ إجمال  ل ّتسوية ي  الوقت إف  ."UGP"وهو وةدة إدارة لمرروع نظاـ الّديا  2003جواف 

دارة المخاطر  وأف يعزز الّروا ط المؤسسية  والمالية ما الةبيب  هذا أف ييسر تطوير الوساطة الم ريية وا 
 .اأسواؽ المالية العالمية وأف يهيئ  يئة ل الح مرار ة الم ارؼ اأجن ية ي  الّسوؽ المالية الجزائرية

 دأت أنظمة الّديا الع رية  يف الم ارؼ ذات الفعالية والّرفايية والت  تستجيب ل معايير المعدة 
الّديا اإلجمال  الفوري ل م الغ ال  يرة والّديا   و دأ نظاـ 2006مف طرؼ لجنة أنظمة الّديا والّتسوية سنة 

ي  اإلنتاج ي  السنة ذاتها  جن ًا إل  المبا ة الل ترونية ل مديو ات ال  يفة  "ARTS"المستعجؿ 
)***(

"ATKI" ونتت  ف وسا نظاـ  "ARTS"*)***(  قيد الّترغيؿ أ ر معت ر     تسيير خزينة الم ارؼ
    أساس أّف  ّؿ تديبات الّديا  ينها  ف طريؽ تةويؿ م  غ يفوؽ أو يساوي واةد م يوف دينار 

    سواًء تع ؽ اأمر  التةويؿ لةسا هـ الخاص أو لةساب ز ائنهـ.اوالمديو ات المستعج ة تمر   ر 
                                                           
(1)

- Banque Da Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie,  Rapport 2003, Op-CIT, P 21. 
)*( - Système de Règlements Bruts en Temps réel de Gros Montants. 

  وه  يرقة  مؿ معنية  م ادئ وممارسات نظاـ المديو ات ل نظر ي  الم ادئ الت  ين غ  1998أنرأت لجنة الديا ونظـ التسوية ي  جانف   -(**)
 ارجا إل : ل تف يؿ أ  رأف تنظـ ت ميـ نظـ المديو ات وترغي ها  تعمؿ     وسا م ادئ أساسية لنظـ الديا ذات اأهمية النظامية...  

- BIS, Committee On Payment And Settlement Systems , Core principles For Systemically  Important 

Payment Systems, Report of the Task Force on Payment System Principles and Practices. 
( 2 )

-Bank for International Settlements, Core Principles for Systemically Important Payment Systems, 

[Disponible sur le lien]: 

 - https://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm   09/10/2017 ػػػػػػػػػػػ   )07:56(   
)***(
-
 
compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse. 

)****(
-Algeria Real Time Settlements. 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm
https://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm
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     يوما
 درجة الترغيؿ الفع  

  
 (15...........................)درجة  نراط      

مبارنة  %54.8  يف الم ارؼهو اأهمية ال  يرة والنس ية لةجـ العم يات  "ARTS"ما يميز نظاـ 
 ه يهذا  تمف ةيث الم الغ المسوا ا  أم%45.20ما الّتةويالت ل الح الز ائف الت   انت ي  ةدود 

 النظاـ. مف إجمال  الم الغ ي  هذا %01اأخيرة تم ؿ 
 :نظاـ المقاصػػػػػػػػػة االلكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػة لممدفكعػػػػػػػػػػػػػػػػات الخاصة بالجميكر العريض .3.2

ويسيرا مر ز المبا ة الب  ية  يف  2006اإلنتاج ي  ماي  "ATKI"دخؿ نظاـ المبا ة الل ترون  
وهو رر ة أسهـ يرع  نؾ الجزائر والّت  يتح رأسمالها أماـ مساهمة الم ارؼ  يسمح  )CPI(الم ارؼ 

هذا الّنظاـ  ت ادؿ  ؿ وسائؿ الّديا ل مديو ات الخا ة  الجمهور العريض )ري ات  أوراؽ تجارية  
خ ت تةويالت  اقتطا ات آلية   م يات     ال طاقات(   دأ ترغيؿ الّنظاـ  مبا ة الري ات الموةدة وأد

الوسائؿ اأخرى ي  الّنظاـ تدريجيًا. يعمؿ الّنظاـ     أساس المبا ة متعددة اأطراؼ  أوامر الّديا 
 .(1)ي  سا ٍة مةددة مس باً  "ARTS"ةيث يتـ  ب اأر دة الّ ايية مف أجؿ الّتسوية المؤج ة ي  نظاـ 

 :قطػػػػػػػػػػاع التأمينػػػػػػػػػػػات الجزائػػػػػػػػرم .3
 1962ديسم ر  21المؤرخ  157-62غداة الستبالؿ جدد المررع الجزائري  موجب البانوف رقـ 

جميا الّن وص المنظمة لعمؿ التأميف  وي  مط ا الّتسعينات تـ س ط البانوف اأساس  اأوؿ ويؽ 
التأميف  نراط سييرالمنهت القت ادي المعموؿ  ه ريبة قانوف الم ارؼ ويبوـ المج س الوطن  ل تأميف  ت

 .(2)تةسيف الظروؼ العامة لعمؿ رر ات التأميف وا  ادة التأميفل سماناً 
 :القانكف األساسػػػػػي المنظـ لمتأمينػػػػػات فػػػػػي الجزائر .1.3

  المتع ؽ  التأمينات والمعدؿ  اأمر 07-95ينّظـ العمؿ ي  مجاؿ التأميف البانوف اأساس  رقـ 
اأ واب المنظمة لعبد التاميف والتأمينات اإللزامية  و اب تنظيـ ومراق ة نراط   هذا البانوف يرمؿ 06-04

 .(3)أو إ ادة التأميف التأمينات ةيث تس ا مؤسسات التأميف  ا تتاب وتنفيذ  بود التأميف و/

 إجمالي األصكؿ في قطػػػػػػػػاع التأميف في الجزائر: .2.3

 68ةيث تةتؿ المرت ة الػػ    الّسعؼ الّنس   مبا  ة  اةتياجاتهايتميز قطاع التأميف يػػػػ  الجزائر 
 .(4)مف سوؽ التأميف يػػػػػػػ  إيريبيا %1.3 ما أنها تم ؿ  مف الّسوؽ العالمية %0.016 ة ة لـ ت  غ   الميا

                                                           
 .120  ص 2013  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر    -(1)
يتضمف صالحيات المجمس الكطني  لمتأميف كتككينو كتنظيمو   1995أ تو ر  30المؤرخ ي   933-95  المرسوـ التنفيذي رقـ 02المادة   -(2)

 .1995أ تو ر  31  ال ادرة ي  65ة رقـ جريدة رسمي  كعممو
 .1995 مارس 10  ال ادرة ي  13سمية رقـ جريدة ر   المتعمؽ بالنقد كالقرض  1995جانف   25المؤرخ ي   07-95  البانوف 102المادة   -(3)

 (4)-
KPMG Algérie, Guide des Assurances en Algérie, 2009, p17. 
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 2015تكزيع قطػػػاع التأميف فػػػي الجزائر  (:27شكؿ رقـ )ال

 
 مف إ داد ال اةث   ال تماد    : المصدر:

- ALLIANCE d’assurance, Rapport du Conseil d’Administration, 2015, P20. 
ذات طا ا  موم    نها( مؤسسة  س ا م15التأميف ي  الجزائر خمسة  رر ) مؤسسات  غ  دد 

 نظاـال و    غرار  ذات طا ا خا ة ي  ةيف يتسمف السوؽ مؤسستيف مرتر تيف أخرىوس ا 
  وتم ؿ الة ة %74الم ري  تهيمف مؤسسات التّأميف العمومية     سوؽ التأميف  ما ير و  ف 

سنة المن رمة وه  ت ا ر مف أجؿ منايسة  20دخ ت المنايسة ي  غسوف  مؤسساتالمت بية  اق  ال
 تبري ا. %01المؤسسات العمومية  تسهـ مؤسسات التأميف ي  جزء سئيؿ ي  الّناتت المةّ   ل يتجاوز 

 :نظػػػػػـ إدارة مخاطر التأميف في الجزائر .3.3
الستبرار المال   ي  سياؽ العمؿ  الم ادئ الةترازية والت  نةف   دد دراسة إسهاماتها ي  إرساء 

يستوجب   ينا أف نعط   ورًة  ف أهـ ت ؾ الم ادئ الةترازية المط بة ي  قطاع التأمينات الجزائري 
ةيث أرار البانوف اأساس  إل  سرورة ت ن  البوا د اأساسية ل مخ  ات والةتياطات لسماف ةسف 

 سيرها  وييما ي   أهـ ت ؾ النظـ والتو يات:
 :رأس المػػػػػػػػػػػػاؿ األدنػػػػػػػػػػػػػػى .1.3.3

    غرار متط  ات رأس الماؿ اأدن  ي  ال نوؾ  ما سيتبدـ معنا لةبًا  ي ف مؤسسات التأميف 
م زمة  ذلؾ  التبيد  رروط رأس الماؿ لدخوؿ المنايسة ي  سوؽ التأمينات الجزائري  ةيث يتوجب     

 م يات التأميف     اأرخاص رأس ماؿ أدن  مبدارا مائتيف  رر ات المساهمة الت  تنفرد  ممارسة
م يوف(  ي  ةيف أف المؤسسات الت  تمارس جميا أنواع التأميف التبيد  رأس ماؿ أدن   200م يوف دينار )

وأخيرا ي ف المؤسسات الت  تمارس نراط التأميف   م يوف( 300قدرا  الث مائة م يوف دينار جزائري )
 .(1)م يوف( 450يع يها التبيد  م  غ أر ا مائة وخمسوف م يوف دينار جزائري )وا  ادة التاميف 

                                                           
جريدة رسمية   يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ شركات التأميف  1995أ تو ر  30المؤرخ ي   344-95  المرسوـ التنفيذي رقـ 02المادة   -(1)

 .1995أ تو ر  31  ال ادرة ي  65رقـ 
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 :االحتياطػػػػػػػػػػػػػات .2.3.3
ه   ؿ الةتياطات الت   موجب المخطط المةاس   لبطاع التأميف تسجؿ  اةتياط  ما ييها 

 .(1)وا  ادة التأميفالةتياطات اإلج ارية ي وف  م ادرة اأجهزة المخت ة ي  مؤسسات التأميف 
 :األرصػػػػػػػػدة التقنيػػػػػػػػػة .3.3.3

ي  هذا اإلطار يتوّجب     مؤسسات التّأميف وا  ادة التّأميف أف  :األرصدة التقنية القابمة لمخصـ .أ 
 :تةوز     أر دة تبنية قا  ة ل خ ـ ي   ؿ وقت وهذا ويبًا ل عنا ر التالية

مف أجؿ تعزيز قدرة مؤسسات التّأميف     الوياء  اللتزامات  ةيث يتـ تع ئته مف : ر يد السماف -
 .(%01)اأقساط أو الرترا ات ال ايية الت  تع ئ سنويا  ةيث ت  غ نس ة القتطاع 

هدؼ هذا الر يد هو ت م ة الر يد الّسا ؽ أي  تعويٍض  :الر يد الّت مي   اإللزام  ل ّديوف التبنية -
الخسائر  وتبوـ مؤسسات  و في  الّديف التّبن  الّناتت ي  الخ وص  ف سوء تبييمها  لعجز مةتمؿ

 .مف م  غ الخسائر وت اليؼ  م ية التأميف (%05)التأميف  تع ئة هذا الّر يد مف خالؿ اقتطاع نس ة 

ي  إطار هذا المخ  ات يستوجب     مؤسسات التأميف أف : الرصيد الٌتقني غير القابؿ لمخصـ .ب 
تبوـ  ت ويف ر يد آخر يستةدث  م ادرة اأجهزة المخت ة ي  مؤسسات التأميف   غطاء و ماـ 

 .إساي  لسماف الّسير الةسف ل مؤسسات الت  تعن   التأميف أو إ ادة التأميف
 :الٌديػػػػكف التقنية .4.3.3

اتجاا المستفيديف مف تم ؿ الديوف التبنية التزامات مؤسسات التأميف وا  ادة التأميف ةسب الةالت 
خدماتهـ )التأميف     اأسرار  اأرخاص ...( وه   ذلؾ تسجؿ سمف خ وـ الميزانية  وترمؿ 

   فة  امة الم اريؼ التبديرية المترت ة  ف خسائر الت  لـ تتـ تسويتها.

 :حدكد القدرة عمى الكفاء  .5.3.3
إ ادة التأميف أف ت  ت   فٍة دوريٍة  ي  إطار هذا الّنظاـ ي نه يتط ب     مؤسسات التّأميف أو

قدرتها     الوياء  اللتزامات وذلؾ  مخ  ات إسايية تةوزها مف خالؿ جزء مف رأس ماؿ المؤسسة 
و ذا اأر دة  أو مف أمواؿ التأسيس  والةتياطات المبننة أو غير المبننة  اإلساية إل  ر يد السماف

 لمخ  ات تسمف مؤسسات التأميف قدرتها     الوياء:  و ناء     هذا المجمعات مف االت مي ية

ر يد السماف  الةتياطات المبننة الر يد الت ي        جزء مف رأس ماؿ المؤسسة   (16).....البدرة     الوياء 

                                                           
 31  ال ادرة ي  65جريدة رسمية رقـ   يتعمؽ بااللتزامات المقننة  1995أ تو ر  30المؤرخ ي   342-95  المرسـو التنفيذي رقـ 03المادة -(1)

 .1995أ تو ر 
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مف الّديوف التبنية   الّتوازي ما هامش أ    مف  %15إف البدرة     الوياء ين غ  أف ل تبؿ  ف 
مف إجمال  م يعات السنة متسمنة الرسوـ ال ايية مف اإللغاء وغيرها. وي  ةاؿ تدّنت النس ة  ف  20%

 هذا المبدار ي نه يستوجب     المؤسسة أف تريا مف رأسمالها أو أف تديا  فالة ل خزينة العمومية.

 :الٌنظاـ المصرفػػػػػي الجزائػػػػػػػػػػػػرم .4.3
م ريا ومؤسسة مالية  تتوزع هذا المؤسسات      29ري ةاليًا مف ر ؿ الّنظاـ الم ري  الجزائتي

الّنةو المدرج ي  الّر ؿ المبا ؿ  ومف زاوية ت نيؼ العم يات الم ريية تبـو الم ارؼ ةسب قانوف 
الّنبد والبرض  جما الموارد مف الجمهور وتوزيا البروض م اررة أو مف خالؿ رراء سندات المؤسسات 

تاةة وسائؿ الّديا ل عمالء وسما ف تسييرها ويؽ الرروط الم ريية المط بة   ما تبوـ  مخت ؼ العم يات وا 
. ييما  دا ذلؾ تبوـ المؤسسات المالية  ما ييها مؤّسسات التّأميف  جميا (1)الم ريية المتاةة اأخرى

العم يات الم ريية  است ناء جما الموارد لدى الجمهور وتسيير وسائؿ الّديا. مف جهة أخرى تهيمف 
 الم ري  مػػػػػػػف خالؿ ر  ة و التها الواسعة الموز ة  نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  الػػػػػػػػػالعمومية ي  الجزائر    الم ارؼ

 (2)%86  ػػػػػػػػػػػ  جميا الوليات وتغط  

  مػػػػػػػػػػف إجمال  أ وؿ الّنظاـ الم ري 
 ينما الم ارؼ الخا ة تعّد ذات مةدودية 

  تغطية الّسوؽ الم ريية يبط ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
رماؿ ال الد   الّرغـ مف تسارع وتيرة نمو 

إّل هذا الو الت خالؿ الّسنوات اأخيرة  
ات ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػلما تزؿ  عد ت ؾ المؤسسأّنه 
 الفرص الست مارية ذاتها الت   تةسا

 تةت رها ال نوؾ العمومية.

 2015تشكيمة الٌنظاـ المصرفي الجزائرم   :(28) شكؿ رقـال

 
 .90إ داد ال اةث  ناء      نفس المرجا  ص المصدر:

 :الكساطػػػػػػػة المصرفية فػػػػػػي الٌنظػػػػػػاـ المصرفػػػػػػي الجزائػػػػػػرم .4
مف الّنظاـ الم ري   %86تهيمف الم ارؼ العمومية     الّسوؽ الم ري  وتغط  ما ير و  ف 

 تمويؿ البطاع العموم  ي  القت اد  اماًل وتنايس الم ارؼ الخا ة ي  البطاع الخاص.تسمف 

 

                                                           
 .90  ص 2015  التبرير السنوي  نويم ر التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -(1)

(2)
- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N

o
14/161, 2014, P 10. 

النظاـ 
المصرفي 
 الجزائرم

ال نوؾ 
العمومية 
06 ددها   

ال نوؾ 
الخا ة 
14 ددها   

مؤسسات 
مالية 
03 ددها   

تعاسدية 
01يالةية   

رر ات 
التأجير 
05 ددها   



ديثىة إلدارة المىخاطر في النظاـ الماليلثالفصػػػػػؿ الثَّا  رمئالجزا : الميقاربة الحى

 

145  

 :تكزيع الككػػػػػػػػاالت كالشٌباؾ المصرفية .1.5
يؤ د تة يؿ مؤّررات العمؽ المال  هيمنة الم ارؼ العمومية والّسمة الواسةة ي  الّنظاـ الم ري  

ر  ة الم ارؼ  2010سنة  ةيثنمو ر  ة الو الت الم ريية و ر ٍؿ معت ر   الجزائري يبد َتوا ؿَ 
  أّما ر  ة الم ارؼ والمؤّسسات المالية 2009مسّج ة سنة  1072و الة مبا ؿ  1077العمومية إل 

. أّما ييما يخص مر ز الّ  وؾ ال ريدية     2009و الة نهايّة سنة  252و الة مبا ؿ  290الخا ة 
مبا ؿ  2010ر ا ًا ي   3398ة يبد سّجؿ نس ة أ       يٍر مػػػػػػػػػػػػػػف الّر  ة الم ريية  واقا وجه المبارن

 .2009نسمة ي   3140وهو يم ؿ   اية تعادؿ  2009ر ا ًا سنة  3357

    غ  دد و الت ر  ة 2015 سنة وي 
و الة  346و الػػػػػػػػػػػػًة و 1123ارؼ العمومية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم 

 الّنس ة ل م ارؼ الخا ة أما المؤّسسات المالية 
و الة المسج ة  1113و الػػػػػػػػػػػػػة مبا ؿ  88اأخرى 

 الّنس ة ل م ارؼ  (2014)خالؿ السنة الت  س بتها 
 و الًة  الّنس ة ل م ارؼ الخا ة ي  325العمومية و

. و ذلؾ ي  غ إجمال   دد و الت 2014 سنة
و الٍة  1526و الة مبا ؿ  1557ية المؤّسسات المال
ما يعادؿ   اية رّ اؾ واةٍد  2014مسّج ة ي  سنة 

 .(1)2014سنة  25630نسمة مبا ؿ  25660ل ؿ 

شبكة المصارؼ كالمؤسسات المالية  :(29)شكؿ رقـ ال
 2015-2000المكزعة في الجزائر 

 
مف إ داد ال اةث  ناء     نفس المرجا  المصدر:
 السا ؽ.

 :تعبئػػػػػة الكدائػػػػػػػع كمنػػػػػح القػػػػركض لالقتصػػػػػاد .2.5
 عدما ت ّيف مف الّتة يؿ الّسا ؽ هيمنة الم ارؼ العمومية     الم ارؼ الخا ة سنةاوؿ الموازاة 

وما نرير  2015-2010ي  الّتة يؿ أدناا  يف ن يب  ّؿ منهما ي   م ية الوساطة المالية خالؿ الّسنوات 
 إليه أّنه ل يعن   أّي ةاٍؿ مف اأةواؿ أّننا   دد المبارنة ي  هذا الّتة يؿ المجرى.

 :تعبئة الكدائع في الجياز المصرفي .1.2.5
ُألتمس انتعاش  (%2.40)  و عد سنتيف مف الوتيرة المتواسعة ل نراط القت ادي الوطن  2010 ي 

 واقا  ةيث نم  2009ي  مستويات الّنمو يبد  رؼ مستوى معت ر ي  تع ئة الودائا مبارنة  سنة 
أما  (%89.60)أدناا  تةوز الم ارؼ العمومية ة ة اأسد منها  (17) ما ي ينه الجدوؿ رقـ  11.70%

م يار  334.70مف ةيث تديؽ اأمواؿ المع ئة ي  نفس السنة سج ت الم ارؼ العمومية تديبًا  ما يفوؽ 
 م يار ة ة الم ارؼ الخا ة منها. 69.3دينار  النس ة ل م ارؼ العمومية و

                                                           
 .2015-2008  التبرير السنوي  كالنقدم لمجزائر التطكر االقتصادم نؾ الجزائر   -(1)
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 2015-2010حجـ الكدائع المعبئة في الٌنظاـ المصرفي الجزائرم  :(71)جدكؿ رقـ 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نكع الكديعة

 كدائع تحت الطمب
 المصارؼ العمكمية -
 المصارؼ الخاصة -

2870.7 
2569.5 
301.2 

3495.8 
3095.8 

400 

3356.4 
2823.3 
533.1 

3537.5 
2942.2 
595.3 

4434.8 
3712.1 
722.7 

3891.7 
3297.7 
594.0 

 كدائع ألجؿ
 المصارؼ العمكمية -
 المصارؼ الخاصة -

2524.3 
2333.5 
190.8 

2787.5 
2552.3 
235.2 

3333.6 
3053.6 
280.0 

3691.7 
3380.4 
311.3 

4083.7 
3793.6 
290.1 

4443.3 
4075.7 
367.6 

 كدائع لضمانات
 المصارؼ العمكمية -
 المصارؼ الخاصة -

424.1 
323.1 
101.0 

449.7 
351.7 
98.0 

548.0 
426.2 
121.8 

558.2 
419.4 
138.8 

599.0 
494.4 
104.6 

865.7 
751.3 
114.4 

 المجمعة كدائعمجمكع ال
 حصة المصارؼ العمكمية -
 حصة المصارؼ الخاصة -

5819.1 
89.8 % 
10.2 % 

6733.0 
89.1 % 
10.9 % 

7238.0 
87.1 % 
12.9 % 

7787.4 
86.6 % 
13.4 % 

9117.5 
87.7 % 
12.3 % 

9200.7 
88.3 % 
11.7 % 

 الوةدة: م يار دينار جزائري                                          إ داد ال اةث  ناء    : المصدر :
 .103ص  2013  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -
 .95ص  2015  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -

الودائا تةت الّط ب الجانب اأ  ر ي  تر ي ة الودائا  الّنس ة ل م ارؼ العمومية يمعظمها  إفّ 
تم ؿ الّنس ة   ما  2010مف إجمال  الودائا سنة  %49و انت قد سج ت   ار ير-هيدرومتأتية مف قطاع 

 %51 م  تال اقية ودائا أجؿ  اإلساية إل  ودائا مةوزة  سماف  )ودائا الواردات   فالت( ي  ةيف 
   رؼ نراط تع ئة الودائا نمو 2013-2012أّما  الّنس ة ل سنوات  .2011مف إجمال  الودائا سنة 

ويعود هذا  (%13)الّسا بة   اف أداء الم ارؼ الخا ة معت را مبارنة  الّسنواتو   (%6.40) سعيؼ
الّتراجا  الّنس ة ل م ارؼ العمومية ييما نرى إل  النخفاض ال  ير ي  ةجـ الودائا المتأتية مف قطاع 

ل ف لتزاؿ تعّد  %8.10الم ري   نس ة  نظاـلدى ال 2013  وقد تةسف مستوى الودائا سنة  ار ير-هيدرو
الم ارؼ الخا ة ُت ا ر مف أجؿ توسيا ة تها ي   . ولتزاؿ2011-2010سنة  معت رة إذا ما قورنت 

 .الّسوؽ الم ري  رغـ المنايسة الّرديدة

  تعد هذا الفترة ذات  فة است نائية ةيث رهدت ةالة مف الجمود ي  أسواؽ 2013-2012سنة 
ويات الطاقة العالمية والت  تم ؿ  وائدها المورد الّتموي   اأساس  لالقت اد الجزائري يبد تراجعت مست

 هذا مف جانب تع ئة الموارد.  (1)%2.20الودائا لدى الم ارؼ  واقا 

                                                           
 .93  ص2015  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -(1)
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 :منػػػػػػح القركض مػػػػف الجيػػػػػػاز المصرفػػػػػي .2.2.5
الم ري   ة ـ غياب السواؽ المال   نظاـت ب   م ية تمويؿ القت اد تةظ   الجانب المط ؽ ل 

 %89م يار دينار ةيث تةوز الم ارؼ العمومية  3266.7مستوى معت رًا  واقا  2010يبد ُسّجؿ ي  الفترة 
يه  ت تف   تمويؿ البطاع المسجؿ  نموال رغـ ةمنايسل  تط ا  وي  ةيف ت ب  الم ارؼ الخا ة تهامن

ي  ةيف الم ارؼ العمومية تسمف تمويؿ البطاع العموم   اماًل وتنايس الم ارؼ الخا ة   الخاص
 .%76العمومية  ذلؾ ي  تمويؿ البطاع الخاص  نس ة استةواذ  ي  البطاع الخاص  وتهيمف الم ارؼ

 2015-2010حجـ القركض المكزعة مف قبؿ الٌنظاـ المصرفي الجزائرم  :(81)جدكؿ رقـ 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 مجمكع القركض الممنكحة
 حصة المصارؼ العمكمية -
 حصة المصارؼ الخاصة -

3266.7 
86.8 % 
13.2 % 

3724.7 
85.5 % 
14.5% 

4285.6 
86.7 % 
13.3 % 

5154.5 
86.5 % 
13.5 % 

6502.9 
87.8 % 
12.2 % 

7275.6 
87.5 % 
12.5 % 

 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر :
 .106ص  2013  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -
 .98ص  2015  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -
ولعؿ الم ارؼ الخا ة اأ  ر تطورًا  %20  تـ تسجيؿ نموا ي  ةجـ البروض  واقا 2011سنة 

جمال. %14ةيث ساهمت  ما يزيد  ف   نمو م يار دينار  3724.7الم ري   نظاـال  غ ةجـ البروض  وا 
   وهذا إذا تـ طرح الّديوف غير الّناجعة والت  يتـ إ ادة رراؤها مف طرؼ الخزينة العمومية. %14قدرا 

 4296.4ةيث   غت ما مبدارا  %16  نمت إجمال  البروض الموز ة  واقا 2013-2012سنة 
مف ةجمه  ييما  دا ذلؾ توا ؿ نمو البروض ي   %87م يار دينار وتةوز الم ارؼ العمومية ما يم ؿ 

  خاليًا لما  اف   يه وسا 2015-2014سنة  وي . %20م يارا  نمو يبدر  ػػػ  5154.5لي  غ  2013ة سن
مط ا  %11   ـ تناما  واقا 2014م يار دينار سنة  6502.9تع ئة الودائا نمت مستويات البروض لت  غ 

ـّ تسجي ه سنة  %12.5  ي  ةيف ن ةظ تراجا إسهامات الم ارؼ الخا ة 2015سنة  إذا ما قورنت  ما ت
اا وتنايس يّ . تعّد الم ارؼ العمومية المموؿ الوةيد ل بطاع العاـ مةت رًة إ%13.50 واقا  2013

 .2015منه سنة  %75الم ارؼ الخا ة ي  البطاع الخاص  ةيث تةوز     

إل  طا ا و  يه مف خالؿ ما س ؽ يّتسح ج يًا مدى انةياز القت اد الم ري  الجزائري 
العمومية  والت  نرى أنها تةّد مف يعالية الوساطة المالية خا ًة مف جانب المنايسة  يه  ي  

و ذا الخدمات مما يؤ ر     درجة الستبرار  - تةفظ  -العادة  تفتبر إل  الةترايية ي  الّتسيير 
 المال  ي  الجزائر هذا ما سي رفه الّتة يؿ خالؿ الف وؿ المتبدمة.
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 مؤٌشرات مختارة –ظاـ المصرفي الجزائرمسيركرة األداء في النٌ :    ب الثٌػػػػػػػػانيالمطم
يتمّتا  مومًا  مستوى رأس ماؿ جّيد الجزائر ذو مستوى أداء معت ر يهو ي  يعّد الّنظاـ الم ري  

   ما (1)%92المالية     اإلطالؽ   جمال  أ وؿ  نظـويّتسـ  الّر ةية والّسيولة العالية جدًا  وهو أ  ر ال
  يرًا خالؿ العررية اأخيرة استنادًا إل  ته وقد تةسنت وسعي  أّف ان رايه     العالـ الخارج  مةدود

متاز  مؤّررات  ال ٍة ةسنة يو   لمخاطرا ةليات إدار آلماؿ  اإلساية المخت فة أهّمها رأس ال الةات اإل
أ       ير مف ت ؾ الت  ه   الت ل  عض منها وي  تراجا طفيؼ ل عسها اآلخر سيما نسب المالءة 

التة يؿ أدناا يعط  موجزا  ف أهـ مؤّررات اأداء . الستبرار المال  تو    ه الهيآت الّدولية الت  تعن  
 ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري.

 :في الٌنظاـ المصرفي الجزائرممستكل المالءة  .1
خالؿ  القت اد ةالة النتعاش الذي سادنظرا ل  تعت ر نسب المالءة لألمواؿ الخا ة مرتفعًة نس ياً 

 أيادت الجهاز الم ري  مفقد ةسنت مف وسعية مؤّرراته ال ّ ية و  2013-2002الماس   العبد
   ما يوسةه. هذا ي  أسواؽ الطاقة العالمية  ار ير-هيدروالتّاريخية المرتفعة ي  أسعار  المستويات
دينامي ية   يرة ي  القت اد مّ ف الجزائر مف تالي  ال دمة ال  يرة سمح  أف ت وف هنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ  الوسا
 الميا أ ر  ر ؿ غير م ارر       ار ير-هيدرو  ل ف نتيجة لتراجٍا ةدث ي  أسعار 2007-2008

 .(49)الر ؿ رقـ   ما يعرض مؤررات المالءة ي  الم ارؼ

 (:المتعثرة)تطييػػػػػػػر القركض غيػػػػػػػر العاممػػػػػػػػػػػػػة  .1.1
 يػػػ  لسنوات تظؿّ إّف البروض غير العام ة 

 سجالت الّنراط لدى الم ارؼ مما يبّوض
 ويعّطؿ المالية ل  يانات البيمة الّتة ي ية

لتزاؿ الجزائر اإلستراتيجية ييها  و  البػػػرارات
تعمد إل  تطهير الم ارؼ العمومية وتعيد 

قد  04-10 اأمرغـ مف أّف ر جدولة ديونها 
يوسح ةجـ المبا ؿ والّر ؿ   اريا اليد  ف هذ
  وه  نس ة  الية جدًا العام ةالبروض غير 

دارة الئتماف  تن ئ  عدـ الررادة ي  س ط وا 
 وغياب ل ةو مػػػػة.

مػػػكاؿ القركض المتعثرة مف إجمالي األمستكل : (03)شكؿ رقـ ال
 الخاصػػة القاعدية

 
 :مف إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

- Bnq D'algérie, Rapport Sur La Stabilité Du 

Système Bancaire Algérien, Op-Cit . 
                                                           
(1)

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Op-Cit, P 13. 
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مؤررا      دـ الررادة ي  منح الئتماف  يعدّ  2009سنة  %31إّف   وغ ةجـ البروض المتع رة 
ف  انت الفترة تتميز   ة وةة مالية  يهذا المستوى العال  مف رأنه أف يجعؿ مستوى ال ال ة  ةت  وا 
الم ريية يتآ ؿ خ و ًا وأّف النس ة اأ    ترهدها الم ارؼ العمومية والت  ةذر  ندوؽ الّنبد 

أّف الّتوسا ال  ير ي  الّنراط الم ري   اف نتاجًا لمتغيرات ر نري. و (1)الّدول  مف مرا ؿ ت تنؼ نراطها
 2012-2010 ي البروض المتع رة  يع س الر ؿ أدناا تراجاو  .خارجية وليست لدينامي ية ي  القت اد

إّل أّنه ومف المرّجح أف المؤسسات قامت  تطهير الديوف أو إلغائها ي  سؿ ةالة التوسا المال  آنذاؾ  
 ي  أسواؽ الّطاقة العالمية.  ار ير-هيدرو اد ل تدهور نتيجة تراجا أسعار  2013نة ما نهاية س

 :المصرفػي نظاـمستكل الٌسيكلػػػػػػػة فػػي ال .2
  ار ير-هيدرو ي  إيرادات التّب بإف 

الّسيولة   يؤّ ر  ر ٍؿ م ارٍر     مستويات
 مستوى الم اؿ يريايارتفا ها     س يؿ 

العمومية مف ما يفاقـ  الم ارؼ الّسيولة لدى
مف المخاطر الّناتجة  ف سوء إدارة الّسيولة  

ومف جهة أخرى يؤّ ر  ر ٍؿ  .هذا مف جهة
 الئتماف.  قناةمف خالؿ  م ارؼ  يٍر     ال

ُي رز تة يؿ الّسيولة وي  السياؽ ذاته 
مدى تأ ر الّنظاـ الم ري   مخطريف  اأوؿ 

ةاؿ يعن   الّسيولة المفرطة )خطر تجميد(  
الّنظاـ الم ري  الجزائري وما لها مف أ ر 
    ةجـ الّت اليؼ وتراجا اأر اح  ينما 
اآلخر يم ؿ رح الّسيولة ) سر مال (  وما 
يرّ  ه مف تأ يراٍت ي  ذ ر الم ريييف لهذا 

  مؤرر الّسيولة. جدا توّجب  ناية خا ة
يمؤّررات الّسيولة الت  يعتمدها  ندوؽ الّنبد 

اـ الم ري  ذو ػػػػػػػػػػػػالّدول  توّسح أّف الّنظ
 سيولٍة مفرطٍة.

في سيكلة  كاربير-ىيدركمساىمة أصكؿ  :(13) شكؿ رقـال
 2015-2010الٌنظاـ المصرفي الجزائرم 

 
 الجزائرم: مؤٌشرات الٌسيكلة فػي الٌنظاـ المصرفي (23)رقـ شكؿال

 

 مف إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:
- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie, Op-Cit  
- Bnq D'algérie, Rapport Sur La Stabilité Du Système 

Bancaire Algérien, Op-Cit. 

                                                           
 لمزيد مف التف يؿ ارجا إل :   -(1) 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Op-Cit, P 13. 
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الم ري   نظاـأّف ن ؼ أ وؿ ال 2009نس ة اأ وؿ الّسائ ة إل  إجمال  اأ وؿ ت ّيف سنة إف 
ـّ  %51ذات سيولٍة ي  اأجؿ الب ير والمتوسط ةيث أّنها   غت    و الّرغـ 2011يػػػػػػػػػػػػػػ  سنة  %50 ػػػػػػػػػػػ

  إّل أّنها ل تزاؿ  اليًة مبارنًة 2016-2015سنة  يػػػػػػػػػػػػػ  %30مف أّف الّنس ة تراجعت نس يًا ةيث سّج ت 
. ييما  دا ذلؾ ت ب  نس ة اأ وؿ الّسائ ة إل  %20 المستوى اأم ؿ الذي يةددا  ندوؽ الّنبد الّدول  

إجمال  الخ وـ الّسائ ة تتأرجح  يف المتوّسط والّسيئ ةيث  اف هناؾ هامش يوؽ الواةد  ةيح سنة 
 اف يتأرجح نظرًا لتذ ذب ي  الّنراط الم ري  والقت ادي   و (%115)ةيث قّدر  ما ير و  ف  2009

 (.%60)مستوى  2016-2015ال ّ   لي  غ سنة 

 :مستكل اإلنتػػػػػػػػػػاج كالٌربحية فػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػاز المصرفي .3
ّبد يعّد الّنظاـ الم ري  الجزائري ذو ر ةيٍة  اليٍة نو ًا ما نظرًا ل ونه نظاـ تب يدي  سيط وغير مع

يبت ر     تع ئة الودائا ومنح الئتماف  ما  عض الخدمات الةدي ة ال سيطة. يمستوى ر ةية الم ارؼ 
 اأمواؿ ةيث ترير  يانات مردودية  ما يّتسح مف خالؿ المؤّررات ي  الّر ؿ أدناا  ذات مستوى  ال .

 نس ة  2014تدريجيًا لي ؿ أدن  مداا سنة  دهورت 2010 ي  سنة% 26.70 الذي قّدر  ػ "ROE" الخا ة
أي تدهور نس يًا نتيجة لنمو مستوى اأمواؿ الخا ة  %21.60يبد   غ مستوى  2015  أّما ي  19%

 ر ٍؿ أ       يٍر مف مستوى نمو النتائت المةببة ي  الجهاز الم ري   هذا  النس ة ل م ارؼ 
أّما الم ارؼ الخا ة ييرجا إل  تراجا مستوى اأداء المةبؽ إّل أّنه ي ب  معت رًا   ينما  .العمومية
اأ وؿ   ائدجدًا يترجـ إل  ةّد   ير  جيدوهو مؤّرر  %02 متوسط نس ة  "ROA"اأ وؿ  مردودية

 ومدى قدرتها     توليد اأر اح     المدى الب ير.

مف خالؿ ما س ؽ و الّرغـ مف أّف متوسط 
 ف ما  نظاـالالمؤّررات تدّؿ إل  تةسف وسا 

إّل أّنه لـ ي ف  2010 اف  نه ي  مرة ة س بت 
 الّرتـ المنرود ي  ظؿ ارتفاع الموارد الّتموي ية 

 إيراداتل م ارؼ الذي انع س  س ب تطّور 
. و  يه نرى  ار ير-هيدروالجزائر ي  قطاع 

تزاـ الم ارؼ  د ـ جودة أ وؿ سرورة ال
المةفظة الست مارية هذا ما سي رفه الّتة يؿ 
الجزئ  خالؿ الف ؿ الموال  مف الّدراسة لعينة 
مف الم ارؼ ي  الجزائر تعد اأةسف  يف 

 م يالتها.

مؤٌشر الربحية في الٌنظاـ المصرفي الجزائرم  :(34)شكؿ رقـ ال
2010-2015 

 
 مف إ داد ال اةث  ناءًا    : المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie, Op-Cit . 
- Bnq D'algérie, Rapport Sur La Stabilité Du 

Système Bancaire Algérien, Op-Cit. 
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   االستقرار المصرفػػػػػػيالٌتجربػػػػة الجزائرية فػػػػػػػي األزمػػػػػات الماليػػػة كعػػػػدـ :    المطمب الثالث
المتع ؽ  الّنبد والبرض  طا عها  10-90اّتسمت تر ي ة الّ جنة الم ريية ي  خسـ البانوف 

البسائ  أ  ر منه إداري لهذا تـ تسجيؿ ق ور ي  الّرقا ة الم ريية  تأّ دت مف خالؿ ةالٍة مف  دـ 
ايف     الّنظاـ الم ري  و بة الجمهور ييه  ما و ّدة هزاٍت أّ رت  ر ٍؿ مت الستبرار المال  ي  الجزائر 

 11-03 دور اأمر نتت  نه جم ًة مف الّتعديالت الهي  ية     البانوف الم ري  الجزائر تمّخض  نه 
الذي ألغ  البانوف اأساس  اأوؿ وطرح  دة نباط  انت ترّ ؿ  غرًة     سالمة الّنظاـ الم ري . ي ةث 

 سايا  دـ الستبرار المال  )الم ري ( ي  الجزائر.هذا المط ب ي  إةدى أهـ ق

 :"BCIA"ناعــــــــي انجزائــــريجـــــــاري وانص  انمصرف انت   .1
 موجب ال تماد مف  1998جوي ية  04ي   "BCIA"تأّسس الم رؼ الّتجاري الّ نا   الجزائري 

  وهو 1998س تم ر  24ةمؿ الّترخيص مف  نؾ الجزائر  تاريخ ي 09-98مج س الّنبد والبرض رقـ 
 عد إجراء تفتيش ميدان  أجري و م يار دينار.  (01)م رؼ خاص جزائري يبدر مساهمته  ةوال  واةد 

قامت المفترية العامة ل نؾ الجزائر  عدة تبارير قدمت مف  ي  إطار الّرقا ة  عيف الم اف 1999ي   اـ 
 :(1)قد رم ت ما ي   2001 طرؼ مفتريف منذ سنة

 (2002  ديسم ر 2002الوسعية المالية العامة ل م رؼ )مارس  -
 (2003مراق ة التعامؿ ما الري ات غير المديو ة )ماي  -
 (2003 جوي ية  2003 جواف) اأجن   ال رؼ و م يات الخارجية التجارة مراق ة تبارير -
 (2003مراق ة ةوؿ ال م يالت الةتياطية )جواف  -

 :"BCIA"أسباب متابعة المصرؼ الصناعي كالتجارم الجزائرم  .1.1
يظهر الّتدقيؽ الفوري  عيف الم اف لعم يات الّتجارة الخارجية و م يات الّنبد اأجن   الّت  نّفذت 

قد انتهؾ اأة اـ البانونية والتّنظيمية ذات  "BCIA"أّف م رؼ  2003خالؿ الّسداس  اأوؿ مف  اـ 
يم ف إدراج أهـ ساري الّتط يؽ آنذاؾ و  10-90الّ  ة  العمؿ الم ري  ويؽ أة اـ قانوف الّنبد والبرض 

اأس اب الّت  ساهمت ي  هرارة هذا الم رؼ ي  الّنباط أدناا  والت  مف الواسح أف الّس ب الرّئيس 
الّترغيؿ(  ونةف نرى  أف تر يز المررع -الّتسيير واإلدارة )خطر  م يات  ييها هو العامؿ ال رري وسوء

الجزائري     جهاز يّعاؿ إلدارة المخاطر الّداخ ية  اف نتاجًا لما التمسه مف تب يٍر لهذا الم رؼ وي  
 )م رؼ الخ يفة(: العّينة ال ّانية الت  سنرير إليها لةباً 

 المعموؿ  ه خا ة نسب تبييـ اأخطار ونسب البدرة     السداد؛ دـ اةتراـ الّنظاـ الةترازي  -
                                                           
(1)

- Banque d'Algérie, Chapitre V : Système  Bancaire : Iintermeediation, Supervisionet Modernisation, 

Rapport annuel 2003. 
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 دـ التبيد   رساؿ الو ائؽ التنظيمية والت  تتم ؿ أساسا ي  الوسعية المةاس ية الّرهرية والت ريح  -
 الّنسب الةترازية و اللتزامات الخارجية و ذا  البروض الممنوةة ل مسيريف والمساهميف و اإلساية 

  ريح  وسعية الّ رؼ؛إل   دـ التّ 
 دـ مطا بة تةرير رأس ماؿ الم تتب نبدًا والمئونات التنظيمية وقد تـ تبديـ تبرير ي  ديسم ر  -

 ؛2003 هذا الّ دد ما التن يه مف  نؾ الجزائر ي  أيريؿ  2002
وجود طريبة ل غش ي  العديد مف الري ات مرت طة  سفاتت اةتياطية  هذا الري ات الغير مديو ة  -

المخ ومة     مستوى غرية المبا ة  رفت  ف مخالفات خطيرة  يف الم رؼ التجاري 
 ؛BEAالجزائر الخارج    نؾو   "BCIA" ال نا  

 لةساب الجاري وغياب الةتياطات اإللزامية ما خرؽ البوانيف الخا ة  الّ رؼ؛ا ايية   دـ -
 :اإلجراءات المتخذة ضد المصرؼ الٌصناعي الٌتجارم الجزائرم .2.1

أدى   وت المخالفات سّد هذا الم رؼ مف خالؿ  ّدة تبارير ل مراق يف إل  اتخاذ إجراءاٍت 
 ارمٍة سّدا  سيما إجراء سةب ال تماد ومنعه مف مزاولة الَنراط الم ري  مستب اًل  ل ف ما تجدر 

ل ّترريا الم ري  المعموؿ  ه ي  الجزائر يعود ي ؿ اإلجراءات الّرد ية إل  الّ جنة  اإلرارة إليه أّنه وويباً 
الم ريية  ما أوردنا س فًا  يه   اة ة الخت اص ي  ذلؾ ي  ةيف اقت ر دور  نؾ الجزائر ي  إمداد 

لمن وص التبارير لهذا الم رؼ   عد تةويؿ م فه ل جنة الم ريية الت  قامت  دورها ويبا لإلجراءات ا
المتسّمف سةب ال تماد مف الم رؼ ووسا  2003أوت  21المؤّرخ ي   08-03  يها  اتخاذ البرار 

 الم رؼ قيد الّت فية وتعييف م ؼٍّ ل بياـ  عم ية الّت فية وا  الـ الجمهور العاـ  منطوؽ البرار.

 مصرؼ الخميفة الٌتجارم: .2
وادر ةدو ها ونرير ي  هذا ال دد إل  ت ؾ تعد هذا اأزمة است نائية مف ةيث ةي يات تطورها و 

 دـ اةتراـ الّنظاـ التدا ير الت  تع س تطور أزمة هذا الم رؼ مف ةيث سوء التسيير واأخطاء و 
 رر ٍة ذات  1997أّسس م رؼ الخ يفة سنة و العودة إل  تطور نراطه يبد  يبط. الةترازي المعموؿ  ه
م يوف دينار جزائري ويمّ ؿ أّوؿ م رؼ تجاري  رؤوس أمواٍؿ خا ٍة جزائرية   500أسهـٍ  رأس ماؿ قدرا 

وقد  رؼ الم رؼ مر  ة التع ر  عد ترا ـ مجمو ة مف اأس اب المؤّدية لت ؾ المر  ة  ساهمت ي  
خروجه مف الَنراط الم ري  هذا ما أ ط   ورة سيئة وس  ية  ف التجر ة ل جمهور الم ري  الجزائري 

 ارؼ الخا ة مما أ ط   ورًة غير مب ولة  ف الم ارؼ الخا ة ي  الجزائر أيبدت الجمهور ما الم
 .(1)ال ّبة ي  الم ارؼ

                                                           
أطروةػة د تػػوراا يػػ  نبػود والماليػػة  جامعػػة   أسػػاليب تدنيػػة مخػػاطر التعثػػر المصػػرفي فػػي الػػدكؿ الناميػػة مػػع دراسػػة حالػػة الجزائػػرمةمػد إليفػػ    -(1)

 .258  ص 2014-2013الر ؼ   -ةسي ة  ف  و   
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 :أسبػػػاب عدـ استقرار مصرؼ الخميفة .1.2
أرارت الّ جنة الم ريية إل  أّف مرا ؿ الم رؼ ترجا ي  اأساس  الّتسيير وسوء اإلدارة وأخرى 

الم ري  الجزائري إل   نظاـالاجتما ية و بايية ومؤسسية وقد ساهـ النفتاح المال  المتسّرع ي  
ـ ي ونوا قادريف استبطاب  دٍد مف المست مريف الخواص  الّذيف قاموا  الست مار ي  المجاؿ الم ري  ل

 .    تسييرها نظرًا لعدـ  فاءتهـ وخ رتهـ ي  العمؿ الم ري 
 2001-1998تطكر عدد ككػػػػػػاالت مصرؼ الخميفة  :(19)جدكؿ رقـ 

 

 

 .255إ داد ال اةث نبال  ف مةمد أليف   مرجا س ؽ ذ را  ص المصدر:

طاراته ذوي الخ رة المةدودة    سِر م رؼ أيست نتائت يةص م ؼ   "الخ يفة" إل  أّف مسيريه وا 
ي  18%  ونس ة 14%ةدوِد العمؿ الم ري  المتعارؼ   يه مف خالؿ منح يوائد لعمالئهـ تتراوح ما  يف 

  و الّرغـ مف أّف %10ونس ة  %4.5الوقت الذي  انت ييه الم ارؼ العمومية تمنح يوائَد تتراوح ما  يف 
 رأف  2003-2002المررع ل يمنا المنايسة ي  ه ذا أةواؿ إّل أّنها تغرر  الجمهور. وقد ظهر ي  الفترة 

مراق ة  م يات التجارة الخارجية وجود مخالفة  ل بوانيف وال وائح المنظمة ل نبد اأجن   وتةر ات رؤوس 
تبريرا  درت  ف  (12)سا  وتجدر اإلرارة إل  أف اأمواؿ تست ـز يرض جزاءات جزائية     نطاؽ وا

ساري  10-90انتها ات تمس أنظمة الّ رؼ واإلجراءات البانونية المعموؿ  ها ويؽ قانوف الّنبد والبرض 
ف مسيري م رؼ الخ يفة قد ارت  وا  دة تجاوزات وخروؽ قانونية وما ذلؾ    ما نرى أ(1)المفعوؿ آنذاؾ

 .تأدي يٍة وهذا ما يجع نا نتساءؿ  ف يعالية واستباللية توجهات الّرقا ة الم رييةلـ يتعرسوا أية  بو اٍت 

 :إجراءات التعػػػػػػػامػػػػؿ مع مصرؼ الخميفة .2.2
اّتجاا م رؼ  (*)الم ري   عدما تفاقمت وسعية الم رؼ نظرًا أزمة ةّدة الّسيولة  س ب الذ ر

الخ يفة  ورغ ة الجمهور  سةب ودائعهـ أ  ف هذا اأخير  ف توقفه  ف الّديا  و ناء     ذلؾ قّررت 
  وتعام ت  طريبة  ارمٍة 2003الّ جنة الم ريية سةب ال تماد وت فية م رؼ الخ يفة ي  رهر ماي 
ا قامت الّ جنة الم ريية  تةرير معه  هدؼ إ ادة  عث ال ّبة ي  المود يف وتةسيف انس اط الّسوؽ   م

 و يبة إ المية ررةت ييها أس اب مر  ة تع ر الم رؼ هديت إل  طمأنت جمهور المود يف.
                                                           
(1)

- Bnqe d'Algérie,: Système  Bancaire : Iintermeediation, Supervisionet Modernisation, Op-Cit. 
ةينما  (1907الذ ر الم ري   الوليات المتةدة اأمري ية )ذ ر الم ريييف"  جاء هذا المفهـو  عد اأزمة المالية ي  " ويط ؽ   يه أيساً   -(*)

 م يات إ ر  ال ساد   % مف البيمة المالية  و قد ةدث هذا الذ ر ي  يترة ساد ييها50انهارت سوؽ ال ور ة   ورة مفاجئة ياقدة ما يبرب مف 
العديد مف ال نوؾ والرر ات  وتعزى اأس اب الرئيسة ي  هذا اأزمة إل  ما  سةب لألمواؿ المود ة ي  ال نوؾ اأمر الذي أيس  إل  إيالس

   ناديؽ سماف الودائا. و  دـ وجود المود يف ويبداف ال بة لدى مف سةب  ل سيولة رهدته  نوؾ  نيويورؾ

 السنة 1998 1999 2000 2001
 عدد الككاالت 05 05 24 24
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 :"Trust Bank" تصفية مصـــــــرف .3
م يوف  750ي  ر ؿ رر ة مساهمة  رأس ماؿ قدرا  2002ديسم ر  30أنرئ هذا الم رؼ ي  

  و عد إ دار مج س 2006م يار دينار جزائري ي  سنة  2.5دينار جزائري  والذي تـ ريا ةدودا إل  
 2009  قاـ المساهموف  ريا رأس ماله إل  الةد المط وب ي  السنة المالية 04-08الّنبد والبرض ل نظاـ 

ل ف الّ جنة الم ريية قررت  أنه إجراء يتناي  وأة اـ قانوف الّنبد والبرض أنه جاء  مساهمات غير 
قانونا  الث أساليب تتم ؿ ي  المساهمة الّنبدية أو  ف طريؽ تةويؿ اةتياطات  نبدية  ةيث يتوير

الم رؼ إل  رأس ماله أو مساهمة جديدة مف طرؼ المساهميف  وةسب الّ جنة الم ريية ي ف الم رؼ 
  جانف 12ريا رأسماله دوف ال جوء إل  الخيارات السا بة  وت عا لذلؾ قامت  تعييف مسير مؤقت ا تدًءا مف 

   عد أف لةظت ةسب التّبرير  سماف الم رؼ لرروط ريا رأسماله (1)أ  نت إنهاء هذا اأخير 2012
  ما 2012م يار دينار جزائري ي  ييفري  13و    الّظروؼ العادية لستمرار نراطه ةيث   غ رأسماله 

الذي يزاوؿ نراطه  "Trust Bank Algeria"  ػػػػػػػػػػػػػػػنرير إليه أف المب ود هنا ليس م رؼ "ال ّبة" اأمري 
 ةاليًا ي  أةسف الظروؼ و مستوى مف التسيير المط ؽ والة يؼ.

 

أف الّ جنة الم ريية والت  تعن   الرقا ة الم ريية وي  ظّؿ  يتسحمف خالؿ ما س ؽ 
لهذا تـ  - تةفظ -المتعّ ؽ  الّنبد والبرض  طا عها البسائ  أ  ر منه إداري  10-90البانوف 

تسجيؿ  عض الب ور ي   م يات الّرقا ة الم ريية  تأّ دت مف خالؿ ةالٍة مف  دـ 
و ّدة هزاٍت أّ رت  ر ٍؿ مت ايف     الّنظاـ الم ري  و بة الستبرار المال  ي  الجزائر 
س طات اإلرراؼ  ي ةظ أف ههذا النبائص والهفوات إّل أنّ  الجمهور ييه...  و الرغـ مف

 ويؽ الممارسات ل عمؿ الم ري  التنظيم  تةسيف اإلطارإل   ةٍؽ تسع  الم ري  
ما يؤ دا هو الّتعديالت الهي  ية     البانوف الم ري  الجزائر تمّخض  والمباييس الّدولية 

ترّ ؿ  غرًة     سالمة الّنظاـ الم ري     وطرح  دة نباط  انت 04-10 دور اأمر  نه 
أهمها طرح قسايا الستبرار المال   هدؼ  ريح لهيآت اإلرراؼ  ما سيّتسح معنا خالؿ 

 الف وؿ المتبّدمة مف الّدراسة.

 

 

 

                                                           
(1 )

- http://rihanate.com/node/543  (22:36/  2015ماي  05)مباؿ منرور  موقا اأخ ار الدولية  تاريخ الت فح     ـــــــــــــــــــــ . 

http://rihanate.com/node/543
http://rihanate.com/node/543
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 تقدير المخاطػػػػػر فػػي الجزائر &ىيػػػػػآت إدارة  -الٌرقابػػػة كاإلشراؼ المصرفػي:    المبحث الثٌاني
إدرا ًا لألهمية المتزايدة ي  خ وص مهاـ الّرقا ة واإلرراؼ الم ري  الفع   والفّعاؿ يةمؿ  اًل 

 نؾ الجزائر      اتبهـ مسألة تة يف الم ارؼ و مف مج س الّنبد والبرض والّ جنة الم ريية 
والمؤسسات المالية سّد  ؿ المخاطر  ما ي  ذلؾ المخاطر الّنظامية والةفاظ      ال تها. واست ماًل 
لت ؾ الجهود يتسمف جهاز الّرقا ة الم ريية     الخ وص الّرقا ة     أساس المستندات والّرقا ة 

ف ل رقا ة ي تـز المرريوف     الم ارؼ والمؤسسات المالية )الهيآت  عيف الم اف  و  ر هذيف الر  ي
 إر اليةسا بة الذ ر(    طاء تبييما ةوؿ الم ارؼ والمؤسسات المالية  لذلؾ ي ةث هذا المط ب ي  

ي  الجزائر" ومف هذا المنط ؽ سنةاوؿ  المعتمدة قوا د الّرقا ة واإلرراؼ الم ري و   اإلطار " تتع ؽ
 الجهات الرقا ية ودور  ؿ واةد منها و ف مستويات الّرقا ة ي  الجزائر.ت ياف ت ؾ 

 تقدير المخاطػػػػػػر فػػػػػػػي الجزائػػػػر &ىيآت الٌرقابػػػػػػة المصرفية :     المطمب األكؿ
يتناوؿ هذا المط ب هيآت اإلرراؼ ي  الجهاز الم ري  الجزائري والت  ان  بت  ف اإل الح 

 الذي يعن   الّنبد والبرض. 10-90  الذي تمخض  نه إ دار قانوف 1990ة الم ري  اأوؿ سن

 ىيآت الٌرقابػػػػػػة كتقدير المخاطػػػػػر المصرفيػػػػة فػػػػػي الجزائػػػػر: .1
يعت ر اللتزاـ  بوا د الةيطة والةذر ي  ممارسة الَنراط الم ري  مف َأهـ اللتزامات الواقعة     

لُخطورة الَنراط الم ري  وما يم ف أف ترت ه مف آ ار     درجة الستبرار المال   اتؽ الم ارؼ نظًرا 
 04-10 اأمر  ة الّنبد والبرض المعدل ةالمتع ب 11-03 يةاأمر  تدّ م ي  الّنظاـ المال  والم ري   وقد

ّدخوؿ إل  اإلطار البانون  ل نراط الم ري  وذلؾ  تعزيز استبرار الّنظاـ الم ري  ولسيما رروط ال
المهنة الم ريية  و    المستوى التنظيم  وا ؿ مج س الّنبد والبرض و نؾ الجزائر مهّمة توطيد وتعزيز 
رروط مهنة ممارسة الَنراط الم ري   واستمرا ي  العمؿ     تد يـ اإلرراؼ الم ري   جع ه مطا بًا 

 ل معايير والم ادئ العالمية.

 :انه جنة انمصرفيـــــــــــة .1.1
الم غ   اأمر  10-90مف قانوف الّنبد والبرض  (*)143أسست الّ جنة الم ريية  موجب نص المادة 

وه  هيئة ُخّ ت  مهمة رقا ة الَنراط الم ري   وقد توسِّا نراطاتها إل  الم ارؼ الجزائرية  10-04

                                                           
 :1990أيريؿ  18  ال ادرة ي  16جريدة رسمية رقـ   المتعمؽ بالنقد كالقرض  1990أيريؿ  14المؤرخ ي   10-90  البانوف 143المادة  -(*)

ة  ت ةث "تنرأ لجنة م ريية م  فة  مراق ة ةسف تط يؽ البوانيف واأنظمة الت  تخسا لها ال نوؾ والمؤسسات المالية و  معاق ة المخالفات الم  ت
 نوؾ والمؤسسات المالية وتنزؿ  هـ العبو ات التأدي ية ال جنة  ند اقتساء المخالفات الت  يرت  ها أرخاص غير مرخص لهـ يبوموف  أ ماؿ ال
 المن وص   يها ي  هذا البانوف     أف ل يةوؿ ذلؾ دوف  بية المالةبة المدنية والجزائية".
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المرّرع أ ب      الّ جنة ما   ورغـ إلغاء البانوف إل أّف *(*) العام ة ي  الخارج إذا اقتست الّسرورة لذلؾ
  المستخدمة مف طرؼ المررع (1)تعزيز  الةيتها وتعت ر الّ جنة الم ريية مف الهيآت اإلدارية المستب ة

الجزائري أجؿ اإلسهاـ ي   م ية الس ط القت ادي الت  ارتأت الة ومة التخ    ف جزء منها ل الح 
 هيأت أ  ر تخ  ا.

 :"CTRF" انمانـــــيستعــــالو خهية اال .2.1
ُت َ ؼ  م ايةة  (*)(127-02)ت خ ية الستعالـ المال  ي  الجزائر  موجب المرسـو التنفيذي ئُأنرِ 

الجرائـ المالية وه  ذات  عد وطن  ودول   و هذا الّ دد  انت لجنة  ػػػػػػػػاؿ السترارية قد أ درت 
 2001اتّفاقية ةوؿ استعماؿ الّنظاـ الم ري  لت ييض اأمواؿ والعوائد ذات الم در اأجن   ي  سنة 

)**(عظم  الّت  أ درتها وتوجيهاتها وتعت ر هذا التّفاقية م ّم ًة ل ّتو يات ال
)FATF(  1989ي  سنة. 

ُت َ ؼ الم  ةة اأول  "م  ةة التةبيبات 
والتةريات"  جما المع ومات والعالقات ما 
دارة  المراس يف وتة يؿ ت ريةات الّر هة وا 

تتم ؿ تع يمات "الم  ةة  ةيف التةبيبات  ي 
البانونية"  العالقات ما النيا ة العامة والمتا عة 
البسائية أّما م  ةة "الو ائؽ وقا دة ال يانات"  
يه  تهتـ  جما المع ومات وت نيفها ي   نؾ 
المع ومات السرورية لةسف سير الخ ّية  وأخيرًا 
تسط ا "م  ةة التعاوف"  العالقات ال ّنائية 

ة اأطراؼ ما الهيئات أو المؤسسات والمتعّدد
 اأجن ية الت  تعمؿ ي  نفس ميداف النراط. 

 "CTRF"ىيكؿ خمية االستعالـ المالي  :(34)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

  يتسمف 2007مايو  28قرار وزاري مرترؾ مؤرخ ي   -
 تنظيـ الم الح التبنية لخ ية معالجة الستعالـ المال .

                                                           
 . المتعمؽ بالنقد كالقرض 2010أوت  26المؤرخ ي   04-10  اأمر 110ارجا إل  المادة  -)**(

  أطروةػػة د تػػوراا يػػ  الع ػػـو السياسػػية  البنػػؾ المركػػزم فػػي مكاجيػػة األخطػػار المصػػرفية فػػي ظػػؿ القػػانكف الجزائػػرممسػػؤكلية آيػػت وازو زاينػػة   -(1)
 .310  ص 2010جامعة مولود معمري  تيزي وزو  

لدى الوزير  : تنرأيتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي كتنظيـ عمميا  2002أيريؿ  07  المؤرخ ي  127-02  اأمر 01المادة  -(*)
 الستبالؿ المال . مومية تتمتا  الرخ ية المعنوية و الم  ؼ  المالية خ ية مستب ة لمعالجة الستعالـ المال  تد   " الخ ية ". ه  مؤسسة  

)**(-FATF: مجمو ة  مهاـ تتم ؿ .ييها اأ ساء الدوؿ وزراء ق ؿ مف 1989  اـ ي  ُأنرئت دولية ة ومية منظمة المال  ه  العمؿ مجمو ة
 والتهديدات اإلرهاب  وتمويؿ اأمواؿ غسؿ لم ايةة والترغي ية والتنظيمية البانونية ل تدا ير الفعاؿ التنفيذ وتعزيز المعايير وسا ي  المال  العمؿ
 مواطف تةديد     أخرى  معنيةدولية  جهات ما  التعاوف المال  العمؿ مجمو ة أيساً  وتعمؿ الدول   المال  النظاـ  نزاهة ال  ة ذات اأخرى
 .الستغالؿ مف الدول  المال  النظاـ ةماية  هدؼ الوطن  المستوى     السعؼ

خمية معالجة 
االستعالـ 
 المالي 

مصمحة 
التحقيقات 
 كالتحريات

المصمحة 
 القانكنية

مصمحة 
 الكثائؽ 

مصمحة 
 التعاكف
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تعن  هذا الخ ية ي  الجزائر  ر ٍؿ   يٍر لمةار ة  م يات ت ييض اأمواؿ وتمويؿ اإلرهاب. إف 
ه  مؤّسسة  مومية مستبّ ة  تتمّتا  الّرخ ية المعنوية والستبالؿ  "CTRF"ستعالو انمانـــــياإل وةدة

 البياـ  اأ ماؿ التالية: ومنوط  هاالمال   م ّ فة  م ايةة الجرائـ المالية سيما  م يات غسيؿ اأمواؿ 

 ؛المؤسساتاستالـ ت ريةات الرت اا المتع بة  عم يات غسيؿ اأمواؿ الت  ترس ها  -
 الجتهاد ي  اقتراح  ؿ نظاـ اةترازي ومةارب لمخاطر وجرائـ غسيؿ اأمواؿ؛ -

وتخسا الم ارؼ والمؤسسات المالية و ذا  ريد الجزائر قانونًا لواجب اإلخطار  الّر هة ي  
الّر ؿ التّنظيم  المن وص   يه   ةيث يتوّجب   يها الّتعاوف ما م الح خ ية معالجة الستعالـ 

 ي  رأف أي  م ية تتع ؽ  أمواؿ يرت ه أنها متةّ  ة مف أ ماؿ غير مررو ٍة . "CTRF" المال 

 :مركسيــــــــــــــــــــات بنك انجسائر .3.1
تـ وسا مر زية المع ومات والت  تتم ؿ أساسًا ي  مر زية المخاطر ومر زية المستةبات غير 

يستعيف  ها المديو ة ) وارض الّديا( مف تط يبا لم ادئ البانوف اأّوؿ المتع ؽ  الّنبد والبرض  ةيث 
 ومات لرقا ة أةواؿ البرض وسير رؤوس اأمواؿ   ر البنوات الم ريية  أي  م ا ة م رؼ ل مع

 ما تر ؿ مر زيات المخاطر والميزانيات و وارض الّديا قوا د   يستعاف  ها لالستعالـ  ف العمالء
ل معطيات ي  خدمة الم ارؼ والمؤسسات المالية  يويرة المع ومات والمعطيات الت  ت رح  ها 
الم ارؼ والمؤسسات المالية لهذا المر زيات ومو وقيتها ونزاهتها ه  رروط مف رأنها مسا دة 

 الجهاز الم ري .المر زيات لتبييـ أيسؿ لمخاطر 

 :مركزيػػػػػػػػػة األخطػػػػػػػػػػػػػػػار .1.3.1
ستوجب أقاـ  نؾ الجزائر  استةداث مر زية اأخطار و  النبد والبرضمف قانوف  160تط يبًا ل مادة 

    الم ارؼ العام ة ي  الجزائر أف تنظـ إليها وتةتـر قوا د  م ها اةتراما دقيبًا  وه  لجنة ةس ما 
طر اخمتسط ا  مهّمة الّتعرؼ     الالمتسمف تنظيـ مر زية اأخطار و م ها  01-92 لّنظاـنص   يه ا

الذي ألغ  الّنظاـ سا ؽ الذ ر  01-12   م هػا وةسب التّنظيـ (1)الم ريية و م يات البرض والئتماف
ؿ المعطيات الخا ة  البروض الممنوةة  منبسمة إل  قسميف اأوؿ "مر زية مخاطر المؤسسات الت  تسجِّ

لألرخاص المعنوييف واأرخاص الط يعييف و"مر زية مخاطر اأسر" الت  تسّجؿ ييها المعطيات المتع بة 
  والجدوؿ أدناا يوّسح ت اريح المؤّسسات المالية لمر زية المخاطر.(*) البروض الممنوةة لأليراد

                                                           
 .يتضمف تنظيـ مركزية األخطار كعمميا   2012  المؤرخ ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ييفري 01-92  النظاـ 02المادة  -(1)
ل  تنبسـ مر زية المخاطر إ":يتضمف مركزية مخاطر المؤسسات كاألسر كعمميا   2012ييفري  20  المؤرخ ي  01-12  النظاـ 01المادة  -(*)

" مر زية مخاطر المؤسسات" الت  تسجؿ ييها المعطيات المتع بة  البروض الممنوةة لألرخاص المعنوييف ( يسمياف ي    ب النص2قسميف )
 مهنيا  دوف أجر  و"مر زية مخاطر اأسر" تسجؿ ييها المعطيات المتع بة  البروض الممنوةة لأليراد". واأرخاص الط يعييف الذيف يمارسوف نراطا 
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 2013-2002مخاطر التصاريح المصارؼ كالمؤسسات المالية الجزائرية لمركزية : (02)جدكؿ رقـ 

  التغيرات االقتصادية كالٌنقدية في الجزائرإ داد ال اةث  ال تماد    :  نؾ الجزائر     المصدر:
 .2015-2012التبرير الّسنوي 

 نظاـالإف تطور  دد الّت اريح ي  مر زية اأخطار يدّؿ     أّف ةجـ ت ادؿ المع ومات  يف 
 يعط  ِ بة ا  ر ل مؤسسات المالية  هذا ةت  ي  جو يسودا التّنايسية  يف الم ارؼ الم ري  ي  تزايد

واأهـ مف ذالؾ  يف الخا ة والعمومية  يتواير هذا الت ريةات سروري ل   تستطيا هذا المر زية 
 .مسا دة المؤسسات المالية  معرية أ  ر  ز ائنهـ وتبييـ أ  ر لمخاطر قروسهـ     أ مؿ وجه

 مر زية إنراء تبّرر  دول ال ال نؾ مف تبنية  مسا ٍدة تمت دراسة لنتائت واستناداً 2008 سنة  خالؿي
وي   .رهرية  مر زة وتسمح  ت ة تةديد  دوف واأيراد ل مؤسسات الممنوةة البروض  ؿ جديدة ترمؿ

 ورخص َتسُـّ  ؿ مؤسسة دائمة  طاقية   نؾ الجزائر المر زية لدى أ  ح يتوير  2013ديسم ر نهاية
مف طرؼ الم ارؼ الجزائرية   غ  ددها ةسب ت ريح  نؾ   هـ م ّرح مهنية نراطات يمارسوف ط يع 
الم رح  ها  ما  البروض قائمة   غ 2013 ديسم ر نهاية   وي 2012ي  نهاية سنة  94708الجزائر 

  أي 2012م يوف دينار ي   94.708م يوف دينار جزائري مبا ؿ  57  الا( أ20يوسةه الجدوؿ رقـ )
 .2012 سنة مبارنة  الّت ريح ي  %02 نمو نس ة 

 المستحقػػػػات غيػػػػػر مدفكعػػػػػػة )عكارض الٌدفػػػػػع(: مركزيػػػػػػة .2.3.1
  نراء مر زية لعوارض الّديا ويرض     الوساطة  02-92قاـ  نؾ الجزائر  موجب الّنظاـ رقـ 

 (*)المالية النسماـ إل  هذا المر زية  ما ييها الخزينة العمومية والم الح المالية التا عة ل ريد الجزائر
 تنظيـ هذا المع ومات المرت طة   ؿ الةوادث والمرا ؿ  سط اوتبديـ المع ومات السرورية لها  ةيث ت

الت  تظهر  ند استرجاع البروض أو ت ؾ الت  لها  القة  استعماؿ مخت ؼ وسائؿ الّديا  ويرار إل  أّف 
تنظيـ وسير مر زية المستةبات غير مديو ة يخسا إل  نظام  "تنظيـ مر زية المستةبات غير 

الوقاية والم ايةة سّد إ دار   وؾ  دوف ر يد"  والجدوؿ أدناا يوّسح المديو ة وسيرها" و ذا "نظاـ 
 ت اريح المؤّسسات المالية الجزائرية لمر زية  وارض الّديا ل فترة اأخيرة.

                                                           
: "يب د  الوسطاء المالييف يتضمف تنظيـ مركزية لممبالغ غير المدفكعة كعمميا  1992مارس  22  المؤرخ ي  02-92  النظاـ 02المادة  -(*)

سسات المالية والخزينة العامة والم الح المالية التا عة ل  ريد والموا الت وأية مؤسسة أخرى تسا تةت ي  مفهـو هذا النظاـ  ؿ ال نوؾ و المؤ 
 ت رؼ الز ائف وسائؿ الديا وتتول  تسييرها".. 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
عدد 

 التصاريح
24.816 32.557 43.584 54.639 63.943 69.657 72.766 87.107 94.708 92.814 
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ما نالةظه مف الجدوؿ هو تطّور وتنام  
ـَ استرجعها مف  م الغ البيـ والّري ات الت  لـ يت

ليس  طرؼ الم ارؼ والمؤسسات المالية  وهذا
دليؿ لةجـ البروض غير مسترجعة يةسب  أو 
لدرجة اإلي اح  نها  ؿ هو دليؿ  ذلؾ     
 دـ جدوى الّدراسات الئتمانية المعّدة مف ق ؿ 
لجاف منح الئتماف ي  الم ارؼ والمؤسسات 
المالية الجزائرية أو لعدـ الستغالؿ الجّيد 

-2004لت اريح مر زية المخاطر   يما  يف سنة 
م يوف دينار  10تناما ةجـ الم الغ  مبدار   2005

جزائري م الغ غير مسترجعة و ط يعة الةاؿ اأ ر 
لف ينة ر     التوّتر ي  الّنظاـ الم ري  يبط  
 ؿ  سيناؿ ةت  البطاع العاـ  وف الخزينة 

 العمومية ستمسح وتطّهر هذا الخ ؿ.

 المؤسساتالمصارؼ ك تصاريح :  (12)جدكؿ رقـ 
 لمركزية عكارض الٌدفعالمالية 

الحاالت بالمبالغ  الحاالت المصرح بيا الٌسنكات
 )مميكف دينار(

2004 31.271 18 
2005 43.351 28 
2006 31.059 21.3 
2007 37.861 20.3 
2008 38.538 26.5 
2009 32.643 27.9 
2010 37.895 35.7 
 غير متوير غير متوير 2011
2012 44.207 50.5 
2013 48.862 57 
 غير متوير غير متوير 2014
 غير متوير غير متوير 2015
 نؾ الجزائر  التبرير السنوي  :  ال تماد    : المصدر
2007-2012. 

نمت لتسجؿ ي    2013-2010 ونتيجة التوّسا ال  ير ي  منػػػػػػػػػح الئتماف لالقت اد خالؿ الّسنوات
م يوف دينار أمواؿ غير مسترجعة وهذا  ما أس فنا مؤرر خطير ةوؿ مدى استغالؿ  57هذا اأخيرة 

 المر زيات ومدى جدوى الدراسات الفّنية والقت ادية ل بروض والمراريا الست مارية.
 بدكف رصيد: اتكػػػػيجياز الكقاية كمكافحة إصدار ش .3.3.1

س ط قوا د العمؿ  أةد أهـ وسائؿ الّديا إف جهاز م ايةة إ دار الريؾ  دوف ر يد جاء لَيد ـَ 
 وهو اآلف يخسا ل تنظيـالمذ ور آنفًا   02-92المتم ؿ ي  الريؾ أنرئ هذا الجهاز  موجب الّنظاـ رقـ 

يعمؿ     تجميا العوارض المتع بة  عوارض ديا الري ات لعدـ  فاية الر يد والبياـ  ت  يغ هذا  08-01
 مف الوقاية المتع بة  ترتي ات 2011-01 التع يمة  نؾ الجزائر وقد أ درهذا المع ومات إل  الُوسطاء  

 وم ايةتها. ر يد  دوف ري ات إ دار
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 :مركزيػػػػػػة الميزانيػػػػػػات .4.3.1
تعت ر مر زية الميزانيات مر د إة ائ   07-96أنرئت  موجب المادة اأول  مف الّنظاـ رقـ 

مةاس   ومال  ل مؤسسات  مَهاُمها تتم ؿ ي  رقا ة توزيا البروض الت  تمنةها الم ارؼ والمؤسسات 
المالية غير الم ريية ق د تعميـ طرؽ موةدة ي  الّتة يؿ المال  الخاص  المؤسسات سمف الّنظاـ 

 الم ري . 
 لجنة االستقرار المالي: .4.1

  تنوط  ها مهاـ مراجعة مؤّررات 2009 نؾ الجزائر  استةداث لجنة الستبرار المال  سنة قاـ 
المسماة "المؤّررات الدنيا" مدرجة ما هدؼ أخذ  عيف ال ت ار  (11)ال ال ة المالية اإلةدى  رر 

 نؾ الجزائر أ  ر    ما تهتـ لجنة الستبرار المال  ل(1)المؤّررات اأخرى والمسماة "المؤّررات المبترةة" 
 المبار ة الةترازية ال  ية نظرا لتجر تها ي  مجاؿ اأدوات الةترازية ال  ية  أخذا  عيف ال ت ار يائض 

  ت رز ي  هذا الظرؼ سرورة موا  ة 2002الّسيولة الهي    الذي يميز الّنظاـ الم ري  الجزائري منذ 
نويعه  مف هنا تأت  أهمية السياسة الّنبدية تةسيف تخ يص البروض الموجهة لالقت اد تد يما لت

واستررايية خا ًة أّف مخاطر البرض ت رز  ا ت ارها الخطر الرئيس      الستبرار المال   وتتم ؿ 
 :(2)المؤّررات الدنيا الت  يعتمدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نؾ الجزائر ي  تبييـ الستبرار المال  ييما ي  

 . اإلجماليةالمالءة  نس ة -
 المالءة  النس ة ل رريةة اأول . -
 إيرادات وةبوؽ إل  اأمواؿ الخا ة البا دية. -
 ت نيؼ مؤّررات الةبوؽ. -
 ت نيؼ الةبوؽ ال ايية. -
 مخ  ات الةبوؽ ال ايية. -
 .  ائد اأمواؿ الخا ة -
  ائد     اأ وؿ. -
 هامش الفوائد إل  الناتت اإلجمال . -
 .م ري ناتت الأ  اء  است ناء الفوائد إل  ال -
 اأ وؿ السائ ة إل  مجمؿ اأ وؿ. -
 . اأ وؿ السائ ة إل  الخ ـو غير جارية -

                                                           
 .192  نفس المرجا السا ؽ  ص 2011 نؾ الجزائر  تبرير سنوي   -(1)

(2)
-
  
Banque DaAlgérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport 2014, p 163. 
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 الٌرقػػػػػػػػػػػػػػػػابػػة كاإلشراؼ المصرفػػػػػػػػي: .2
يناط مهمة الّرقا ة واإلرراؼ الم ري      مج س الّنبد والبرض والّ جنة الم ريية و نؾ الجزائر  
  ر الر يزتيف الرئيسيتيف لجهاز اإلرراؼ أي الّرقا ة     أساس المستندات والّرقا ة  عيف الم اف. وي  

تغط   04-10ت عًا أة اـ اأمر  2010هذا ال دد تـ تد يـ اإلطار المؤسس  لإلرراؼ الم ري  سنة 
هذا اأة اـ أهداؼ إرساء الستبرار المال   مهمة ل نؾ الجزائر ما تد يـ اإلرراؼ     الّنظاـ 
الم ري   وتعمؿ المديرية العامة ل مفترية العامة ل نؾ الجزائر تةت إرراؼ الّ جنة الم ريية     

 .(1)ر البانونية والتّنظيمية المط بةالمراق ة الةترازية وتسهر     اةتراـ الّتدا ي

 الٌرقابة عمى أساس المستندات: .1.2
تعد الّرقا ة  ؿ أساسا المستندات ويؽ التنظيـ المعموؿ  ه ي  الجزائر الّر يزة اأول  ل ّرقا ة 
واإلرراؼ الم ري  وترّ ؿ المستوى اأوؿ لنظاـ اإلنذار الم ّ ر يسمح  مراق ة أيسؿ ل نظاـ الم ري   

تستند ي  مهامها     أساس الّت ريةات مف الم ارؼ والمؤّسسات المالية. إّف قا دة الت ريةات و 
الدورية الت  تبوـ  ها الم ارؼ والمؤسسات المالية والت  تسم  "التّبارير الةترازية"  ترمؿ الوسعيات 

رؼ )مستوى الوسعيات المةاس ية والّرهرية ونسب المالءة وتوزيا المخاطر ونسب الّتعرض لمخاطر ال ّ 
المفتوةة(  ومعامؿ اأمواؿ الخا ة الدائمة يساًل  ف نس ة الّتعرض لاللتزامات  الّتوقيا ي  مجاؿ 
الّتجارة الخارجية  وترسؿ هذا الّت ريةات إل  مخت ؼ أجهزة  نؾ الجزائر  لسيما "الم الح الم  فة 

 :(2)ت  المهاـ التّالية المفترية العامة"  وتسط ا الّرقا ة     أساس المستندا
  نراط الم ري ؛لالمرار ة ي  الّتة يؿ المال  والةترازي الدوري وتسجيؿ الّتطورات غير المناس ة  -
 إ داد مخت ؼ المراريا لغرض ةاجيات تطوير اإلرراؼ الم ري  ي  الجزائر؛ -
 والتنظيمية المط بة   يها؛سماف اةتراـ الم ارؼ والمؤسسات المالية الخاسعة ل تدا ير البانونية  -
 معالجة المع ومات المةاس ية والةترازية وتبارير الّرقا ة الّداخ ية والم ايةة سد ت ييض اأمواؿ؛ -

 الٌرقابة االحترازية الجزئية: .1.1.2
تتمةور الّرقا ة الةترازية الجزئية ةوؿ التأ د مف اةتراـ البوا د التنظيمية ودراسة المعطيات 

والةترازية ل م ارؼ والمؤسسات المالية والت  جرت  ناءا     التبارير وتفسير التطورات المةاس ية 
  و ما هو الةاؿ  النس ة لتبارير المفترية  عيف (3)المسّج ة وت  يغ س طة اإلرراؼ  نتائت هذا اأرغاؿ

ى مو وقية الم اف  تر ؿ تبارير مةايظ  الةسا ات ل ّرقا ة م در مع وماٍت لتة يؿ وتبييـ مستو 
 المعطيات المتواجدة ي  التّبارير التّنظيمية.

                                                           
 .134  مرجا س ؽ ذ را   ص 2010 نؾ الجزائر  تبرير سنوي   -(1)
 .163  مرجا س ؽ ذ را   ص 2008 نؾ الجزائر  تبرير سنوي   -(2)
 .141  مرجا س ؽ ذ را  ص2011 نؾ الجزائر  تبرير سنوي   -(3)
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 الٌرقابة االحترازية الكمية: .2.1.2
    مستوى تمارس الّرقا ة الةترازية ال  ية     الّنظاـ الم ري  مف طرؼ هيئة المراق ة العامة 

المةاس ية والةترازية   ي مف دور هذا الهيأة ي  تجميا المع ومات م الح المفترية العامة ل نؾ الجزائر
المتسمنة ي  التبارير التنظيمية     مستوى  ؿ الّنظاـ  تستعمؿ قا دة المعطيات الم ونة ي  أرغاؿ 
تة يؿ الوسعية المالية ل نظاـ الم ري  لغرض توجيه  ياف التوجهات العامة خا ة ت ؾ المتع بة 

ت اخت ار اإلجهاد. تسمح هذا اأخيرة  بياس  ؿ  المؤّررات اإلجمالية ل  ال ة المالية و مةا اة سيناريوها
مف المباومة الفردية ل ؿ مؤسسة والبدرة     المباومة ل نظاـ الم ري  ل ّ دمات  ويم ف إدراج أهـ 

 اأ ماؿ المنوطة  ها ي  الّنباط التالية:

 لمالية ؛تجميا معطيات المةاس ية والةترازية ل مؤسسات وا  داد المؤّررات اإلجمالية ل  ال ة ا -
 جما المعطيات القت ادية   ية المتع بة  القت اد العالم  والقت اد الوطن ؛ -
 المرار ة ي  أ ماؿ إدخاؿ اإل الـ اآلل  ق د اةتواء النسب الةترازية؛ -

 الٌرقابػػػػػػػػػػػػػػة بعيف المكػػػػػػػاف: .2.2
الم اف ودراسة مةفظة اللتزامات  التبييـ تبوـ المديرية العامة ل مفترية العامة  مهمات رقا ة  عيف 

    أساس  ينة تم ي ية ل م ارؼ والمؤسسات المالية لتبييمها مف الّناةية المؤسسية والمالية  والتأ د 
 ما يم ف البياـ  المهمات  عيف الم اف ل تّأ د مف اةتراـ       الخ وص مف مو وقية الةسا ات

ل  الخارج الوسطاء المعتمديف لتط يؽ اأة اـ  الّترريعية والتّنظيمية ل  رؼ وةر ة رؤوس اأمواؿ مف وا 
 .(1)ومف أجؿ البياـ  عم يات الّرقا ة  موجب الجهاز المتع ؽ  م ايةة ت ييض اأمواؿ وتمويؿ اإلرهاب

إّف الغاية مف الّرقا ة  عيف الم اف ه  الة وؿ     تبييـ لتسيير الم ارؼ والمؤّسسات المالية 
ي  تة يؿ المخاطر المم ف التعّرض لها  ما يوّسةه الجدوؿ أدناا لمعطيات المراجعة الت  والتعّمؽ 

س طها ي  جولت الّرقا ة  عيف الم اف خالؿ الّسنوات اأخيرة.  ما وتسمح هذا اأخيرة  التأّ د مف 
ات  وتبييـ ت ؾ مو وقية المع ومات المبّدمة إل  الّ جنة الم ريية ومديرية الّرقا ة     أساس المستند

الجوانب مف إدارة المؤسسات الخاسعة لإلرراؼ والّت  ل يم ف الة وؿ   يها مف خالؿ الّرقا ة     
أساس المستندات و ذا تةسيف تة يؿ المخاطر الخا ة الت  تتةم ها الم ارؼ والمؤسسات المالية  

المة تبييـ ل ؿ المخاطر و المة وتبوـ  ذلؾ و التنسيؽ ما هيئة الّرقا ة     أساس المستندات  منح  
 تبييـ رام ة تع س مستواها اإلجمال  ل مؤسسة.

 

                                                           
 .163جا س ؽ ذ را  ص   مر 2008 نؾ الجزائر  تبرير سنوي   -(1)
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 الٌرقابة بعيف المكاف لجنة: تدخالت (22)جدكؿ رقـ 

 إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

 .2010-2000  تبرير سنوي التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -
 .2015-2010  تبرير سنوي التطكر االقتصادم كالٌنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -

مف جهٍة أخرى ونظرًا أهمية ة ة الم ارؼ العمومية ي  تمويؿ البطاع القت ادي و ذا وزف 
تخص تبييـ  2013هذا الم ارؼ ي  مجمؿ الّنظاـ الم ري   انط بت مهمة رقا ة  عيف الم اف منذ سنة 

ار الّتدا ير مةفظة التزامات المؤسسات المالية والم ارؼ  تهدؼ أ ماؿ هذا التّبييـ والت  تندرج ي  إط
المتع ؽ  الّرقا ة الّداخ ية ل م ارؼ والمؤسسات المالية  08-11التنظيمية المن وص   يها ي  الّنظاـ رقـ 

إل  تبدير جودة مةفظة التزامات الم رؼ وتبييـ مستوى المؤونات المالئـ لتالي  الّ دمات ومدى 
ء والبياس والمراق ة والّتة ـ ي  مخاطر نجا ة الجهاز الداخ   الذي أقامته الم ارؼ ي  مجاؿ النتبا

 البرض.
 الٌرقػػػػػػػػػابة الكاممػػػػػػػػػػة: .1.2.2

تخص مهاـ الّرقا ة ال ام ة تبييـ الوسعية المالية ونو ية ةو مة الم ارؼ والمؤسسات المالية مف 
والتسيير   فة  امة. خالؿ يةص وتة يؿ الجوانب المرت طة  رأس الماؿ واأ وؿ والّسيولة والمردودية 

الذي يترجـ درجة تعرض  "Composite" تتّوج أ ماؿ التّبييـ المجرات ي  هذا المجاؿ  التّنبيط المرّ ب
 المؤسسة ل مخاطر ويةدد مستوى المراق ة الاّلـز  خ و ها.

الٌرقابة  الٌسنكات
 الكاممة

التجارة 
 الخارجية

تبييض 
 األمكاؿ

أنظمة 
 الٌدفع

ميمات 
 مكضكعية

تحقيقات 
 خاصة

 المجمكع

2000 10 01 - - 05 - 16 
2003 04 11 - - 05 - 20 
2004 06 09 - - 03 - 20 
2005 06 06 - - 04 02 18 
2006 04 10 - - 03 06 23 
2007 05 03 08 05 02 02 25 
2008 05 16 01 05 01 03 31 
2009 06 17 - - 01 06 30 
2010 03 02 23 - 05 19 52 
2011 10 02 - 04 15 07 38 
غير  2015

 متوير
غير 
 متوير

غير  متويرغير 
 متوير

غير  غير متوير
 متوير
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 ميمػػػػػػػػػات الٌرقابػػػػػػػة الخاصػػػػػػة بمكاضيع معينة: .2.2.2
فظة التزاماتهـ  وتهدؼ أ ماؿ هذا التّبييـ والت  تندرج ي  إطاِر الّتدا ير رقا ة تخّص تبييـ مةه  

المتعّ ؽ  الّرقا ة الّداخ ية ل م ارؼ والمؤّسسات  08-11التّنظيمية المن وص   يها لسيما ي  الّنظاـ رقـ 
 المالية إل :

 تبييـ مستوى المئونات المالئـ ؛و  تبدير جودة مةفظة التزامات الم رؼ -
وتبييـ الجهاز الداخ   الذي أقامته الم ارؼ ي  مجاؿ النتباء والبياس والمراق ة يةص  -

 والتة ـ ي  مخاطر البرض؛

 

ي  الجزائر  وي  خ وص  م يات الّرقا ة واإلرراؼ الم ري  الّذي نّ ت   يه 
   رى المؤّسسات الّدولية الت  تعن   المجاؿ  و    رأسها لجنة  اؿ السترارية. يةمؿ  الً 
مف مج س الّنبد والبرض والّ جنة الم ريية و نؾ الجزائر      اتبهـ مسألَة تة يف 
الم ارؼ والمؤسسات المالية العام ة ي  الجزائر. ةيث يتسمف جهاز الّرقا ة الم ريية 
    الخ وص الّرقا ة     أساس المستندات والّرقا ة  عيف الم اف وهما الر يزتيف 

ؼ  ما تعمؿ المديرية العامة ل مفترية العامة ل نؾ الجزائر الت  تت ا الرئيسيتيف لجهاز اإلررا
الّ جنة الم ريية     المراق ة الةترازية     الم ارؼ والمؤسسات المالية وتسهر     
اةتراـ هذا اأخيرة ل ّتدا ير البانونية والتّنظيمية المط بة   يها  ويع س هذا اأمر التوليفة 

 قا ة الم ريية ي  الجزائر.الواسعة أدوات الر 
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 الٌرقػػػػػػابة الٌداخمية كمدخػػػػػػػػؿ إلرساء الحككمة المصرفيػػػػػػػػة في الجزائر:     المطمب الثٌػػػػػػػػاني
تػػػهدؼ الّرقا ػػة الّداخ يػػة إلػػ   تػػػةديد الّسػػ وؾ العػػاـ يػػ  الم ػػارؼ وسػػالمتها الماليػػة  اإلسػػاية إلػػ  

لإلجػػراءات والبػوانيف المعمػوؿ  هػػا لسػيما اأنظمػة المتع بػػة  تبػدير وتة يػؿ المخػػاطر  تة يػؿ مػدى اةػػترامها
  ػياغة إ ػادة  م يػةواأنظمة الخا ة  مراق تها والّتة ـ ييها. وتماريًا ما اإل الةات التػ  تهػدؼ إلػ  

  يػػه يػػ  المن ػػوص تعزيػػز م ػػدأ الّسػػالمة والسػػتبرار المػػال  يػػ  الم ػػارؼ  الم ػػري  و  تػػدا ير اإلرػػراؼ
  يبػػد تػػػـ وسػػا جهػػاٍز ل ّرقا ػػػة الّداخ يػػة يػػػ  البػػوانيف المنظمػػة ل عمػػػؿ الم ػػري  سػػػيما قػػانوف الّنبػػد والبػػػرض

وهػذا  موجػب جم ػٍة مػف الّتعػديالت التّػ  مّسػته   2002الم ارؼ العام ة ي  الجزائر مط ا األفيػة الجديػدة 
ا يػة مػف خػالؿ وسػا آليػات تسػيير وسػا إجػراءات رق ةيػث  2010خالؿ اإل الح الم ري  اأخيػر يػ  

يجاد اإلجراءات الّت ةيةية.  يعالة ويبا ل معايير الّدولية ل تة ـ ي  المخاطر وا 

 مفيـك المخػػػػػػػػػػػاطػػػر مف كجية نظر الٌنظػػػػػػػػػػاـ المصرفػػػػػػػػػػػػي الجزائرم: .1
يجب أف يتسّمف مسؤولياٍت وأهداٍؼ واسةٍة  وظائفه  الفّعاؿمف أجؿ أف يبوـ نظاـ الّرقا ة الّداخ   

ومةّددة ل ؿ هيئة ترارؾ ي  الّرقا ة وهذا أةد الم ادئ اأساسية ل ّرقا ة الفّعالة الت  تو    ه لجنة  اؿ 
ويتوجب تةديد و دقة المهاـ المو  ة إليه مف أجؿ سماف تةبيؽ اأهداؼ دوف الت اس أو التداخؿ ي  

لمةاس ة والمراجعة الخارجية. وي  هذا ال دد يتسمف نظاـ الّرقا ة الّ الةيات خا ًة ما لجاف ا
الّداخ ية المعتمد تعريفا لمجمؿ المخاطر الم ريية ومدى مسؤوليته ي  ر دها وتة ي ها وه      الّنةو 

 التّال :
الخطر النارئ ي  ةالة  جز اأطراؼ المبا  ة تعت ر  مستفيد واةد  ويب د  ذلؾ  خطر االعتماد: .أ 

النس ة الب وى  يف مجموع المخاطر الت  يتعرض لها  س ب  م ياته ما المستفيد ذاته وم  غ  اي  
أمواله الخا ة و ذا نس ة تعرسه الب وى  يف مجموع المخاطر الت  يتعرض لها  س ب  م ياته ما 

يف الذيف تتجاوز ا تماداتهـ مستوى معيف مف  اي  اأمواؿ الخا ة مف جهة وم  غ  اي  المستفيد
 .(1)هذا اأمواؿ مف جهة أخرى

 

                                                           
 لمزيد مف التف يؿ ارجا إل : -(1)

 .1991غرت  14  ال ادرة ي  24  جريدة رسمية رقـ يتضمف قكاعد الحذر في تسيير  المصارؼ كالمؤسسات المالية  09-91النظاـ رقـ  -
  ال ادرة ي  84  جريدة رسمية رقـ الماليةيتضمف الرقابة الداخمية لمبنكؾ كالمؤسسات   2002نويم ر  14  المؤرخ ي  03-02النظاـ رقـ  -

 .2002ديسم ر  18
  ال ادرة ي  47  جريدة رسمية رقـ يتضمف الرقابة الداخمية لمبنكؾ كالمؤسسات المالية  2011نويم ر  28  المؤرخ ي  08-11النظاـ رقـ  -

 .2012غرت  29



ديثىة إلدارة المىخاطر في النظاـ الماليلثالفصػػػػػؿ الثَّا  رمئالجزا : الميقاربة الحى

 

166  

أدرج هذا الخطر ةدي ًا وهو يم ؿ الخطر الناجـ  ف البروض أو اللتزامات خطر الٌتركيػػػػػػػز:  .ب 
فيد  مفهوـ الّنظاـ الةترازي ساري الممنوةة لنفس الطرؼ المبا ؿ وأطراؼ مبا  ة تعت ر  نفس المست

المفعوؿ والممنوح أطراؼ نارطة ي  نفس البطاع القت ادي أو نفس المنطبة الجغرايية أو الّناجـ 
  ف منح قروض متعّ بة  نفس الّنراط.

الخطر الذي يم ف التعّرض له ي  ةالة ةدوث تغير ي  معّدلت  خطر معٌدؿ الفائدة اإلجمالي: .ج 
تت إل  مجموع  م يات الميزانية وخارج الميزانية   است ناء العم يات الةّساسة لمخاطر الفائدة والّنا

 الّسوؽ.
هو الخطر الذي يم ف التعّرض له لسيما ي   م يات الّ رؼ  خالؿ الفترة الت   خطر الٌتسكية: .د 

واةٍد والستالـ تف ؿ  يف تع يمة الّديا لعم ية أو أ ٍؿ مال  تـ  يعه  والذي يم ف إلغاؤها مف طرٍؼ 
الّنهائ  ل عم ة الّ ع ة أو اأ ؿ المرترى ويتسمف هذا الخطر     الخ وص خطر تسوية طرؼ 

 الّتس يـ ) دـ تس يـ اأداة(. -) جز الطرؼ المبا ؿ( وخطر الّتسوية مبا ؿ

يتع ؽ اأوؿ  الخطر الناجـ  ف نبائص ت ميـ وتنظيـ وتنفيذ  خطر عممياتي كخطر الٌسكؽ: .ق 
لبيد ي  الّنظاـ المةاس   و ر ٍؿ  اـ ي  أنظمة اإل الـ الخا ة  مجمو ة اأةداث  إجراءات

المتع بة  عم يات الم رؼ أو المؤسسة المالية المعنية. أما مخطر الّسوؽ يهو خطر معدؿ الفائدة 
 وخطر تب ب أسعار سندات الم  ية  اإلساية إل  خطر الّتسوية وخطر الّ رؼ.

 دـ البدرة     الوياء  اللتزامات أو  دـ البدرة     تسوية أو تعويض هو خطر  خطر الٌسيكلة: .ك 
وسعية نظرا لةالة الّسوؽ ي  أجؿ مةدد و ت  فة معبولة  هذا الخطر أدرج ةدي ا نظرا لألزمات 
اأخيرة     الّ عيد العالم  الّناتت  ف سوء إدارة الّسيولة هذا وقد ُأدرج نظاـ اةترازي خاص إلدارة 

 .(1)طر سنعالجه  التف يؿ خالؿ النباط المتبدمة مف الدراسةهذا الخ
 المشرفكف عمى الٌرقابة الٌداخمية في الجياز المصرفي: .2

تسػػػتند  م يػػػات الّرقا ػػػة الّداخ يػػػة   ػػػ  أ مػػػاؿ جهػػػات مخت ػػػة ومسػػػتب ة  ػػػف  ػػػاق  اأجهػػػزة داخػػػؿ 
الم ػػػػري  والّتةبػػػػؽ مػػػػف دقّػػػػة الم ػػػػرؼ أو المؤسسػػػػة الماليػػػػة  تبػػػػوـ هػػػػذا الجهػػػػات  تبيػػػػيـ الّنرػػػػاط واأداء 

تبػػدير  المع ومػػات المبّدمػػة والبيػػاـ  تبػػدير ل منػػاهت المةاسػػ ية المعتمػػدة  يػػ  ةػػيف يخػػوؿ لهػػا أيسػػا مسػػؤولية
 .نو ية مراق ة الّداخ ية لسيما تناسؽ أنظمة التبييـ  المراق ة والّتة ـ ي  المخاطر

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.المالية يتضمف الرقابة الداخمية  لمبنكؾ كالمؤسسات  08-11النظاـ رقـ  -(1)
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 الجيػػػػػػػػػػػاز تنفيذم: .1.2
الم  فػػػػػػػػػيف  تةديػػػػػػػػػد يب ػػػػػػػػػد  هػػػػػػػػػـ اأرػػػػػػػػػخاص 

التجاهػػػػػات الفع يػػػػػة لنرػػػػػػاط الم ػػػػػارؼ والمؤسسػػػػػػات 
المالية  وقد أرار إل  ذلؾ قانوف الّنبد والبرض ونص 
 أنػػػػه يتوجػػػػب أف يبػػػػـو رخ ػػػػاف   ػػػػ  اأقػػػػؿ  تةديػػػػد 
التجاهػػػػػات الفع يػػػػػة لنرػػػػػػاط الم ػػػػػارؼ والمؤسسػػػػػػات 

 .(1)المالية ويتةمالف أ  اء إدارتها
 لجنػػػػػػػػػػػػػػة الٌتدقيػػػػػػؽ: .2.2

هػػػػػ  لجنػػػػػة تنرػػػػػئها لجنػػػػػة التػػػػػداوؿ لتسػػػػػا دها يػػػػػ  
ممارسػػػة مهامهػػػا  تبػػػوـ هيئػػػة التػػػػػػداوؿ )مج ػػػس اإلدارة 

 أو مج س المراق ة(  تةديد تر ي ة و يفيات سيرها 

جياز الٌرقابة الداخمي لػػػػػػػػػػػػػدل  :(53)شكؿ رقـ ال
 المصارؼ كالمؤسسات المالية

 
 إ داد ال اةث   ناء    :: المصدر

  08-11  و ذا الّنظاـ رقـ 03-02الّنظاـ رقـ  -
يتضمناف الٌرقابة الٌداخمية لممصارؼ كالمؤسسات 

   مرجا سا ؽ.المالية

والرروط الت  يرترؾ  موج ها مندو ػػػػػػػػػػػػػو الةسا ات أو أي رخص آخر م  ؼ يػػػ  أرغاؿ هذا الّ جنة  
الّتداوؿ  تةديد مهاـ لجنة التدقيؽ. هذا المهاـ الت  يجب أف تسمح  التةبؽ مف دقة المع ومات تبـو هيئة 

والبياـ  تبدير ل مناهت المةاس ية المعتمدة  اإلساية إل  تبدير نو ية المراق ة الّداخ ية لسيما تناسؽ 
لم رؼ وه  مف م ادئ الةو مة لجنة التدقيؽ إلزامية ي  ا أنظمة التبييـ والمراق ة والتة ـ ي  المخاطر.

الّس يمة الت  تو    ها لجنة  اؿ السترارية ويرا   أف ت وف مستب ة وموظفوها لديهـ خ رة واسعة ي  
 -ويبا لتعبيد الم رؼ  -مجاؿ العمؿ الم ري  ويمت  وف مزيت متوازف ي  المهارات والخ رات وت ييفها 

 .(2)لتبارير المالية  والمةاس ة والتدقيؽ يسال  ف الخ رة ذات ال  ة ي  مجالت إ داد ا
 منيجية عمؿ نظاـ الٌرقابة الداخمي فػػػػي المصارؼ: .3

تتر ؿ الّرقا ة الّداخ ية ل م ارؼ والمؤسسات المالية مف مجموع العم يات والمناهت واإلجراءات 
ومتناسؽ ما الت  تهدؼ     الخ وص إل  سماف التة ـ ي  النراطات الم ريية اليومية  ر ؿ س س 

السير الدوري والجيد ل عم يات الّداخ ية الم ريية ما اأخذ  عيف ال ت ار  ر ؿ مالئـ جميا المخاطر 
 :(3) ما ييها المخاطر العم ياتية )الّترغيؿ( ما سماف تةبيؽ ما ي  

 اةتراـ اإلجراءات الّداخ ية ومو وقية المع ومات المالية؛ -
 الّرفايية ومتا عة العم يات الم ريية؛و المطا بة ما اأنظمة والبوانيف  -

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.يتعمؽ بقانكف النقد كالقرض  10-90  النظاـ رقـ 135المادة  -(1)

(2)
- Com Bâle, Reinforcement La Gouvernance D’Entreprise Pour Les Bancaires, Op-Cit, p15. 

   مرجا س ؽ ذ را.كالمؤسسات المالية يتضمف الرقابة الداخمية  لمبنكؾ  08-11  النظاـ رقـ 03المادة  -(3)

 الرقابة الداخلية لدى المصارف والمؤسات المالية

 اجلهاز التنفيذي جلنة التدقيق

 هيئة التداول 
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 مككنػػػػػػػػات جياز الٌرقابػػػػػػة الٌداخمية: .1.3
يجب أف يمارس الّرقا ة الدورية أ واف يتمتعوف  أ    مستوى مف التس سؿ الهرم    م انية ممارسة 

 ػػة الدوريػػة  اييػػة وأف ت ػػوف الوسػػائؿ المخ  ػػة ل رقا  مهػػامهـ  رػػ ؿ مسػػتبؿ اتجػػاا الهيئػػات التػػ  يراق ونهػػا
ل بياـ  دورة  ام ة مف التةبيبات المتع بة  مجموع النراطات ةيث تةوي المراق ة الّداخ ية الت  ين غ      

 :(1)الم ارؼ والمؤسسات المالية أف تبيمها لسيما     ما يأت 
 نظاـ مراقبة العمميات كاإلجراءات الٌداخمية: .1.1.3

واإلجراءات الّداخ ية خا ة  سماف إجراء وي  أةسف الظروؼ  مراق ة يهدؼ نظاـ مراق ة العم يات 
مطا بة العم يات لألة اـ الترريعية والتنظيمية ل مباييس واأ راؼ والعادات المهنية واأد ية ولتوجيهات 
هيئة التداوؿ. وي  هذا الّسياؽ يجب أف تنظـ ي  الم ارؼ والمؤسسات المالية سمف هذا الجهاز 

 ّرقا ة الّداخ ية جم ة مف اأسس ندرجها ي  النباط التالية:الخاص  ال

سماف مراق ة منتظمة  واسطة مجمو ة مف الوسائؿ مستعم ة   فة مستمرة ي  الوةدات العم ياتية  -
 و ذا اةتراـ التع يمات اأخرى أو التوجيهات المتع بة  مراق ة المخاطر المرت طة  العم يات؛

 يات ويبًا لفترات دورية مناس ة  و ذا التبيد   جراءات ويعالية التنظيمات مراق ة انتظاـ ومطا بة العم -
 لسيما المتع بة  مالئمتها لط يعة مجموع المخاطر المرت طة  العم يات؛

مراق ة انتظاـ ومطا بة العم يات ويبًا لفترات دورية مناس ة  و ذا التبيد   جراءات ويعالية التنظيمات  -
  مالئمتها لط يعة مجموع المخاطر المرت طة  العم يات؛لسيما المتع بة 

 ندما يبرر الم رؼ أو المؤسسة المالية البياـ  عم يات تتع ؽ  خدمات مالية جديدة ي نه 
يتوجب     نظاـ المراق ة أف يسمح  التّأ د أف الّتة يؿ الخاص  المخاطر قد تـّ مس بًا و أف هذا 

ـ وأف يتأ د مف المطا بة الفع ية لإلجراءات الخا ة  تبدير العم ية قد أنجزت  ر ؿ س يـٍ و ار 
هذا وتدخؿ سمف التعديالت الت  طرأت     جهاز  الةدود الب وى ومراق ة المخاطر المةتم ة... 

 اإلساية إل  جهاز م ايةة ت ييض  2010الّرقا ة الّداخ ية مؤخرا والت  أدرجت  موجب إ الةات 
ة المطا بة الت  تعن   سماف المتا عة المنتظمة والمت ررة قدر اإلم اف اأمواؿ متط  اٍت خا ة  رقا 

ل تغييرات الطارئة     الن وص المط بة      م يات الم ارؼ  و ذا اإلجراءات الت  تسمح 
 الوقاية مف تسارب الم الح والت  تسمف أخالقيات المهنة ل مستخدميف وأ ساء الجهاز التنفيذي 

 تسمف اإلرارة الّ ريةة إل داد قا دة لتط يؽ م ادئ الةو مة مستب اًل.وهيئة المداولة ةيث ت

 

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.08-11  النظاـ رقـ 06المادة  -(1)
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 التنظيـ المحػػػػػػػػػػاسبي كمعالجػػػػػػة المعمكمػػػػػػػػػػػات: .2.1.3
يسهر هذا الّنظاـ     التّأ د مف رمولية نو ية وم داقية المع ومات و ذا مناهت التّبييـ 

دورية تخص تطا ؽ المناهت والمباييس المعتمدة لتبييـ العم يات ي  والمةاس ة  لسيما  ف طريؽ مراق ة 
أنظمة الّتسيير  والتّأ د مف مالئمة المخططات المةاس ية ويبا ل بوا د المةاس ية المعموؿ  ها   الّتوازي 

عرض ما البياـ  مبار ة تتـّ     اأقّؿ رهريًا ل تسير العم يات  والّنتائت المدرجة ي  الةسا ات الت  ت
و النس ة ل مع ومة الواردة ي  الةسا ات وال يانات  لمخاطر الّسوؽ ما التبيد  بوا د التبييـ المعموؿ  ها

المالية  يتعيف     التنظيـ الذي تـ تأسيسه سماف وجود مجمو ة مف اإلجراءات المسماة "مسار 
 .(1)التدقيؽ"
 ػج:أنظمػػػػة تقييػػػػػػػـ المخاطػػػػػر كالٌنتائػػػ .3.1.3

يجب أف تبوـ الم ارؼ والمؤسسات المالية  وسا أنظمة قياس وتة يؿ المخاطر وت ييؼ هذا 
اأخيرة ما ط يعة وةجـ  م ياتها  غرض تفادي مخت ؼ أنواع المخاطر الت  تتعرض لها مف جراء هذا 

يولة العم يات      الخ وص منها مخاطر البرض والتر يز والّسوؽ ومعدؿ الفائدة اإلجمال  والسّ 
والتسوية و دـ المطا بة و ذا خطر العم يات وتسمح هذا اأنظمة  تبدير تة يؿ وقياس المخاطر  طريبة 
 رسية ومستررية    فة  امة  تبدير المخاطر الت  تتعرض لها ويجب أف تسمح هذا اأنظمة 

الت  تةدد وتبيـ مجموع المخاطر الت  يم ف التعرض لها ا تمادا  (*)واإلجراءات  ةيازة خريطة المخاطر
     وامؿ داخ ية ) ط يعة النراطات الممارسة أو نو ية اأنظمة الموجودة( والخارجية ) المةيط 

ويتسمف نظاـ الّرقا ة الداخ   نظاما خا ا  معالجة المخاطر الت   القت ادي أو اأةداث الط يعة(.
با ي  تعريؼ المخاطر الت  ت تنؼ النراط الم ري  والمؤسسات المالية  سيما مخاطر س ؽ إدراجها مس 

وسوؼ نبـو  (*)*الئتماف  والّسيولة  و ذا مخاطر الّسوؽ ومخاطر الّديا ومخاطر ما  يف الم ارؼ
  التف يؿ ي  ت ؾ الّنظـ خالؿ الّنباط المتبّدمة مف الّدراسة.

 

 

 
                                                           

   مرجا س ؽ ذ را.يتضمف الرقابة الداخمية  لمبنكؾ كالمؤسسات المالية   03-02  النظاـ رقـ 17المادة  -(1)
 يجب أف ت وف هذا الخريطة:  -(*)

 لنراط ت عا ل توجيهات المتخذة مف الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة.تسمح  تبييـ المخاطر الت  يم ف التعرض لها  -
 تةدد آليات الةد مف المخاطر الت  يم ف التعرض لها. وتهدؼ إل  تد يـ أجهزة الرقا ة الداخ ية وأنظمة قياس ومراق ة المخاطر. -

وسها والقتراض ما  يف ال نوؾ  وأف يتسمف الجهاز مجمو ة يجب أف تسا ال نوؾ والمؤسسات المالية جهازا لتةديد وقياس توزيا قائـ قر   -(**)
 مف الةدود ونظاـ تسجيؿ ومعالجة المع ومات  يسمح  الة وؿ ل ؿ طرؼ مبا ؿ     تجميا البروض.
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 في المخاطر: أنظمة الٌرقابة كالتحكـ .4.1.3
ما يبس   ه هذا الّنظاـ الةتػرازي   ػ  أنظمػة لبيػاس خطػر  تتوير ي  نظاـ الّرقا ة الّداخ ية ةسب

مػػا نظامػػاف معػػداف ويػػؽ رػػروط تةػػا   الػػنظـ والمعػػايير الدوليػػة خا ػػة ت ػػؾ هالبػػروض ومخػػاطر الّسػػيولة و 
ونظػـ الّرقا ػة  المخػاطر الّسػوقية التػ   الت  تعن   الّرقا ة الةترازية الت  تو    هػا لجنػة  ػاؿ السترػارية

يعتمػػدها  ػػندوؽ الّنبػػد الػػدول . ييمػػا  ػػدا ذلػػؾ ت بػػ  مخػػاطر الترػػغيؿ تسػػتد   التػػزود  الوسػػائؿ المالئمػػة 
ل تة ـ ييها وخ و ا ت ؾ المخػاطر التػ  مػف رػأنها أف تػؤدي إلػ  توقػؼ اأنرػطة اأساسػية أو المسػاس 

الم ػػارؼ والمؤسسػػات الماليػػة أف تبػػـو  وسػػا مخططػػات   سػػمعة الم ػػرؼ  ولهػػذا الغػػرض يتوّجػػب   ػػ 
اسػػتمرار الّنرػػاط وتخت رهػػا   ػػفة دوريػػة  وأف تسػػجؿ الةػػوادث الّناجمػػة  ػػف تب ػػير يػػ  اةتػػراـ أو  ػػياغة 
اإلجػػراءات الّداخ يػػة و ػػف الخػػتالؿ يػػ  اأنظمػػة لسػػيما المع وماتيػػة منهػػا و ػػذا الغػػش أو مةػػاولت الغػػش 

 ذا البياـ  تةديد العت ات ومعايير التسجيؿ المالئمة لط يعة نراطاتها ومخاطرها.الّداخ ية أو الخارجية و 
 نظػػػػػػاـ التكثيؽ كاإلعػػػػػػػالـ: .5.1.3

ويؽ هذا اأمر يجب أف يتسمف نظاـ الّتو يؽ إ داد دلئؿ اإلجراءات المتع بة  نراطاتها وأف تةدد 
جراءات هذا الدلئؿ     اأقؿ  يفيات اّلتسجيؿ  والمعال جة واسترداد المع ومات والخطط المةاس ية وا 

م اررة العم يات  و د إ داد مجموع و ائؽ تةدد  دقة الوسائؿ الموجهة لسماف الّسير الةسف لجهاز 
 الّرقا ة الّداخ ية لسيما:

 المهاـ المخولة والوسائؿ المخ  ة لسير أنظمة الّرقا ة؛ -
 ت والّت اؿ؛اإلجراءات المتع بة  أمف أنظمة المع وما -
 و ؼ أنظمة قياس المخاطر وأنظمة المراق ة والتة ـ ي  المخاطر؛ -
  يفيات ت ويف وةفظ اأرريؼ المادي واإلل ترون ؛ -

 الحككمة فػػػػػػػػي الٌنظػػػػػػػاـ المصرفي: .6.1.3
نالت قسية ةو مة الّرر ات اهتمامًا   يرًا ي  مخت ؼ المةايؿ الوطنية والّدولية و جزٍء مف 

جراءات الت  أجريت     البسايا الةترازية  وسعت لجنة  اؿ ل رقا ة الم ريية لالستفادة مف الخ رة اإل
الممارسات الم ريية ي  الجما ية أ سائها والّس طات الرقا ية اأخرى ل ياغة تو يات لتعزيز آمف 

والتّنمية ي  ةو مة المؤسسات الس يمة مف خالؿ نرر و يبة ل تأ يد     أهمية م ادئ منظمة الّتعاوف 
الّذي يتسّمف نظاـ الّرقا ة الّداخ ية ي   03-02ويعّد الّنظاـ  .(1)ولرسـ النت اا والةيطة ي  الم ارؼ

"الّرقا ة الّداخ ية ي   الم ارؼ  أّوؿ أساس إلرساء قوا د الةو مة ةيث تسّمف هذا المفهوـ  الّتوازي ما

                                                           
(1  ) - Comite De BÂLE, Reinforcement De La Gouvernance D’Entreprise Pour Les Organisations Bancaires, 

Septembre 1999, Op-Cit , p01. 
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الح الت  جاء  ها قانوف الّنبد والبرض وخ و ًا الت  تسمنها الم ارؼ"  وقد تأ د ما أ ماؿ اإل 
 الذي يتع ؽ  ذات الموسوع  وقد سردها ي  النباط التالية: 08-11 موجب أة اـ الّنظاـ 

    تطوير البوا د اأخالقية والنزاهة وترسيخ  باية  السهر يتوجب و ررط أساس  ي  الم ارؼ -
 ؛(1)الّرقا ة الداخ ية

ونتائت الّرقا ة الّداخ ية مرتيف ي  السنة     اأقؿ     أساس المع ومات المست مة مف يةص نراط  -
الجهاز التنفيذي مف ق ؿ لجنة الّتدقيؽ  ويم ف البياـ  هذا الّدراسة مّرة واةدة ي  الّسنة ي  ةالة وجود 

 لجنة التدقيؽ؛
   داد تبرير ةوؿ ظروؼ تبوـ الم ارؼ والمؤسسات المالية مرة واةدة ي  الّسنة     اأقؿ  -

 ممارسة الّرقا ة الّداخ ية؛
تبوـ الم ارؼ والمؤسسات المالية    داد تبرير خاٍص  ف قياس ومراق ة المخاطر الت  تتعرض لها  -

مرة ي  الّسنة     اأقؿ ويةتوي هذا التبرير العنا ر اأساسية وأهـ الستنتاجات الت  يم ف 
 المردودية؛ استخال ها مف قياس المخاطر وتة يؿ

 

اؿ السترارية  ػػػػػالمن وص   يها ي  قوا د الةو مة الم ريية ل جنة   دا يرتّ تماريًا ما ال
ـّ العمؿ     وسا جهاٍز ل ّرقا ة الّداخ ية ي  النظاـ الم ري  الجزائري منذ سنة  ووسا  2002ت

يجاد إجراءات رقا ية مف خالؿ وسا آليات تسيير ويبا ل معايير الّدولية ل تة  ـ ي  المخاطر وا 
  النظاـ ػػػػػػػػػػػػػػػاإلجراءات الّت ةيةية  وقد تـ تعديؿ هذا اإلطار لةبا  مجمؿ الّتو يات الواردة ي

والذي تـ استعراسه خالؿ هذا المط ب  ونةف نرى أّنه ومف ق يؿ تأ يد ت ؾ المسا     11-08
ظـ المعتمدة لدى ال نوؾ والمؤسسات     س طات اإلرراؼ إجراء  م يات مطا بٍة دورية  يف النّ 

المالية ما ت ؾ المن وص   يها  وهذا  ماًل  الم دأ التّاسا والعارر ل ةو مة الم ريية تمامًا  ما 
 اؿ السترارية.ػػػػػػػػنّ ت   يه لجنة  

 
 

 

 

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.يتضمف الرقابة الداخمية  لمبنكؾ كالمؤسسات المالية   08-11  النظاـ رقـ 64المادة  -(1)
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 الماليػػػة الجزائريةالمراجعػػػػػػػػة الخارجية فػػػػػػي المصػػػػػػػارؼ كالمؤسسات :    المطمب الثالث
إف وجود نظاـ رقا ة داخ ية يّعاؿ يدخؿ سمف معايير الةو مة الس يمة ل م ارؼ وما يسف  
إليه  فة الفعالية هو سماف أف ي وف خاسعَا  دورا لتبييـ خارج  مف ق ؿ لجاف المراجعة الخارجية  

 الّداخ ية وتبديـ السترارة لمج س اإلدارة.والت  يتم ؿ دورها ي  التةبؽ مف يعالية ومرونة نظاـ الّرقا ة 
ياللتزاـ  الّرقا ة الخارجية مف اأهمية  ما  اف ي  الم ارؼ والمؤسسات المالية  لما تمتاز  ه مف 
الةيادية والرفايية اتجاا ت ياف اأداء والّس وؾ المال  ل مؤسسة  يالم ارؼ ت جأ إل  الخ رة الخارجية 

   ر ؿ  اـ أو خاص  نبطة معينة أو تبييـ اإلجراءات الت  تنتهجها ي   م ية هذا لتبييـ نراطها المال
 النراط اليوم  أو  م ية إدارة المخاطر     وجه الخ وص.

 ضركرة االلتزاـ بمسؾ لجاف المراجعة الخارجية: .1
بد إف المررع الجزائري  اف قد ألـز ي  هذا اإلطار الم ارؼ والمؤسسات المالية  أة اـ قانوف النّ 

سرورة التبيد  مسؾ المراجعة الخارجية  ف طريؽ ا تماد مةايظ ةسا ات )ا نيف      10-90والبرض 
  مما يستوجب     لجنة المراجعة أيسًا العمؿ ويؽ ما يرترطه البانوف المنسـ ل عمؿ (1)اأقؿ(

لذلؾ يهـ م زموف  الم ري   دوف أف يؤ ر ذلؾ     إةالة الموانا والتناي  ي  نراط المةايظ أو الخ ير 
  ما ي  :

أف ُيع موا يورا مةايظ الم رؼ المر زي  جميا المخالفات الت  ترت  ها إةدى الم ارؼ أو  -
المؤسسات الخاسعة لمراق تهـ ي  ةؽ أة اـ قانوف الّنبد والبرض  أو اأنظمة المن  بة  ف أة امه 

 وتوجيهات مج س الّنبد والبرض وتوجيهات الّ جنة الم ريية؛
 يبدموا لمةايظ  نؾ الجزائر تبريرا خا ا ةوؿ المراق ة الت  قاموا  ها؛أف  -

 مسؤكلية كمياـ لجاف المراجعة الخارجية: .1.1
ي  الجزائر يعد مةايظ  الةسا ات وخ راء المةاس ة الوةيدوف المخوؿ لهـ دوف سواهـ إجراء 

    ةد سواء  وهـ مؤه وف  م يات التدقيؽ المال  والمةاس   ل رر ات والهيآت والمؤسسات المالية 
لتبديـ السترارة ل مؤسسات والهيآت ي  الميداف المال  والجتما   والقت ادي وهـ  ذلؾ يسط عوف 

 :(2) المهاـ التالية

 

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را. يتعمؽ بقانكف النقد كالقرض  10-90  البانوف رقـ 162المادة   -(1)
  يتعمؽ بميف الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد  2010جواف  29  المؤرخ ي  01-10  البانوف رقـ 19المادة   -(2)

 .2010جوي ية  11  ال ادرة ي  42جريدة رسمية رقـ 
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 التةبؽ والم ادقة   ػػ   ةة ةسا ات ال نوؾ وانتظامها ومطا بتها لألة اـ الترريا المعموؿ  ها؛ -
 المؤسسة وانتظامها ومطا بتها تماما لنتائت العم يات السنوية؛التةبؽ مف  ةة الةسا ات ي   -
 يةص  ةة الةسا ات السنوية ومطا بتها ل مع ومات الم ينة ي  التبرير المةموؿ إل  ل مساهميف؛ -
إ داء الرأي ي  ر ؿ تبرير ةوؿ إجراءات الّرقا ة الّداخ ية الم ادؽ   يها مف مج س اإلدارة ومج س  -

 المديريف؛
 اجعة الخارجية في المصػػػػارؼ:دكر المر  .2

تعد المراجعة الخارجية أةد الد ائـ اأساسية لإلطار المنّظـ لتفاقية  ازؿ ال انية  وييما ي   
 الترتي ات الخا ة  ها ي  الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه ي  الجزائر.

 ترتيبات كسيركرة عمؿ المراجعة الخارجيػػػػػة: .1.2
ا ات أو الخ راء  عم ية المراجعة تترتب   يهـ إ داد تبارير دورية     أ ناء قياـ مةفظو الةس

مدى سيرورة النراط الفع   ل مؤسسة ومدى مطا بتها ل نتائت الم رح  ها مف جهة ومف جهة أخرى 
مدى توايبها ما أة اـ الترريا ساري المفعوؿ  وي  هذا ال دد ت تـز الم ارؼ ه  اأخرى  التبيد 

   يه ي ف لجنة المراجعة تتبيد  التبارير التالية: هذا المهمة  و 

 ؛(1) تبرير الم ادقة  التةفظ أو  دوف تةفظ     انتظاـ و ةة الو ائؽ السنوية و ورتها ال ةيةة -
 تبرير الم ادقة     الةسا ات المد مة أو المدمجة؛ -
 ل مستخدميف؛تبرير خاص ةوؿ تفا يؿ أ    خمس تعويسات وةوؿ المتيازات الخا ة الممنوةة  -
 تبرير ةوؿ تطور نتيجة الّسنوات الخمس اأخيرة ةسب السهـ أو ةسب الة ة الجتما ية؛ -
 ستمرار  م ية الستغالؿ؛او  تبرير خاص ةوؿ إجراءات الّرقا ة الّداخ ية -
 ؛(2)تبريرا ةالة تعديؿ رأس الماؿ أو توزيا لألر اح -

 الٌرقابة عمػػػػػى لجاف المراجعػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة: .2.2
إف لجنة المراجعة الخارجية وأ ناء قيامها  مراجعة النراطات المالية ل م ارؼ والمؤسسات المالية 
ت وف خاسعة لرقا ة الّ جنة الم ريية  هذا اأخيرة يم ف أف تس ط   يهـ  بو ات تأدي ية ي  ةاؿ 

 الواجب ي  إطار اأ ماؿ المو  ة إليهـ تةت اليميف المؤدى. ونرير إل  أف  تورطهـ أو  دـ قيامهـ
لجنة المراجعة الت  تهتـ  مراق ة ويةص م رؼ ما ل يم نها أف تتة ؿ     قرض أو ا تماد مف 

 طريه سواء   فة م اررة أو غير م اررة.

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.يتعمؽ بميف الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد  01-10  البانوف رقـ 25المادة   -(1)
  يحدد معايير تقرير محافظ الحسابات كأشكاؿ كآجاؿ إرساليا  2011ماي  26  المؤرخ ي  202-11  المرسـو التنفيذي رقـ 02المادة   -(2)

 .2011جواف  01  ال ادرة ي  30جريدة رسمية رقـ 
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  ػػر فػػػػػػي النظاـ المالي الجزائرماألسػػػػػاليب الٌتقميدية إلدارة المخاطػػػػػػ:     المبحث الثالث
إف مالئمة وجودة مستويات رأس الماؿ ي  الم ارؼ والمؤسسات المالية يعد مف اأهمية  م اف 
لدى ال نوؾ المر زية وس طات اإلرراؼ  و    هذا الّنةو ي ف مستوى رأس الماؿ ي  تغطية المخاطر 

يستنُد هذا الم ةث إل   تند اأخير ي  ةالة التع ر.العامة يعد الد امة اأول  لمزاولة النراط والمس
الت  تعّد  ساليبت ؾ اأ، " أساليب إدارة المخاطر المعتمدة ي  الجزائر"إر الية ةوؿ اإلجا ة  ف 

المرجا اأساس  لر د المخاطر والّ دمات واسترراؼ ةدود اأماف ي  الّنظاـ المال  والم ري      
الم ري   الّتةديد  الّرغـ مف  يغها الةترازية  النظاـا ي ةظ أنها تعن   وجه التةديد و ما س ؽ وأررن
 ال ّ ية وي  ما ي    ياف لذلؾ.

 دكر رأس المػػػػػػػػػػػػػػاؿ المصرفػػػػػػي في إدارة المخاطػػػػػر:  المطمب األكؿ
الم ري  الجزائري   عدما طرةت  مسألة مهمة ي   نظاـاليتناوؿ المط ب إسهامات الرسم ة ي  

  ما أسطر   نؾ الجزائر  مسايرة اأوساع الخارجية 2008-2007مجاؿ اأماف الم ري   بب اأزمة 
ةينها  ي ؼ هذا المط ب ةي يات هذا الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه ليس يبط ي  الم ارؼ  ؿ ةت  

 ة اأخرى.ي  مؤسسات التّأميف والمؤسسات المالي

 :الٌنظاـ االحترازم رأس ماؿ األدنى في المصارؼ الجزائرية .1
ي  مط بة اةترازية  ةقا د أوؿ رأس الماؿ  استند التنظيـ الةترازي ي  الجزائر إل  ر د مستوى

الم ارؼ والمؤسسات المالية  وقد ا تمدت ي  سياؽ الةد مف المنايسة غير العادلة  يف الم ارؼ 
والمؤسسات المالية الت  تعتمد نفس  يغ التعامؿ ق ال  وي  الجزائر أول  الّنظاـ الةترازي أهمية   يرة 

أس ماؿ الم ارؼ يتع ؽ  الةد اأدن  لر  01-90الّنظاـ رقـ لهذا البا دة ويتسح ذلؾ   دور 
وهذا تط يبا أة اـ البانوف الم ري  اأوؿ  عدما سمح  والمؤسسات المالية العام ة ي  الجزائر 

 ل م ارؼ الخا ة  دخوؿ المنايسة ي  الّسوؽ الم ري .
 :رأس الماؿ األدنى في المصارؼ الجزائريةمستكل تطٌكر  .1.1

الةد اأدن  لرأس الماؿ الجتما   الذي ين غ      الم ارؼ والمؤسسات المالية ال تتاب يتةدد 
مف قانوف الّنبد  70ييه     نةو متناسب وتعريؼ المؤسسة المالية  يالم ارؼ المرار إليها ي  المادة 

ائة م يوف " وق ؿ  دور هذا اأخير  اف لزاما   يها أف ت تتب  م  غ خمس م11-03والبرض المعدؿ "
. (1)مف إجمال  رأس الماؿ %33دينار جزائري  رريطة أف ل يبؿ مساهمة اأمواؿ الخا ة لوةدها نس ة 

                                                           
العاممة يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنكؾ ك المؤسسات المالية   1990جوي ية  04  المؤرخ ي  01-90  الفبرة أ  النظاـ رقـ 01المادة  -(1)

 .1991غرت  21ال ادرة ي   39  جريدة رسمية رقـ في الجزائر
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وي  هذا الخ وص ترير الّنس ة إل  سرورة تغطية اأمواؿ الخا ة لجزء هاـ مف مخاطر الميزانية 
اط الم ري  ي  الجزائر ةّت  والمتم  ة أساسًا ي  مخاطر الئتماف وه  أهـ المخاطر الت  ت تنؼ الّنر

وقٍت قريب ق ؿ أف تدرج مخاطر الترغيؿ والّسوؽ مؤخرا. إّل أّنه و عد ةالٍة مف  دـ الستبرار المال  الت  
  فت  ال الد نتيجة توتر  الًّ مف م رؼ "الخ يفة  الم رؼ التجاري وال نا  "  و مرسوـ تنظيـ 

. هذا وقد (1)ون ؼ الم يار دينار جزائري مةررا   يا ونبداً ا ناف جديد تـ ريا مستويات رأس الماؿ إل  
ي ؿ التنظيـ المرار إليه سا بًا اأمواؿ المت باة أو المت بية ي  الةساب الم ري  والت  تعود ي  اأساس 

 مف رأس الماؿ اإلجمال  ل م رؼ. %05إل  المساهميف الذيف ل تبؿ ة  هـ ي  الم رؼ  ف 

 مستكل رأس الماؿ فػػػػػي عينة مػػف المصارؼ العاممة فػػػي الجزائر  :(63)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Rapport Annuel Des Banque، 2004-2015. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie، 2004-2015. 

   ما هو م يف أ الا ي  الّر ؿ قاـ  نؾ الجزائر 2008-2007وتماريا ما تطورات اأزمة المالية 
   ادة  ياغة تدا ير الةّد اأدن  مف رأس الماؿ آخذًا  عيف ال ت ار ط يعة وسمات الّنظاـ الم ري . 

وأة اـ نظاـ البوا د المالءة المط بة ي  الجزائر  04-95وتط يبًا أة اـ الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه 
أسعاٍؼ لدى  (05)إل  خمس  04-08وى رأس الماؿ اأدن   موجب الّنظاـ   تـ ريا مست94-74

 الم ارؼ   ةيث يستوجب     الم ارؼ المرار إليها سا با  ةيازة رأسماؿ مةررا   يا ونبدا     اأقؿ

                                                           
يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنكؾ ك المؤسسات المالية العاممة   2004مارس  04  المؤرخ ي  01-04  الفبرة أ  النظاـ رقـ 02المادة  -(1)

 .2004أيريؿ  28ال ادرة ي   37  جريدة رسمية رقـ في الجزائر
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 "Bea" نؾ الجزائر الخارج  "BNA"ال نؾ الوطن  الجزائري "Cpa"البرض الرع   الجزائري
 "societé-generale"سوسيت  جينراؿ "AGB"خ يت الجزائر "Baraka"ال ر ة الجزائري
 م رؼ السالـ "BNB Paribass" نؾ " Trust" نؾ تروسست

 "housingbank" نؾ الس اف ل تجارة والتمويؿ "ABC"المؤسسة العر ية الم ريية  الم رؼ العر  
"Fransa El Djazaïr" الجزائر-يرانس  
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. وما ن ةظه هو مدى اللتزاـ ال ريح  الّتع يمة  الت  تنص     مستوى (1) ررة ماليير دينار جزائري
ماؿ وأف  عض الم ارؼ رأس مالها أ       يٍر مف ما تةددا الّس طات الرقا ية  ةاؿ م رؼ رأس ال

البرض الرع   الجزائري وال نؾ الوطن   و    خ وص  ونهما م رييف  مومييف يريا مستوى رأس 
 الماؿ مف خ و يات الة ومة  ييما  دا ذلؾ ت ب  الم ارؼ اأخرى ت تـز  الةد اأدن  تماما.

 :مككنات رأس الماؿ حسب الٌنظاـ االحترازم في الجزائر .2.1
تخت ؼ م ونات رأس الماؿ ي  الم ارؼ مف نظاـ اةترازي آلخر نهيؾ  ف نظاـ م ري  وآخر  
وق ؿ أف نتطرؽ إل  م ونات رأس الماؿ نرير أول  إل  أف هذا اأخير  نفاف  اأوؿ رأس ماؿ  مفهومه 

ب ييه مف ق ؿ المساهميف  ينما الّ نؼ ال ّان  هو رأس ماؿ السيؽ والذي يتسمف رأس ماؿ الم تت
الموسا والمعروؼ  اسـ" اأمواؿ الخا ة"  وهو يرمؿ إساية ل  نؼ اأوؿ م ونات  انوية مف رأنها أف 

 تعزز ةدود اأماف ي  الم رؼ.

ي  الجزائر وةسب التّنظيـ الةترازي 
المتسمف  01-14ساري مفعوؿ ةاليًا )الّنظاـ 

المالءة المط بة ي  الم ارؼ نسب 
والمؤسسات المالية( يتسمف ي  هذا المفهـو 

  و ما (*)تر ي ة اأمواؿ الخا ة مف مستوييف
تبس   ه لجنة  اؿ السترارية  ما يتسح ي  
ـّ تعديؿ م ّونات اأمواؿ  الجدوؿ المبا ؿ  وقد ت
الخا ة ي  الجزائر  ّدة مراٍت منذ  دور 

ةيث تّمت اإلرارة   10-90البانوف الم ري  
إليه  ديد الّن وص الةترازية المط بة  وهذا 
ما يدّؿ     أهمية رأس الماؿ ومستوياته 

 ومالئمته ي  الجزائر. 

الٌنظاـ االحترازم  حسبة القانكنية ػاألمكاؿ الخاص :(32)جدكؿ رقـ 
 الجزائرم

دية
قاع

ة ال
اص

الخ
اؿ 
مك
األ

 

 رأس الماؿ الجتما  ؛ -
 ال  ة  رأس الماؿ؛العالوات ذات  -
 ؛(إ ادة التبييـ/ ل تدرج يوارؽ التبييـ )الةتياطات  -
 ؛(إذا  اف الر يد دائف)الترةيؿ مف جديد  -
 المؤونات البانونية؛ -
 نتيجة السنة المالية؛ -

مية
كمي

 الت
صة

لخا
ؿ ا

مكا
األ

 

 ؛(مف م  غها اإلجمال  %50)يوارؽ إ ادة التبييـ  واقا  -
 ؛(مف م  غها اإلجمال  %50)يوارؽ التبييـ  واقا  -
مف م  غها  %1.25)مؤونات اأخطار الم ريية العامة  -

 ؛(المرجح  المخاطر
سندات البروض ذات زمف غير  أوسندات المساهمة  -

 مةدد؛

 
 

                                                           
يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنكؾ ك المؤسسات المالية العاممة في   2008ديسم ر  23  المؤرخ ي  04-08  النظاـ رقـ 02لمادة ا -(1)

 .2008ديسم ر  24ال ادرة ي   34  جريدة رسمية رقـ الجزائر
 لمزيد مف التف يؿ ي  م ونات اأمواؿ الخا ة البانونية ارجا إل : -(*)

  ال ادرة 56جريدة رسمية رقـ   يتضمف نسب المالءة المطبقة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية  2014ييفري  16المؤرخ ي   01-14النظاـ 
 .2014س تم ر  25ي  
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 :رأس ماؿ األدنى فػػػػػػي المؤسسػػػػػات المالية األخرل .2
يبد  01-90ل مؤسسات المالية اأخرى والت  ل تت ب  اأمواؿ مف الجمهور و موجب الّنظاـ  الّنس ة 

مساهمة  ةدد ي   داية اأمر أف ت تتب  رأس ماؿ ل يبؿ  ف مائة م يوف دينار جزائري  دوف أف يبؿ
ماؿ  مف إجمال  رأس الماؿ  ويرار إل  أّنه  ّ ما تـ ريا رأس %50اأمواؿ الخا ة لوةدها نس ة 

تـ ريا رؤوس أمواؿ  11-03الم ارؼ ريا معها رأس ماؿ المؤسسات المالية اأخرى ي  دور اأمر 
المتع ؽ  الةد اأدن  لرأس ماؿ الم ارؼ والمؤسسات المالية  01-04المؤسسات المالية  موجب الّنظاـ 

 71العام ة ي  الجزائر  تـ ريعها إل  خمس أسعاٍؼ أي توجب     المؤسسات المرار إليها ي  المادة 
الذي يعن   الّنبد والبرض أف ت تتب رأس ماؿ قدرا خمس مائة م يوف دينار      11-03مف اأمر 

  إل  04 -08قاـ  نؾ الجزائر  ريا مستوى رأس الماؿ اأدن   موجب الّنظاـ  وي  نفس الّسياؽ اأقؿ 
 .(1)وخمسمائة م يوف دينار مةررًا   يًا ونبداً  يار ال ة م 

 (:األجنبية)المصػػػػػػػػػارؼ كالمؤسسػػػػػػات الماليػػػػػػػػة الكافدة  .3
)الت  يوجد مبّرها  الخارج( أف يجب     الم ارؼ والمؤّسسات المالية الوايدة ي  هذا الّ دد 

تمنح تخ ي ًا لفرو ها الت  رخص لها مج س الّنبد والبرض  البياـ  عم يات م ريية ي  الجزائر  
تخ ي ًا يساوي     اأقؿ الةد اأدن  لرأس الماؿ المط وب لتأسيس الم ارؼ والمؤسسات المالية 

 تـ  موج ها الّترخيص  الفرع. الخاسعة ل بانوف الجزائري المنتمية لنفس الفئة والت 

 مدل تكافؽ رأس الماؿ لمبنكؾ الجزائرية مع المعايير الدكلية: .4
ي  هذا اإلطار نرير إل  أف م ونات رأس الماؿ الت  تعتمدها نظـ الرقا ة واإلرراؼ ي  الجزائر 

ية العام ة ي  المتع ؽ  الةد اأدن  لرأس الماؿ الم ارؼ والمؤسسات المال 01-90 داية  النظاـ اأوؿ 
  ي نه يتج   01-14المتع بة  بوا د الةذر والت   دلت مخرا  التع يمة  (*)09-91  و ذا التع يمة (2)الجزائر

أف  نؾ الجزائر يةا   م ونات رأس الماؿ )اأمواؿ الخا ة(  مفهومه ويؽ ل ت ارات وخ ائص 
رغـ أنه ي ب  نس ة التناسب مبا ؿ المخاطر  الم ارؼ الجزائرية إل  الةد الذي تبرا لجنة  اؿ السترارية.

المرجةة ي  ةدود مبومات النظاـ الم ري  جن ا إل  أف المخاطر الت  يرى  نؾ الجزائر  أنها تهدد 
 .-01-14ق ؿ  دور النظاـ الةترازي  –تتم ؿ ي  مخاطر الئتمانية يبط   النظاـ الم ري

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.2008ديسم ر  23   المؤرخ ي  04-08  النظاـ رقـ 02المادة  -(1)
يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية العاممة في   1990جوي ية  04  المؤرخ ي  01-90  النظاـ رقـ 03المادة  -(2)

 .1991غرت  21ال ادرة ي   39  جريدة رسمية رقـ الجزائر
 لمزيد مف التف يؿ ي  م ونات اأمواؿ الخا ة البانونية ارجا إل : -(*)

   ال ادرة ي 24  جريدة رسمية رقـ تسيير  المصارؼ كالمؤسسات الماليةيتضمف قكاعد الحذر في   1991غرت  14   المؤرخ ي 09-91النظاـ 
 .1991غرت  14
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 :المػػػػػػػػػػػػػػػاؿمؤٌشػػػػػػرات قيػػػػػػػػاس رأس  .5
ين غ  أف ي وف رأس الماؿ الم رؼ  اييًا لتةبيؽ الوظائؼ اأساسية المنوطة  ه    ّماـ أماٍف 
ل م رؼ مف جهة وةماية ل مود يف والدائنيف مف جهة أخرى  ويرت ط مبدار رأس الماؿ الذي يةتاجه 

يم ف السترراد  ها لتةديد مدى  الم رؼ  مجموع المخاطر الت  يتوقعها. وهناؾ  عض المعايير الت 
 فاية رأس الماؿ  الم رؼ  ما اأخذ ي   يف ال ت ار أّف هذا المعايير ما ه  إّل أساليب مسا دة ي  

  وي  هذا الّ دد يعتمد الّنظاـ الةترازي الجزائري (1)تة يؿ مدى  فاية ومالئمة رأس الماؿ ي  الم ارؼ 
معاماًل لبياس رأس ماؿ   "Cooke"مبررات لجنة  اؿ اأول      غرار نس ة المالءة المبدـ مف 

"معامؿ اأمواؿ الخا ة والموارد الّدائمة" يهدؼ إل  ر د الّتوازف  يف استخدامات  الم ارؼ يسم 
 :(2)الم ارؼ ومواردها طوي ة اأجؿ وه  تعط  ويؽ العالقة التّالية

    
اأمواؿ الخا ة الموارد الطوي ة اأجؿ

إجمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
 (17)................... معامؿ اأمواؿ الخا ة والموارد الدائمة  

و الّنس ة ل موارد طوي ة اأجؿ يه  تتسمف اأمواؿ الت  ل يم ف لمبرسيها أو لمود يها الة وؿ 
 سنواٍت.  (05)    سدادها إّل  عد مرور خمس 

 

اختالؼ نس ة تغطية اأمواؿ الخا ة هو أّف هناؾ تداخؿ  يف   يٍر مف القت ادييف  إفّ 
ي  تةديد م ط ح  فاية رأس الماؿ )مالئمة( ومالءة رأس الماؿ  وي  هذا الّ دد نرير إل  أّف 
ة المالءة يب د  ها مف الّناةية القت ادية الّ ال ة المالية  ي  ةيف أّف ال فاية يب د  ها المالئم

والتّناسب  ونةف نرى أّف م ط ح الّ ال ة المالية يتوايؽ ومنتهت دراستنا لذا نرى  أنه اأنسب 
ي  استخدامه ي  ي وؿ دراستنا. ول يعن  أّف الم ط ح ال ان  " فاية رأس الماؿ" خاطئ ي  
ّنما  اَل وةسب ما يراا مف  ّةة أو مالئمة الم ط ح  يف  اأخير المعن  المب  ود نظرنا وا 

واةد أل وهو مدى قدرة تر ي ة رأس ماؿ الم رؼ     تغطية الخسائر والمخاطر الم ريية 
 العامة. 

 

 

 
                                                           

-1987حالة بنؾ القرض الشعبي الجزائرم   -1990سياسة رأس الماؿ في المصارؼ الجزائرية قبؿ كبعد إصالحات  و  دل  أةالـ   -(1)
 .2011  13لعدد الجزائر  ا -  مج ة الواةات ل  ةوث والدراسات  جامعة غرداية2006

 .يحدد النسبة المسماة "معامؿ األمكاؿ الخاصة كالمكارد الدائمة"  2004جوي ية  19  المؤرخ ي  04-04النظاـ رقـ  -(2)
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دارة المخاطر المصرفية:    المطمب الثاني  "S.G.D.B" ىيئات ضماف الكدائع كا 
  "La Société de Garantie des Dépôts Bancaires"ين ػرؼ مفهػـو نظػاـ التػأميف   ػ  الودائػا 

إلػػ  ةمايػػة ودائػػا العمػػالء  ػػف طريػػؽ تعويسػػهـ   يػػًا أو جزئيػػًا مػػف خػػالؿ مسػػاهمات الم ػػارؼ المرػػتر ة 
 ادة ي   ندوؽ التّأميف     الودائا إذا ما تعرست الودائا لدى أةد ت ؾ الم ارؼ ل خطر نتيجة تع را 

همات ت تـز الم ارؼ أو توقفه  ف الّديا. ومف  ـ يموؿ هذا ال ندوؽ  موجب رسوـ أو ارترا ات أو مسا
العسو  سدادها اأمر الذي يؤدي إل  تعزيز ال ّبة يػ  الجهػاز الم ػري . ويػ  هػذا ال ػدد أ ػدرت لجنػة 

 عد ال دمة العالمية ال  يرة  وترػ ؿ هػذا الم ػادئ إطػارًا  2009 اؿ السترارية م ادئ سماف الودائا سنة 
أدرجػت إ ػالةات الّنظػاـ الم ػري  المعػززة الجزائر  مرنًا لتط يؽ الممارسات الم    أنظمة الودائا  وي 

الذي يد    بػانوف الّنبػد والبػرض الّ  نػة اأساسػية لنظػاـ  10-90  دور قانوف اأساس  اأوؿ ل م ارؼ 
 نتيجػػٍة  11-03التػػأميف   ػػ  الودائػػا إل أف هػػذا الّنظػػاـ لػػـ يػػتـ العمػػؿ  ػػه  ػػريةا إّل يػػ  تعػػديالت اأمػػر 

س  عػػػض الم ػػػارؼ. ي ةػػػث هػػػذا المط ػػػب يػػػ  رػػػروط قيػػػاـ هػػػذا الّنظػػػاـ واأطػػػػراؼ ةتميػػػٍة لمرػػػ  ة إيػػػال
 يؽ الستبرار المال  ييها.بمخاطر وتةالالخاسعة والمستفيدة منه و ف ط يعة هذا اآللية ي  إدارة 

 دكر نظػػػػػػـ حمايػػػػػة الكدائع فػػػػػػي دعـ المصػػػػػػػارؼ المتعٌثرة: .1
الم ػارؼ العام ػة يػ  الّنظػاـ المػال    مػف ماليػة ارػترا ات تجميػا   ػ  الودائػا سػماف ي ػرة تبػوـ

يػ  ةالػة  اأ سػاء الم ػارؼ الودائػا لمسػا دة ت ويف  ندوؽ سػماف  ةيث يتجّ   الهدؼ اأساس  مف
 إف إذ اأ سػاء  الم ػارؼ   ػ  الّ ػندوؽ المرػترؾ هػذا مػوارد تبت ػر ل الةػالت  عػض ويػ  التع ّػر 
إذف   ال ػندوؽ  هذا لد ـ  الماؿ تسهـ والخزينة العمومية...   المر زية م اريها طريؽ  ف الّدوؿ  عض

. ومػف (1)الماليػة   ػ  المؤسسػات تػأميف إل هػ  ت اي   ومػا مغزى        تنطوي الودائا  سماف  ي رة  
نظػػاـ سػػماف الودائػػا الم ػػريية و ػػندوؽ السػػماف يسػػع  إلػػ  ةمايػػة ةبػػوؽ الواسػػح ةتّػػ  مػػف اسػػمه أف 

المػػػود يف  الدرجػػػة اأولػػػ  وتب يػػػؿ اةتمػػػاؿ الػػػّذ ر المػػػال   يػػػنهـ   اإلسػػػاية إلػػػ  سػػػماف اسػػػتبرار الجهػػػاز 
الم ري  وتالي  اأزمات المالية  ومف هذا المنط ؽ ين غ  أف ي ن  نظػاـ التّػأميف   ػ  الودائػا  ال تمػاد 

ف  ػاف معظمهػا خػارج نطػاؽ      دد مف العوامػؿ الخارجيػة أو  عػد تةبيػؽ  عػض المتط  ػات المسػ بة  وا  
 :(2) الةيات سماف الودائا الم اررة  ي ف لها تأ ير م ارر     الّنظاـ وترمؿ

 تبييـ مستمر لالقت اد الوطن  والّنظاـ الم ري ؛ -
 اإلدارة الس يمة ل هيآت اإلرراؼ والّرقا ة الم ريية؛ -
 إطار قانون  يعاؿ ونظـ مةاس ية وتع يمات إي اح س يمة؛ -

                                                           
 .2000السعودية   -  المعهد السالم  ل  ةوث والتدريب  جدةنظاـ حماية الكدائع لدل المصارؼ اإلسالميةال نؾ السالم  ل تنمية   -(1)

(2)
- Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Principes fondamentaux 

en vue de l’établissement de régimes efficaces d’assurance-dépôts, Juin 2009, P05.  
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رسػػاء السػػتبرار  مػػا  ويػػ  هػػذا ال ػػدد مػػف ق يػػؿ الف ػػؿ  ػػيف ط يعػػة هػػذا اأداة يػػ  إدارة المخػػاطر وا 
أسػػ فنا  يػػ ف هػػذا الّنظػػاـ و  ػػ  خػػالؼ  عػػض ال ػػاة يف. نػػرى  أنػػه يػػدخؿ سػػمف اآلليػػات العالجيػػة يػػ  إدارة 

رؼ  ػػدـ مبدرتػػه المخػػاطر وليسػػت الةترازيػػة  وهػػذا  اأسػػاس أف تدخ ػػه ل ي ػػوف إل  عػػد أف يع ػػف الم ػػ
إّل أّنػه ومػف أجػؿ يعاليػة   04-97مػف الّنظػاـ  14    الّديا  وهذا ما ن ت   يػه و  ػريح الع ػارة المػادة 

نظاـ سماف الودائا يتوجب أف ل يستغؿ منفردا  الّتعامؿ ما ةالت التع ر الم ري   ؿ أف يد ـ  توليفة 
لجنة  اؿ السترارية ي  هذا اأمر  والم ةؽ رقـ  مف اأدوات الةترازية أو العالجية  ما ن ت     ذلؾ

 يوسح الم ادئ اأساسية الفعالة لسماف الودائا. (03)
 :"S.G.D.B"نظاـ ضماف الكدائع في الٌنظاـ المصرفي الجزائرم  .2

ي  هذا ال دد يم ف تمييز  الث مراةؿ أساسية مر  ها هذا الّنظاـ أولها مرة ة اإلنراء الت   انت 
والّذي وسا الّ  نة اأول  إلنراء هذا الّنظاـ   ـ مرة ة  دور  10-90ما  دور قانوف الّنبد والبرض 

هذا الّنظاـ  وأخيرًا  الترتيب اأساس  ل نظاـ الذي ةدد و وسوح  يفية سيرورة والتعامؿ الم ري  ما
   عد ةالت  دـ 11-03مرة ة اإل الح والّتعديؿ اأوؿ لبانوف الّنبد والبرض  موجب أة اـ اأمر 

 الستبرار الم ري  الت  را ت الّنظاـ خالؿ ت ؾ الةب ة.
 :1990نظاـ ضماف الكدائع في إطار اإلصالح المصرفي  .1.2

التأميف     الودائا منذ  دور البانوف اأساس  اأوؿ تناوؿ الّنظاـ الم ري  الجزائري قسية 
"  نتيجة ةتمية لالنفتاح الم ري    ةيث د ا إل  إلزامية 10-90ل م ارؼ قانوف الّنبد والبرض "

. (1)الم ارؼ  أف ت تتب ي  رأس ماؿ  ندوؽ سماف الودائا و العم ة الوطنية وه  رر ة ذات أسهـ
ا هو موّسح ي  ال اب الّرا ا مف قانوف الّنبد والبرض إل   نؾ الجزائر ويعود أمر إدارة هذا ال ندوؽ  م

وةدا دوف سواا  و الوة     أّف الم ارؼ العام ة ي  الجزائر ت تـز  ال تتاب ي  رأس ماؿ هذا 
منها. وتعت ر  %02الّ ندوؽ ي نها م زمة أيسا  ديا أقساَط سنويٍة     ةجـ ودائعها   ما ل يفوؽ  ف 

ودائا الت  تعود لرخٍص واةد لدى الم رؼ وديعًة واةدًة ةت  ولو  انت  عمالٍت مخت فة جميا ال
والوديعة المبيدة  العم ة الوطنية ه  وةدها المسمونة مف ق ؿ ال ندوؽ  وما نرير إليه أّف الودائا 

لمالية مف المسمونة ه  الت  تخّص العمالء يبط أي تست ن  ت ؾ الودائا ما  يف الم ارؼ والمؤّسسات ا
 السماف أو الرتراؾ.

 

 

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.النقد كالقرضيتعمؽ بقانكف   1990أيريؿ  14  المؤرخ ي  10-90  البانوف 170المادة  -(1)
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 :1997نظػػػػػػػػػاـ ضماف الكدائع فػػػػػػػػي إطار الٌنظاـ  .2.2
الذي يعن  " الّنبد والبرض" الّ  نة اأول  لنظاـ التّأميف  10-90لبد وسا البانوف اأساس  اأوؿ 

   ةيث 1997    الودائا ي  الجزائر  وقد تدّ ـ مف خالؿ التّف يؿ الّسمن  الّذي  در ي  سنة 
 :(1)تسّمف الّسمات الّرئيسية لنظاـ التّأميف المعموؿ  ه ي  الجزائر ندرجها ي  الّنباط التّالية

 ؛"S.G.D.B" ت تتب ي  رأسماؿ رر ة سماف الودائا الم رييةيجب     الم ارؼ أف  -
ي تـز  ؿ م رؼ أف يديا إل  رر ة سماف الودائا الم ريية   الوًة سنوية تةسب ةسب الم  غ  -

اإلجمال  ل ودائا  العم ة الوطنية المسج ة نهاية  ؿ سنة. ويةدد مج س الّنبد والبرض سنويا نس ة 
 ؛10-90    اأ  ر سمف البانوف الم ري   (%02)هذا العالوة ي  ةدود ا نيف  المائة 

  (دج 600.000)الةد اأق   ل تعويض الممنوح ل ؿ مودع  م  غ ستة مائة ألؼ دينار جزائري  يةدد -
ويط ؽ هذا الّسبؼ     مجموع ودائا نفس المودع لدى نفس الم رؼ مهما  اف  دد الودائا 
والعم ة ال ع ة المبيد  ها  وهذا إةدى الّنباط الت  لقت جدًل   يرًا ي  ما يخص التعويض     

ر يد  يف م الغ الوديعة الوةيدة والبروض والم الغ اأخرى المستةّبة ل م رؼ      اةب ال
 الوديعة؛

ي تـز  ؿ م رؼ أف يديا إل  رر ة سماف الودائا الم ريية   الوًة سنوية تةسب ةسب الم  غ  -
يا نس ة اإلجمال  ل ودائا  العم ة الوطنية المسج ة نهاية  ؿ سنة. ويةدد مج س الّنبد والبرض سنو 

    اأ  ر  ما س ؼ وذ رنا سمف البانوف الم ري   (%02)هذا العالوة ي  ةدود ا نيف  المائة 
 ؛90-10

ف تجاوز مجموع الم الغ المستةبة     المودع  يتـ تعويسه ي  ةدود الّسبؼ المن وص  - ةت  وا 
 (؛دج 600.000)  يه 

تديعها ي  أجؿ أق اا  ال ة أرهٍر تستف  رر ة سماف الودائا الم ريية المستةبات المود يف و  -
 ا تداًء مف التاريخ الذي  رةت ييه الّ جنة الم ريية  تع ر الم رؼ و دـ قدرته     الّسداد؛

يتـ الّتعويض  العم ة الوطنية يبط  ويتـ تةويؿ الودائا  العم ة الّ ع ة إل   م ة الوطنية  الّسعر  -
 نة الم ريية  ف تع ر الم رؼ و دـ قدرته     الّديا؛المعموؿ  ه ي  التّاريخ الذي أ  نت ييه الّ ج

 

 

 
                                                           

مارس  25ال ادرة ي   17  جريدة رسمية رقـ يتعمؽ بنظاـ ضماف الكدائع المصرفية  1997ديسم ر  31  المؤرخ ي  04-97النظاـ رقـ  -(1)
1998. 
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 :2003نظػػػػػػػاـ ضماف الكدائع في إطار اإلصالح المصرفي  .3.2
 الٍث أس اَب  م رؼٍ  عد قسية تع ر ويرؿ م رييف ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري وخروج 

تسييرية وقد س ؽ وتناولناها ي  الف وؿ الّسا بة مف الّدراسة  تمت إ ادة الّنظر ي  ط يعة تسيير 
سنة يبط مف  دور البانوف  13الم ارؼ ي  الجزائر ما تمخض  نه التعديؿ الم ري  ال ان   عد 

. وي  هذا "10-90"غ  البانوف الذي أل "11-03"اأساس  اأوؿ ي  الجزائر  وقد جرى ذلؾ   دور اأمر 
الّ دد تـ إجراء  عض التغيرات     سرياف نظاـ التّأميف     الودائا خ و ًا  عد يرؿ الم رييف. 
ومف هذا المنط ؽ أ  ح     الم ارؼ لزاما التبيد ال اـر  هذا الّنظاـ  يةت  ذلؾ الةيف  انت مسألة 

تجر ة ما قسية الفرؿ واأسوأ مف ذلؾ يبداف الجمهور التبيد  ه مجرد تع يمة ين ا وف لها  ل ف  عد ال
الم ري  ال بة ي  الجهاز الم ري   أ  ح  ندوؽ سماف الودائا سرورة وةتمية توازي إف لـ ن الغ 
تدخالت  نؾ الجزائر      عيد العمؿ الم ري   ولبد جرى إ دار  عض التعديالت ي  هذا السياؽ 

 نذ رها تواليا:
مف ةجـ الودائا اإلجمالية  (%02)تعديؿ  الوة السماف الت  ت تـز  ها الم ارؼ  عدما  انت  -

 ؛(1)(%01)ل م رؼ إل 
تستف  رر ة سماف الودائا الم ريية المستةبات المود يف وتديعها ي  أجؿ أق اا ن ؼ سنة  -

 ؛(2)قدرته     السدادا تداًء مف التاريخ الذي  رةت ييه الّ جنة الم ريية  تع ر الم رؼ و دـ 
 تعف  الم ارؼ المنتمية ل هيئات المر زية الت  تسمف الّسيولة ومالءة مف سماف الودائا الم ريية؛ -
 دكر نظػػػػػػػػاـ التٌأميف عمػػػػػػػػػػػى الكدائع فػػػػػػػػػي إدارة المخاطػػػػػػػػر المصرفية: .3

مخاطر والةالت الّت  يستوجب تدّخؿ هذا ييما ي    يفية تدّخؿ نظاـ تأميف الودائا ي  إدارة ال
 المؤسسة   فتها  الجية  ما يتسّمف  يفية الّتعويض أي اآللية الم اررة ي  معالجة المخطر المترتب.

 حػػػػػػاالت تدخػػػػػػؿ مؤسسة ضمػػػػػػػػػػػػاف الكدائػػػػػع: .1.3
الم ري  مف خالؿ سماف  ندوؽ سماف الودائا الم ريية إل  الةفاظ     الستبرار يهدؼ 

استبرار الودائا الم ريية ةت  ي  ةالت التوتر والذ ر الم ري   وهذا  ف طريؽ التدخؿ  ند تع ر 
أةد الم ارؼ التجارية مف أجؿ تعويض مود   هذا الم رؼ  ف ودائعهـ  ول يتـ التعويض إل ي  

ذا دوف أف ي ةث ي  س ؿ إنباذ ةالة تعذر الم رؼ  ف ذلؾ وةسب ما تبرا لجنة الّنبد والبرض  وه
)المب ود  ه هنا  ندوؽ سماف الودائا وليس الّ جنة الم ريية(. أي أّف الّنظاـ و ما أسته ينا  الم رؼ

                                                           
غرت  27ال ادرة ي   52  جريدة رسمية رقـ يتعمؽ بالنقد كالقرض  2003غرت  26  المؤرخ ي  11-03  اأمر رقـ 118المادة  -(1)

2003. 
ال ادرة ي   43  جريدة رسمية رقـ يتعمؽ بنظاـ ضماف الكدائع المصرفية  2004مارس  04  المؤرخ ي  03-04  النظاـ رقـ 15المادة  -(2)

 .2004جواف  02
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 11-03ي   داية المط ب هو نظاـ  الج  ي  تسيير المخاطر الم ريية وليس وقائيا. و  دور اأمر 
 مساهمة قدرها  "S.G.D.B" ندوؽ سماف الودائا التزمت الم ارؼ الجزائرية  ال تتاب ي  رأسماؿ 

  و اف الّنظاـ الم ري  يسـ آنذاؾ  ال وف م ريا ومؤسسة (دج10.000.000) ررة م يوف دينار ل مساهـ 
 .(1) (م يوف دج 220)  جمال  مساهمة مائتيف و رروف م يوف دينار جزائري  أي مالية 
 :"S.G.D.B"آلية التعكيض كحدكد التغطية مف  .2.3

ل يغط  إل ستمائة ألؼ دينار ويؽ التنظيـ المعموؿ  ه  "S.G.D.B"أررنا سا با إل  أف نظاـ 
 المستةبة الم الغ مجموع تجاوز ل عميؿ الواةد  مهما  انت م  غ وديعته وي  ة ة ما إذادج(  600.000)

 اأمر يتع ؽ و ندما الر يد  ط يعة الةاؿ   مدينا المودع ي ب  العميؿ وديعته     المودع مجموع
 ةدود السبؼ ي  سمانا يستفوف المود يف الرر اء  يف يوزع  التساوي الةساب هذا ي ف مرترؾ  ةساب

   ةيث تـ 2003 عد أزمة تع ر الم ارؼ ي  أوؿ مّرة ي  الجزائر  "S.G.D.B" المةدد. وقد تدّخ ت
الم ريية     أف التعويض ل يطاؿ إل وينص نظاـ سماف الودائا مود ا   45.000تعويض ما يبارب 

" اةب الوديعة" يالبا دة العامة أف ي وف  اةب الةؽ ي  التعويض هو المودع نفسه  ل ف ل ي وف 
 ذلؾ إذا   ت انه ليس  اةب الةؽ ي  الم الغ المود ة ي  الةساب و التال  ي وف مف ود ت الودائا 

ةاؿ تعدد ذوي الةبوؽ يجب أف يؤخذ  عيف ال ت ار  لةسا ه هو المستفيد مف الةؽ ي  التعويض  وي 
 الة ة العائدة ل ؿ واةد منهـ ويبا أة اـ البانونية واأة اـ الت  تنسـ تسيير الم الغ المود ة.

 

الذي يعن  " الّنبد والبرض" الّ  نة اأول  لنظاـ التّأميف     الودائا  10-90وسا البانوف 
ي  الجزائر  هو نظاـ مخاطر مف الّر ؿ العالج  ي  تسيير المخاطر الم ريية وقد تدّ ـ مف 

يةدد الةد اأق   و المتع ؽ  سماف الودائا الم ريية   04-97خالؿ إ دار الّنظاـ رقـ 
 م  غ ستة مائة ألؼ دينار جزائري يط ؽ     مجموع ودائا نفس  ل ّتعويض الممنوح ل ؿ مودع

ف تجاوز مجموع الم الغ المستةبة     المودع  وهذا إةدى  المودع لدى نفس الم رؼ ةّت  وا 
ـّ  الّنباط الت  يعاب   يها هذا الّنظاـ وقد لقت جدًل   يرًا. لذلؾ نةف نرى مف وجهة نظر أف يت

لّتعويض والتّأميف  ما يتناسب وةجـ الودائا العميؿ مف جهة ومف جهة إ ادة الّنظر ي  تبنيات ا
أخرى نس ة العالوة الت  تبدمها ال نوؾ ل  ندوؽ نظرا لعدـ تناس ها ما ظروؼ الّسوؽ الم ري  

 .م رؼمف جهة ومف جهة أخرى ما ط يعة وةجـ ال

 
                                                           
(1)

- la Banque d'Algérie, Evolution Économique Et Monétaire En Algérie, Chapitre V: Systeme Bancaire : 

Intermediation, Supervision Et Modernisation Bancaire : Intermédiation, Supervision Et Modernisation Rapport 

2003. 
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  "Bâle" الجزائػػػػػػري لتو يػػػػػػػػات لجنػػػػةت ّن  الّنظػػػػػػاـ الم ريػػػػػػ  :   المط ب ال ّػػػػػػػػالث

الجزائر  عديد الّدوؿ استوةت معايير إدارة المخاطر والّرقا ة الم ريية مف المعايير الّدولية 
ما  السترارية  وي  هذا الخ وص  دأ التّبيد  ت ؾ المعايير أو مةا اتها إل  ةدٍّ  "Bâle" مبررات لجنة 

والذي ان  بت منه البوا د الةترازية العامة  الت  تط ؽ ي  الّنظاـ  10-90منذ اإل الح الم ري  اأوؿ 
الت  ةددت نسب المالءة والنسب الةترازية   74-94الم ري  و اف أهـ مي اؽ هو ما تسمنته التع يمة 

السترارية  "Bâle"  ػػػاؿ وي  هذا ال دد ي ةث هذا العن ر ي  تطورات ت ن  الجزائر لمي اؽ لجنة
وجم ة التدا ير الةترازية الت  ُتمهد لت ن  المبررات الّدولية  والت  ستجعؿ الّنظاـ الم ري  الجزائري 
رساء قا دة لاللتزاـ الّ ريح  سمف ت ؾ الّتو يات  هذا الّتدا ير الةترازية تهدؼ إل  تويير المناخ وا 

 ة الّدولية.والفع   ل موا يؽ والبوا د الةترازي

 :"Bâle I" تبني الٌنظاـ المصرفي الجزائرم لتكصيػػػػػػػػات .1.
ةاوؿ  نؾ الجزائر والجهات الت  تعن   الّرقا ة واإلرراؼ الم ري  ت ن  التو يات العم ية ل جنة 

  و ما أف ت ؾ الةب ة اتسمت  النطالؽ الةبيب  لمنهت 1988 اؿ السترارية ل تو يات ال ادرة ي  
القت ادي الجديد الذي يد   "اقت اد الّسوؽ"  و ذا ةالة اله وط القت ادي الرديد الذي ميز ت ؾ 
الفترة   اف لزامًا      نؾ الجزائر أف يساير ت ؾ الظروؼ مف خالؿ إلزاـ الّنظاـ الم ري  التبيد  ت ؾ 

 التو يات ل ف  ر ٍؿ تدريج .
 :نظػػػػػػػػاـ تغطية المخاطػػػر المصرفية .1.1.

ـّ إدراج الّنظاـ الذي يبس   نسب تغطية المخاطر  وت نيؼ ي  خسـ إ داد الّنظاـ الةترازي ت
دراج الفوائد الّناجمة  ف الّديوف الدّ  يوف ةسب درجة المخاطر الت  يواجهها اإلنساف وت ويف اةتياطات وا 

البوا د الت  يجب       ةيث يةدد هذا الّنظاـ 09-91غير مسموف تة ي ها  والت  تسمنها الّنظاـ 
وي  هذا الّ دد . (1)الم ارؼ والمؤسسات المالية أف تعتمدها ي  مجاؿ تبسيـ المخاطر وتغطيتها

يستوجب     الم ارؼ أ ناء البياـ  نراطاتها اللتزاـ  النسب الّدنيا ل تغطية المخاطر الت  ت تنؼ 
  اأمواؿ الخا ة ل م رؼ.نراطاته ما اأطراؼ المبا  ة  وه   هذا النةو ت وف مغطاة 

 النس ة الب وى  يف مجموع المخاطر الت  يتعرض لها ما الطرؼ اآلخر و اي  أمواله الخا ة؛ .أ 
النس ة الب وى  يف مجموع المخاطر الت  يتعرض لها ما الطرؼ اآلخر الذي تة ؿ     قروض  .ب 

 ؿ مف جهة أخرى؛تتجاوز نس ة معينة مف  اي  أمواؿ الخا ة مف جهة  وم  غ  اي  هذا اأموا
 النس ة الدنيا  يف م  غ  اي  اأمواؿ الخا ة ومجموع المخاطر الت  يتعرض لها  س ب  م ياته؛ .ج 

                                                           
(1)

- la banque d'Algérie, Règlement n° 91-09 , du 14 août 1991, fixant les prudentielles de gestion des Banques 

et établissements financiers. 
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 ةيث ل  (%25)وتتم ؿ الةدود الب وى لمستوى المخاطر المت  دة     نفس المستفيد  واقا 
 :(1)يتجاوز المعدلت الم  غ ال اي  مساهمتهـ ي  رأس الماؿ و اف هذا  ر ؿ تدريج   اآلت 

 ؛1992ا تداء مف جانف   40% -
 ؛1993ا تداء مف جانف   30% -
 ؛1995ا تداء مف جانف   25% -

تسمح معدؿ يجب أف ت يها م اررة  م ية تغطية المخاطر. الي  ةالة ما إذا  انت هناؾ زيادة ي  
هذا المخ  ات إل  سماف الةد اأدن  مف مخاطر الئتماف الت  ت تنؼ النراط الم ري  ومدى قدرة 
الم رؼ     تغطيتها  جزء مف أمواله الخا ة  والجدير  الذ ر أف أهـ المخاطر الت  تتر د العمؿ 

التع يمة سا بة الذ ر الم ري  ي  الجزائر ةت  وقت قريب ه  المخاطر الئتمانية يبط  وهذا ما ورد ي  
والت  تسمنت ي  المادة الرا عة المخاطر المتأتية مف ال تماد ل ز ائف ول مستخدميف و ذا البروض 

 الممنوةة ل م ارؼ والمؤسسات المالية  اإلساية لسندات التوظيؼ والمساهمة واللتزامات  الّتوقيا.

  الم رؼ والت  أررنا إليها ي  إّف هذا المخاطر  عسها أو   ها تغط   اأمواؿ الخا ة ي
. وي وف ر د و ر ؿ دوري سياسات واإلجراءات الت  تتع ؽ  البروض الم ريية (23)الجدوؿ رقـ 

وتوظيفاتها  وأف تعَد تبريرًا  ف المراجعة الخارجية ل ؿ يرد أو مؤسسة  انت الس ب ي  مخطر تفوؽ 
ة     الز ائف ةسب درجة اإلخطار الت  مف  اي  أمواله الخا ة  وأف تميز ديونها المستةب 15%

 تواجهها وأف ت وف اةتياطات الخا ة  خطر البروض والعمؿ     إدارة الّديوف غير مسموف تة ي ها.

 :تكزيػػػػػػػع كتقسيـ المخاطػػػػػػر المصرفية .2.1
      الم ارؼ العام ة ي  الّنظاـ الم ري  74-94 موجب اأة اـ الت  جاءت  ها التع يمة 

الجزائري التبيد  نس ة مالءة ويبا لما تبس   ه لجنة  اؿ السترارية   ةيث تسمف تغطية المخاطر 
مف إجمال  رأس الماؿ البانون  ل م ارؼ  وي وف اللتزاـ  هذا النس ة  %08الئتمانية  ما ل يبؿ  ف 
 :(2)ويبا ل رزنامة الموسةة أدناا

 "Bâle I": مراحؿ االلتزاـ بنسبة المالءة لمجنة (73)شكؿ رقـ ال

 

 

 

 مف إ داد ال اةث   ناءا     نفس المرجا. المصدر:
                                                           
(1)

- http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm     29/06/2017     43: 07    ــــــــــــ. 
(2)

- Instruction N° 74-94 Relative A La Fixation Des Règles Prudentielles De Gestion Des Banques Et 

Etablissements Financiers, Du 29 Novembre 1994. 

 1999 ديسم ر 1998 ديسم ر 1997 ديسم ر 1996 ديسم ر 1995 جواف

05% 04% 07% 06% 08% 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
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 :فػػػػػػػي المصارؼإدارة مخاطر االئتماف  .2.
تعد مبترةات لجنة  اؿ السترارية أهـ العنا ر الةترازية إلدارة المخاطر المعتمدة ي  الّنظاـ 

  ومخت ؼ الّتعديالت 10-90الم ري  الجزائري منذ أوؿ نظاـٍ اةترازي معموؿ  ه المن  ؽ  ف البانوف 
 الت  طرأت   يه.

 :رصد المخاطػػػػػػػػر المصرفية .1.2
أجؿ د ـ الّنظاـ الةترازي المستند     مبررات لجنة  اؿ السترارية ي نه يتوجب      ؿ مف 

جراءات خا ة تتع ؽ  ر د المخاطر الئتمانية  يال يزاؿ الّنظاـ  م رؼ ومؤسسة مالية وسا سياسات وا 
     الم ري  الجزائري إل  وقت قريب  رسة ل مخاطر الئتمانية وةدها دوف سواها  و  يه يتوجب

 الم ارؼ ما ي  :

 الئتمانية؛ إ داد وا تماد  ياف     إستراتيجيتها -
 سماف تنفيذ اإلجراءات الّداخ ية الت  تةدد طريبة تنفيذ السياسات الئتمانية؛ -
 الر د المستمر لدرجة التنويا ي  المةايظ الئتمانية؛ -
 :ترجيػػػػػػػح المخاطػػػػػػػر المصرفية .2.2

ل ت نيؼ المخاطر  معياريةالّنظاـ الم ري  الجزائري ي وف ويؽ مبار ة  إف ترجيح المخاطر ي 
أ دها  نؾ الجزائر أي أنه ل يخسا لت نيفات م اررة الت  تعدها مؤسسات الجدارة الئتمانية  ما تبرا 

نظاـ الترجيح ويؽ ت ؾ الم ادئ  وي   تلجنة  اؿ السترارية.  الرغـ مف أف الّس طات اإلررايية قد وةد
هذا ال دد تجرى ترجيح المخاطر ويؽ الّنظاـ الذي يةددا  نؾ الجزائر ما  يف أ وؿ مرجةة  درجة 

تط ؽ     مخت ؼ اللتزامات ةسب ت نيفها وسيولتها. أّما  النس ة ( %100 - %00)ال فر والمائة 
أر عة أ ناٍؼ لأل وؿ خارج الميزانية ييرى  نؾ الجزائر أف ي نفها ويبا لدرجة الخطر المتوقعة إل  

  وما نذ ر  ه أف دناا)سعيؼ  معتدؿ  متوسط  مرتفا( و درجات الترجيح نفسها المدرجة ي  الجدوؿ أ
 انت ذات   ة  اللتزامات خارج الميزانية وسوء تبدير وترجيح المخاطر  2009-2008اأزمة المالية 

 الت  قامت  ه مؤسسات الّت نيؼ الدولية.
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 في الجزائر حسب النظاـ االحترازمأكزاف المخاطرة المرجحة لألصكؿ :  (42)جدكؿ رقـ 

 مف إ داد ال اةث   ناءا    : المصدر:
- Instruction N° 74-94, Op-Cit. 

 :"Bâle II"تكٌيؼ الٌنظػػػػػػػػاـ المصرفي الجزائرم مع تكصيات لجنة  .3.
 الرغـ مف أف مبررات لجنة  اؿ السترارية ي  خ وص المالءة المالية أو الةو مة ل ت تسب 
الّ  غة اإللزامية     الم ارؼ إّل أف مزاياها تجع ها سرورًة ل خيارًا خا ة ي  ظؿ اأزمات المالية 

اـ الجزائر المتالةبة والت  أ  ةت سرورة وةتمية  و ناءا     هذا سنةاوؿ ال ةث ي  مدى التز 
 ."Bâle II" تو يات لجنة 

 :"Bâle II" المػػػػػاؿ رأس كمعايير قيػػػػػػاس حكؿ العالمي التكافػػػػػػػػػػػػػػؽ .1.3
  عنواف المعّدلة الو يبة ط عتها ال انية  َنرر    دار  اؿ السترارية لجنة قامت 2004 سنة ي 

 وةساسية رمول أ  ر جديد إطار ي  الماؿ"  رأس ومعايير الماؿ رأس قياس ةوؿ العالم  التوايؽ"
 الترغيؿ. هذا ومخاطر الّسوؽ مخاطر الئتماف  مخاطر لترمؿ الم ارؼ لها الت  تتعرض ل مخاطر
لبياس المالءة الم ريَية وهو   "Bâle II"ػػ   ا تياديا والمعروؼ الماؿ رأس ل فاية المعدؿ والجديد اإلطار

إل  نفس الم ادئ العامة  التفاؽ وين ن  هذا  (1)ويعت ر أ  ر تعبيدا منها 1988 م يًا ي غ  التّفاقية اأول  
رساء الستبرار المال   ها الت  جاءت  ها التفاقية اأول  وه  ويبوـ التفاؽ  تةبيؽ متانة الم ارؼ وا 

 ما ي ينه الّر ؿ أدناا.الجديد      ال ة د ائـ  
                                                           

 .المط و ات يب د  ها البروض الممنوةة لت ؾ الجهة  أو اأمواؿ المود ة لديها -(*)
(1)

- Saidani Zahir , Analyse du processus de Gestion du Risque Operational par les Banque , Magistère en 

money-finance –banques, Univ- mouloud Mammeri , tizi ouzou, 2011/2012Algérie,P  30 . 

 نكعيَّة األصكؿ درجة المخاطرة
 سمانات نبدَية وأوراؽ مالية  (*)المتاةات الّنبدَية + المط و ات مف الة ومات والم ارؼ المر زَية والمط و ات  فر

 .OCDEمف الة ومات + المط و ة أو المسمونة مف ة ومات وم ارؼ مر زَية ي    داف 
 المط و ات مف هيئات البطاع العاـ المة ِّػَية )ةس ما يتبَرر وطنيًّا( - % 05إل  01

 + الّنبدَية ي  الطريؽ . OCDEالمط و ات مف م ارؼ التنمية الدولَية وم ارؼ دوؿ منَظمة  - % 20
 قروض مسمونة  مرهونات  بارَية  ويرغ ها ماَل ها. - % 50

 + الموجودات اأخرى. OCDEبطاع خاص + مط و ات خارج دوؿ ال جميا اأ وؿ اأخرى + مط و ات - %  100
 تحسب أكزاف المخاطرة بالنسبة لاللتزامات العرضية )التعيدات خارج الميزانية( 
  نود م ي ة ل بروض ما العمالء اأيراد والمؤسسات غير المالية. وهو يم ؿ خطرا مرتفا.       - % 100
 غير العام ة ي  الجزائر وهو يم ؿ خطرا متوسط.       اأخرى نود مرت طة  المؤسسات المالية والم ارؼ   - % 50
 . وهو يم ؿ خطرا معتدؿ.      اأخرى نود مرت طة  المؤسسات المالية والم ارؼ  - % 20
 التعامالت ما الهيآت الة ومية  ما ييها الم رؼ المر زي. وهو يم ؿ خطرا سعيفًا.       - % 00
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 "Bâle II": الٌدعػػػػػػائـ الٌثالثػػػػػػػػػػة الٌتفاقيػػػػة لجنة ( 83الٌشكؿ رقـ )

 
 إ داد ال اةث   ناء     ما س ؽ.   المصدر :

ي  نباط أساسية أهمها   "Bâle II" واتفاؽ" Bâle I" اتفاؽ  يف الختالؼ ويم ف إدراج أوجه
ـّ إجراء تغيير رأس ِ فاية متط  ات  اةِتساب الخاص الختالؼ  اأ وؿ ترجيح منهجية الماؿ  ةيث  ت
 المخاطر وه  المخاطر العم ياتية مف جديد نوع جذريًا  وتـ إساية تغييرا الئتماف  مخاطر

 تةبيؽ ال ت ار ي  يأخذ القت ادي الذي الماؿ رأس تةبيؽ" Bâle II" تط يؽ هذا ويد ـ "الّترغي ية"... 
)*(الماؿ المعدؿ  المخاطر رأس     والَعوائد اأر اح

"RAROC"  هيئات  دور تتع ؽ  نود ما إساية 
 ي  واإلي اح  الرفايية تتع ؽ إل  متط  ات المخاطر إساية وأساليب إدارة َماؿ رأس ِ فاية     الّرقا ة

 الّسوؽ وةجـ المخاطر.

 :"Mc Dounaugh" الماؿ رأس لمتطمبات الدنيػػػا الحدكدالٌدعامة األكلى  .1.1.3
 هذا تتمّ ؿ "Mc Dounaugh" الماؿ رأس لمتط  ات الّدنيا الةدود الّنس ة إل  الّد امة اأول  

تـ تعدي ها سمنيا  يمف ةيث أوزاف المخاطر أ  ةت أ  ر  الماؿ رأس مف اأدن  الةدّ  ي  المتطّ  ات
ال ان  مف الدراسة( و ذلؾ سوؼ تع س إل  تطورا وأ طيت معايير لبياسه )تـ التطرؽ إليها ي  الف ؿ 

ةّد  عيد درجة ت ؾ المخاطر ي  الم ارؼ والمؤسسات المالية. إّل أّف ي  الجزائر ت ب  المبار ة المعيارية 
ه  الّترجيح المعتمد والذي  يستند إل   "l'approche Standard sur les notations" لت نيؼ المخاطر

  أما "Modise"و ذا  "Standard End dobbors"  الت الت نيؼ الئتمان ذات الّت نيؼ الذي تعتمدا و 
أّما لدى  نؾ الجزائر  النس ة لم ونات رأس الماؿ ي ـ يةدث أي تغيير ييها ول ي  نس ة الّتغطية المعتمدة. 

المخاطر  مف جديد نوع لّما يزؿ  عد معيار رأس الماؿ يستوي  رريةتيف يبط  ما أس فنا هذا وقد تـ إساية

                                                           
ويؽ المخاطر ترجا إل  ةد   ير قدرتها     تبديـ الم وف اأساس  أي هي ؿ مت امؿ إلدارة المخاطر. وهو  المعدؿ الماؿ  ائد رأس َمنهجية -)*(

استعماؿ  العامري    اس ن راسارجا إل : والعائد  لمزيد مف التف يؿ  المخاطرة  يف المفاس ة اةتساب خالؿ المخاطر مف معدؿ لبياس مبياس
 دراسات مج ة  الخاصة العراقية المصارؼ مف عينة في المخاطر المصرفية دراسة إدارة " فيRAROCبالمخاطر" ؿالمعدٌ  الماؿ رأس عائد نمكذج

 . 182  ص 2012  21 العدد  المج د السا ا  -ومالية مةاس ية

 مقررات لجنة باؿ االستشارية

 Bâle II" 2004"الٌدعائػػػػػػػـ األساسيػػػػػػػػػة الٌثالثػػػػػػػػػة لمقررات 

عممية الميراجعة  انضباط الٌسكؽ
 الرَّقابية 

الحدكد الٌدنيا لمتطٌمبات رأس 
 الماؿ

 بازؿ األكلى

 (1988 &1996) 

الحدكد الٌدنيا لمتطٌمبات 
 رأس الماؿ
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 الخسائر الّناتجة  ف المخاطر الت  تنرأ  ف  دـ  فاءة اإلدارة أو يرؿ "الترغي ية"  والت  تعن   وه 
العم يات الترغي ية الخارجية  ي  ةيف أّف الجزائر ل تعتمد ترجيةا لهذا المخاطر ول لمخاطر الّسوؽ  

  ي  ةيف أف النس ة الت  "Cooke"ة اأول  و التّال  نس ة المالءة المعتمدة ي  الجزائر ه  نس ة المالء
 ."Mc Downaugh"تسمنتها المبررات ال انية والت  طرأت   يها التغيرات سالفة الذ ر تد  

 :الرقابيػػػػػػة المراجعة الثٌانية الدعامػػػػػػة .2.1.3
 المخاطرإدارة  لبسايا م ارر  ر ؿ تتعرض الرقا ية  المراجعة والمتع بة ال انية الد امة إف
 الم ريية الجزائرية المنظومة ييها تعرؼ والت  الم ارؼ ي    يها ل رقا ة اأساليب أيسؿ واستخداـ
 الّ جنة الم ريية طرؼ مف سواء الجهود مسا فة   يها يستوجب العم ية  الّناةية مف   يراً  ق وراً 
  البياـ  نؾ الجزائر يت فؿ والت  المجاؿ هذا ي  والم ارر اأوؿ المسئوؿ الم ري   اإلرراؼ المخولة
الم ري  الجزائري   الجهاز داخؿ العام ة المالية والمؤسسات الم ارؼ أو ل الةها  الّرقا ة  عم يات

 :مف أهمها نذ ر اإليجا ية النباط  عض تسجيؿ اأخيرة الّسنوات ي  تـ الم ريية الّرقا ة ناةية يمف

لها  الت  ل نؾ الجزائر المخت فة التبنية الهيئات   ر اأخير هذا يعمؿ دائـ إنذار نظاـ ترسيخ -
     الم ارؼ تعريها الت  ال عو ات  رؼ آلية ما يتمار  ما وهو الم ارؼ معامالت ما

            ساس الت ريةات؛أ
  نؾ الجزائر؛ ق ؿ مف 2004 ماي رهر ي  الم ريية الودائا سماف رر ة تأسيس -
 مف الّنبد والبرض  دءا مج س مف ط  ات ال تماد وتبييـ  دراسةل م ارؼ الةدي ة  خا ة متا عة -

 ؛2002
 الدعامػػػػة الثالثة انضبػػػػػػاط الٌسكؽ: .3.1.3

ل مخاطر  وقد دّ ـ  الفّعالة اإلدارة ي  أساسيا ُ ن را ُتعدُّ ل د امة ال ّال ة انس اط الّسوؽ أما  النس ة 
المتع ؽ  الّنبد والبرض اإلطار البانون  ل نراط وذلؾ  تعزيز استبرار الّنظاـ الم ري   11-03اأمر 

 مف مجمو ة تةديد ذلؾ مف خالؿ إل  الّ جنة وتسع ولسيما رروط الّدخوؿ إل  المهنة الم ريية  
تسهـ ي   تبييـ  ؿ المع ومات الت  مف رأنها أف  الّسوؽ ي  ل مرار يف تسمح الت  اإلي اح متط  ات

اإلدارة الة يفة والفعالة ل مخاطر وتعزيز الّ ال ة ي  الّسوؽ. وي  هذا الّ دد استمر  نؾ الجزائر ي  
العمؿ     تد يـ اإلرراؼ الم ري  وي  توطيد وتعزيز رروط مهنة ممارسة الَنراط الم ري  والتبارير 

، ستعالو انمانيخهية اال، انمصرفية انهّجنةالم ريية  لذلؾ تـ إنراء هيآت خا ة تهدؼ إل  اإلي اح )

 وقد س ؽ الّتطرؽ إليها. (مركسيات بنك انجسائر
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  ر ؿ  اإلي اح الم ارؼ قياـ     وجوب ر زت قد  انت اؿ الستراريةػػػػػػ  لجنة أف ونظرا
 لها تتعرض الت  المخاطر  ه لمواجهة تةتفظ الذي الماؿ رأس متط  ات  ف المناسب التوقيت وي  دقيؽ
 اإل الف     المالية الم ارؼ والمؤسسات  الجزائر الم ريية الّ جنة ألزمت يبد  وظائفها  قيامها أ ناء
 ةرص يبد واإلرراي   و ذلؾ الرقا    م ها إطار  ها ي  الخاص المالءة معدؿ  ف أرهرٍ   ال ة  ؿ

 الخا ة والرفايية  م يات اإلي اح تمس أف     ذ را  س ؽ ما خالؿ الجزائري مف الم ري  المررع
 :أساسيتيف نبطتيف المالية المؤسسات الم ارؼ  نراط

 الخ....الماؿ رأس المالية  الوسعية  المخاطر  الم ري  النراط ي  المهمة العنا ر -
 ي المالية  والمؤسسات الم ارؼ جميا طرؼ مف ومستمر منظـ  ر ؿ والرفايية اإلي اح -

 .الجزائر
 :"Bâle II"مدل تكافؽ المعايير الجزائرية مع مقررات لجنة  .2.3

ي  إطار الةم ة الواسعة مف اإل الح الم ري  الت  تستهدؼ ريا  فاءة أداء وسالمة الجهاز 
قانوف الّنبد  المن  بة  ف تعد التع يماتالم ري  الجزائري وزيادة تنايسيته ومبدرته     إدارة المخاطر  

 01-91و ذا  (1)74-94الذي وسا اأساس اأوؿ ل نظاـ الم ري  الجزائري  والتع يمة  10-90والبرض 
  الجدوؿ أدناا يخت ر درجة وةت  وقت قريب أهـ نظـ إلدارة الم ارؼ المستوةاة مف التو يات الدولية

  ."Bâle II"توايؽ المعايير المة ية ما ت ؾ الدولية الت  أقرتها الط عة ال انية ل جنة 
 كالمعايير المحمية الجزائرية "Bâle II":  مقارنة معايير لجنة (52)جدكؿ رقـ 

 رأس لمتطمبات الدنيا الحدكدالدعامة األكلى  المعيار
 الماؿ

الدعامة الثالثة  الرقابية المراجعة الثانية الدعامة
 انضباط الٌسكؽ

شبو
  ال

طف
مكا

 

تتوايؽ مف ةيث نس ة ال فاية الت  تبس   -
 .%08 معامؿ تغطية أ  ر أو يساوي 

م ونات اأمواؿ الخا ة و ةسب مبومات  -
الّنظاـ الم ري  تتوايؽ ما تع يمات 

 .الّ جنة

 النس ة ل رقا ة الخارجية يه  تمارس  -
مف طرؼ مةايظ  ةسا ات 

 .مستب يف

 

الؼ
الخت

ف ا
كاط

م
 

مخطر  ل تتسمف المعايير الجزائرية -
الّسوؽ والترغيؿ سمف   نا ر الترجيح 

 . المخاطر

الةترازية  ل تتسمف البوا د -
الترغيؿ  الرغـ مف أف  مخاطر

نظرا لط يعة    يرا ي وف ةجمها قد
 .الّنظاـ الم ري  الجزائري

 

 إ داد ال اةث   ناءا     ما س ؽ. المصدر:

                                                           
(1)

- Instruction N° 74-94, Op-Cit. 
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يّتسح ج يًا مدى الب ور ي  التط يؽ الةري  ل د ائـ الّ ال ة  يمف جم تهـ نالةظ أف الّد امة 
اأول  وةدها متويرة ومعتمدة ي  الّنظاـ الةترازي الجزائري ما يعن  أنه ل يزاؿ يعتمد الّتو يات اأول  

 ائ  والةري  ل مبررات ال ّانية. ويتط ا لإللماـ   ؿ الّدائـ الّ ال ة مف أجؿ الو وؿ إل  التط يؽ الّنه

ومبررات لجنة  ل عمؿ  التو يات الدوليةيةاوؿ  نؾ الجزائر جاهدًا الترق   المنظومة الم ريية 
"Bâle II" ، إّل أّنها  ةٍؽ تةاوؿ الو وؿ إل  ذلؾ المستوى الذي الت  ليست  المستوى العاؿ هذا الجهود

 م يًا  يالنتباؿ مف تو يات  اؿ اأول  إل  ال ّانية ل ي وف  فرض يتةدث  نه الجميا لو أّنها تجّسدت 
ّنما يتوّجب إقامة أساٍس و ن  قا ديٍة وترريعية مف الجهاز !! تع يماٍت أو ةّد ةدوٍد م ريية يبط   وا 

اؿ ل يز  - م يػػػػًا  -اإلرراي  ولغاية الم ارؼ والمؤسسات العام ة ي  الّنظاـ الم ري   ونةف نرى أّنه 
ال  ير أماـ الم ارؼ الجزائرية ةت  تت ن  المعايير الدولية  أس اب  ديدة ولعؿ الستباللية ي  الجهاز 
الرقا   و ن ر الةو مة أهـ ت ؾ الر ائز الت  تفتبر إليها المنظومة الم ريية الجزائرية  هذا ما أسطر 

سـ الّ دمة الخارجية البوّية الت   الجهات الو ية إل  ريا مستويات الّرقا ة واإلرراؼ خا ًة ي  خ
  و عد جم ة مف التو يات الدولية 2008-2007  فت  الّنظـ المالية اأ  ر أمانًا ي  العالـ سنة 

الةدي ة  ما ييها ت ؾ الت  ان  بت  ف لجنة  اؿ السترارية  و ندوؽ الّنبد الدول  و دا ال نؾ الدول  
وري مةاولة مسايرة ت ؾ التوّجهات مف ق يؿ الةتراز. يتناوؿ وم رؼ الّتسويات الّدول   اَف مف الّسر 

الم ةث الموال  أهـ ت ؾ الّتوجهات الةدي ة إلدارة المخاطر ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري المن  بة  ف 
المعايير الةدي ة ل مؤسسات المذ ورة آنفا  والت  تهدؼ و الّتوازي ما التطورات الت  تطرأ ي  الساةة 

 إل  ريا مستويات اإلرراؼ إل  إرساء الستبرار المال  ود ـ الّ ال ة المالية. العالمية
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   األسػػػػػػاليب الحديثة إلدارة المخاطػػػػػػر فػػػػي الٌنظػػػػػاـ المالي الجزائرم:    المبحث الرٌابػػػع
م دأ اإلدارة الةترازية ل مخاطر والتنّ ؤ الم ّ ر إطاِر إ الح مجاؿ الَسالمة المالية وتعزيز  ي 
 سيما ادر  نؾ الجزائر إل  تعزيِز اإلطار المعموؿ  ِه ي  مجاؿ الّرقا ة واإلرراؼ الم ري   اأزمات 

ي  ّ ال ة المالية  وهذا ال  واسطِة أساليب إدارة ل مخاطر ور د مؤّررات الم ارؼ وساِ  متا عة
الّرقا ة الةترازية     الّ عيد العالم  المو    ِه مف طرؼ لجنة  ظرؼ يتمّيز  تد يـ معايير

"Bâle" اأساليب الجديدة إلدارة المخاطر  أهـ"ةوؿ   يستنُد هذا الم ةث إل  اإلجا ة  ف سؤاؿ
تةا   الّنظـ الّرائدة  الميًا ي  مجاؿ الّسالمة الم ريية والّت   ساليبت ؾ اأ ،المعتمدة ي  الجزائر"

  ستسهـ ي  تعزيز الستبرار الم ري  وتةسيف الّدقة التن ؤية ل مخاطر.

 "Bãle III"محاكػػػػػػػاة الٌنظػػػػػػاـ المصرفي الجزائػػػػػػػرم التفاقيػػػػػة بػػػاؿ الثالثة  :     المطمب األكؿ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خالؿ هذا المط ب اإلرارة إل  تجر ة الجزائر مػػػا مبررات لجنة  ػػػػػػػػػػاؿ سنةاوؿ 

السترارية  وأهـ نظـ إدارة المخاطر واأنظمة الةترازية اأخرى الت  تةا   ت ؾ المبررات أو 
 تعتمدها  وييما ي ػػػػػػػػػػػ   ياف ذلؾ:

ػػػػػػػػد ًمف مخاطػػػػػػر  .1  :العػىػػػػدكل برفع نسب المالءة الماليػػػةالحى
الم ري   نظاـلزيادة مرونة ال "Bâle III"تأت  مبترةات لجنة  "Bâle II"استنادًا إل  مبررات لجنة 

مف خالؿ  دة نباط مبترةة  أولها تعزيز اإلطار التنظيم  لرأس الماؿ يهذا المبترةات الجديدة تزيد مف 
 ظيم  وتوسيا نطاؽ الّتغطية ل مخاطر. نو ية ومستوى رأس الماؿ التن

 :تحسيف مستكل الشفافية المالية في الٌنظاـ المصرفي .1.1
إل   "Bâle III"مف السروري تةسيف الجودة والتساؽ والرفايية ي  رأس الماؿ وقد أرارت لجنة 

سرورة التعريؼ  رأس ماؿ واأمواؿ الخا ة الم ونة ي  الم رؼ خ و ا أجؿ تالي  المرا ؿ الت  
والت  مف  يف أس ا ها  دـ التعريؼ الموةد لرأس الماؿ واأمواؿ  2008-2007ة  ت ي  اأزمة المالية 

 الخا ة ي  مخت ؼ النظـ الم ريية.

لألمواؿ الخا ة قياسا لما تبرا لجنة  اؿ السترارية   وي  هذا الّسياؽ يطرح  نؾ الجزائر تعريفا
 ةيث يتسمف قسماف اأوؿ يعن   رأس الماؿ البا دي وال ّان  هو رأس ماؿ ت مي   لير ال إجماًل 

وي  ما يخص  .(23)اأمواؿ الخا ة البانونية  وه  تت وف مف  دة  نود موسةة ي  الجدوؿ رقـ 
يبد تسمف الّنظاـ الةترازي اأخير والمرار  مواؿ الخا ة واإل الغ المال المراق ة الةترازية لمالءة اأ

إليه آنفا     سرورة قياـ الم ارؼ والمؤسسات المالية  مةا اة أزمة لتبييـ هرارة مةفظة قروسها ي  
ةالة تب ب اأوساع أو تدهور نو ية اأطراؼ المبا  ة  إذ يجب     الم ارؼ والمؤسسات المالية أف 
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تبوـ  نرر المع ومات ال مية والنو ية المتع بة  هي ؿ أموالها الخا ة وممارستها ي  مجاؿ تسيير 
المخاطر ومستوى تعرساتها ل مخاطر ومدى مالئمة أموالها الخا ة ل مخاطر المتعرض لها ونتائجها 

أخرى يتوّجب  مف ناةيةٍ  .(1) ووسعيتها المالية  و ذا نرر المع ومات اأساسية المتع بة  أنرطتها وتسييرها
ـّ      الم ارؼ والمؤسسات المالية إجراء تبرير ل تدقيؽ خارج  ةوؿ المخاطر الت  تتعرض لها  وأف يت
دوريا إ داد سيناريوهات أزمة تتع ؽ  تدهور مخاطر البرض     اأطراؼ المبا  ة الرئيسية  ةيث تأخذ 

لبرض وقيمة تةبيؽ السمانات المتع بة  ها هذا السيناريوهات     وجه الخ وص  تر يزات مخاطر ا
 أرهر  مخاطرها ال  رى. (03) اإلساية إل  سرورة الّت ريح ودوريًا   ؿ  ال ة 

 :إدارة مخاطر االئتماف كتكسيع نطاؽ تغطية المخاطر المصرفية .2.1
 تغطية تعزيز سرورة     اأزمة اإلجا ات الهامة ل جنة  اؿ السترارية ي  خسـ مف واةداً   اف

 الميزانية المخاطر العامة ل م رؼ وخا ة مخاطر الئتماف ال  يرة سواء المسج ة ي  الماؿ رأس
  تعامالت يتع ؽ ييما التعرض و    الميزانية أو ت ؾ ي  ر ؿ ا تماد وسمانات ي  خارج العمومية
 .المال  الستبرار لز ز ة رئيسياً  أنها تر ؿ  امالً  المرتبات

 :تقسيـ كتصنيؼ المخاطػػػػػػػػر المصرفيػػػػػػػة .1.2.1
وي  هذا الّ دد قاـ  نؾ الجزائر  د ـ نسب الّتغطية الت  ا تمدها منذ  دور البانوف اأساس  

  لذلؾ     الم ارؼ والمؤسسات العام ة ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري أف تتبّيد  نس ة 10-90اأوؿ 
خاطر الّ ايية المرّجةة الت  يتعرض لها     نفس المستفيد وم  غ  يف مجموع الم %25ق وى ل تفوؽ 

تعرض لها المؤسسة تأمواله الخا ة البانونية  وتزامنًا ما ذلؾ ل يتجاوز مجموع المخاطر ال  رى الت  
. إسايًة لما س ؽ يتـ ت ويف مخ  ات (2)أسعاؼ م  غ أمواله الخا ة البانونية (08)المالية  مانية 

ومؤونات الخسائر ل مستةبات ذات مخاطر مم نة ومستةبات ذات مخاطر  الية ومستةبات متعّ رة 
وت وف هذا المئونات     أساس م  غها اإلجمال        الّتوال  %100و %50و %20 نسب دنيا قدرها 

 لة.خارج الفوائد غير المة  ة و عد طرح السمانات المب و 
 :ترجيػػػػػػػػػػػح المخاطر المصرفية .2.2.1

 اف ل د مف إ ادة الّنظر ي  تبنيات ترجيح المخاطر الت  تتعرض لها الم ارؼ العام ة ي  
الجزائر  خ و ًا  عد أف تـ إدراج مخطر العم يات  )الترغيؿ( ومخاطر الّسوؽ سمف المخاطر الت  مف 

. 09-91ؿ المم ف أف  يتعرض لها الّنظاـ الم ري   الت  لـ ت ف مدرجة سمف الّنظاـ الةترازي اأو 
                                                           
(1)

- la Banque  d’Algérie, RÈGLEMENT N°14-01, DU 16 FÉVRIER 2014 PORTANT COEFFICIENTS DE 

SOLVABILITÉ APPLICABLES AUX BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS, 2014. 
(2)

- Banque d’Algérie, RÈGLEMENT N°14-02 , DU 16 FÉVRIER 2014,Relatif Aux Grands RISQUES ET 

AUX PARTICIPATIONS, 2014. ]Disponible sur le lien suivant 193[ :  

- http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm. 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm
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ينظاـ ترجيح المخاطر الت  تخص الطرؼ المبا ؿ المعتمد ي  الجزائر مستوة  مف ذات الّنظاـ الذي 
  وهو     الّنةو المدرج ي  الجدوؿ أدناا  وتبّيـ الرر ة المبترسيف "Standard & Poor's"تعتمدا و الة 

ل  غاية الدرجة )AAA( مبياس ي دأ مف الدرجة  )D( وا 
التنبيط يعتمد     المؤسسات وأيراد وةت  هذا   (1)

 دوؿ وة ومات     ةٍد سواء.
 "Standard & Poor's":  معاييػػػػػػػػر التصنيؼ االئتماني لممؤسسة الدكلية (62)جدكؿ رقـ 

 التصنيفات االئتمانية طكيمة األجؿ  
 طبيعة التنقيط سمـ التنقيط الدرجة 

رية
ثما

ست
ة ا

درج
 

(AAA)  و ادة ما تدرج الة ومات والدوؿ و ذا مؤسسات الدولة ي  هذا التنبيط. المبترسيف  مو وقة ومستبرةنو ية 
(AA)  مبترسيف ذو جودة  ومخاطر أ  ر ق ياًل مف(AAA). 
(+AA) .جودة  الية ومخاطر ائتمانية منخفسة جدا  ول ف قد ي وف هناؾ درجة مف التعرض ل مخاطر     المدى الطويؿ 
(A) .نو ية المبترسيف الذيف يم ف أف يتأ ر استبرارهـ المال    عض اأوساع القت ادية 
(BBB) .المبترسيف هـ مف الط بة المتوسطة  الت  تعت ر مرسية ي  الوقت الراهف 

رية
ثما

ست
ر ا

 غي
رجة

د
 

(BB) .مالء أ  ر  رسة ل تغييرات ي  القت اد  
(B) .الوسا المالية يتغير  ر ؿ م ةوظ 
(CCC) ةاليا سعيؼ ويعتمد     الظروؼ القت ادية المواتية الوياء  التزاماتها 
(CC) مالء تتمتا سندات لديهـ  ةالة مف السعؼ ال  ير والغاية منها المسار ة يبط . 
(C) وسا خطر ور ما ي  ةالة إيالس ل نها ما زاؿ ييه ديا أقساط اللتزامات. 
(CI)  يوائد مستةبة ميؿ متخ ؼ و  يها. 
(R)  وسعية تةت إرراؼ تنظيم  نظرًا ل وسا المال. 
(SD) مف المم ف اف  يتخ ؼ اختياريا  ف  عض اللتزامات. 
(D) . قد يتخ ؼ  ف اللتزامات 
 (NR) غير م نفة 

 (*)التصنيفات االئتمانية قصيرة األجؿ
 (A01)  الماليةقدرة قوية ل مديف     الوياء  التزاماته. 

(A02) رسة ل ظروؼ القت ادية السيئة ول ف قدرة المديف     الوياء  التزاماته المالية جيدة . 
(A03) اةتماؿ أف تسعؼ الظروؼ القت ادية المعا سة قدرة المديف     الوياء  التزاماته المالية. 
(B) ر وؾ مستمرة قد تؤ ر     ديا التزاماته المالية لها البدرة     الوياء  التزاماته المالية ةاليا ل ف سيواجه. 
(C) رسة ي  الوقت الةال  لعدـ الّديا  ويعتمد     الظروؼ القت ادية والمالية ل مديف لت  ية التزاماته المالية . 
(D)  التبييـ ي  ةالة اإليالستأخر  الّديا. ياللتزاـ  الّديا ل ي وف  س ب التاريخ أو يترة السماح وأيسا يستخدـ هذا. 

 نفس الم در. إ داد ال اةث   ال تماد    المصدر: 
ي  الجزائر  مد نظاـ الةترازي  ما ذ رنا آنفا مف أجؿ تةديد ترجيةات المخاطر وخا ًة خطر 
البرض ةسب ط يعة ونو ية الطرؼ المبا ؿ  تستعمؿ الم ارؼ والمؤسسات المالية التنبيط الممنوح مف 

ؿ الّترجيةات طرؼ هيآت خارجية لتبييـ البرض والت  تةدد قائمتها مف طرؼ الّ جنة الم ريية  أو تستعم

                                                           
(1)

- http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home        28/07/2017  .(47: 14)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 التزاـ الجهة الم درة ل وياء  التزامها قوية جدا. المة )+( مما يرير  أف  يبيـ مؤرر الرر ة نباطا مةددة ويم ف أف يساؼ إل  يئة  -(*)

http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
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 .(1)الجزايية الت  ينص   يها هذا الّنظاـ ي  ةالة  دـ وجود تنبيط مف طرؼ هيأة خارجية لتبييـ البرض
أدناا   (27)وتوزع الم ارؼ والمؤسسات المالية مخاطر البرض ةسب الفئات المدرجة ي  الجدوؿ رقـ 

    المستةبات الت       %00وتطّ ؽ   يها المعّدلت المرار إليها  ي  هذا الخ وص يط ؽ ترجيح 
    المستةبات     اإلدارة المر زية  %00الّدولة الجزائرية و     نؾ الجزائر   ما يطّ ؽ ترجيح 

 والمؤسسات المالية متعددة اأطراؼ.
 التنقيط الخارجي المعتمد لممصارؼ كالمؤسسات المالية العاممة بالجزائر :(72)جدكؿ رقـ 

-إلى   AAA التنقيط الخارجي
AA 

+A  إلى-A BBB+  إلى-
BB 

BB+  إلى-
BB 

+B  إلى-
B 

-أقؿ مف 
B 

 ال يكجد تنقيط

 %100 %150 %100 %100 %50 %20 %00 التنقيط الخارجي لمقرض -

 %50 %150 %100 %100 %50 %50 %20 التنقيط لمييآت العمكمية -

 المالية. ـ.المصارؼ ك -
 أشير 03 ≤آجؿ استحقاؽ  -
 أشير 03 ≥آجؿ استحقاؽ  -

       

20% 50% 50% 100% 100% 150% 50% 

20% 20% 20% 50% 50% 150% 20% 

 %100 %150 %150 %100 %100 %50 %20 الكبيرة كالمتكسطة المؤسسة -

la Banque d’Algérie, Article 11, RÈGLEMENT N°14-02, OP-CIT ل تف يؿ أ  ر ي   نا ر الترجيح ارجا إل :           تذكير:   

 نفس المرجا الّسا ؽ: مف إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

تتم ؿ المستةبات     الهيآت العمومية ت ؾ المستةبات     الجما ات المة ية والمؤسسات 
  أما  النس ة ل مستةبات     المؤسسات ال  يرة %20العمومية ذات الطا ا اإلداري وترجح  نس ة 

ؿ يف  ةالة ت ن  م رؼ أو مؤسسة مالية التنبيط الخارج  لتبييـ المخاطر يع يه استعماوالمتوسطة 
وي  ةالة  دـ لجوء الم رؼ  الترجيح المتسمف أ الا لتبييـ جميا مستةباته     المؤسسات المنبطة 

أو المؤسسة المالية إل  التنبيط الخارج  لتبييـ مخاطرا     المؤسسات ال  يرة والمتوسطة يع يه ترجيح 
مؤسسات المالية المستةبات     الم ارؼ وال. أما %100م ؿ هذا المخاطر   فة موةدة  نس ة 

وي  خ وص معدلت الترجيح المط بة     مستةبات الميزانية   %20المبيمة  الجزائر يترجح  نس ة 
 وخارج الميزانية ه   اآلت :

 

 

 
                                                           
(1)

- la Banque d’Algérie, Article 13, RÈGLEMENT N°14-01, OP-CIT. 
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 الجزائرفي  طبؽالمحسب النظاـ االحترازم ترجيح المخاطر  :(82)جدكؿ رقـ 
 ترجيح عناصر الميزانية

والهيآت المما  ة والودائا ومستةبات      نؾ الجزائر والم الح المالية ل ريد الجزائر   اإلساية إل  مستةبات     الدولة  - %00الترجيح 
 .المستةبات      اإلدارات المر زية والمة ية

  ؿ الودائا والبروض ل مؤسسات المالية المتواجدة ي  الجزائر و ذا السندات الم درة مف طريها ؛ - %20الترجيح 
 أو ما ي ايئ ذلؾ؛ )AA-(ل م ارؼ ول مؤسسات المالية المتواجدة  الخارج والت  تتمتا  تنبيط يعادؿ     اأقؿودائا وقروض  -

 ) AA-(    اأقؿ أو ما يعادله ويبؿ  ف )BBB-( ودائا وقروض ل م ارؼ والمؤسسات المالية المتواجدة  الخارج والت  تتمتا  تنبيط %50الترجيح 
 أو ما يعادله.

 لسيما: %100مجموع المستةبات الت  ل تستفيد مف معدؿ ترجيح أقؿ مف  %100الترجيح 
 جميا البروض ل مؤسسات واأيراد ول جمعيات   ما ييها ال تماد اإليجاري؛ -
 مف الّنظاـ الذي يةدد قوا د المالءة؛ 21جميا المستةبات الم ونة لألمواؿ الخا ة غير ت ؾ المطروةة ويبا ل مادة  -

 عناصر خارج الميزانيةترجيح 
 غير المستعم ة الت  يم ف إلغاؤها  دوف ررط و دوف إخطار مس ؽ.  اإلقراضتسهيالت السةب     الم روؼ واللتزامات  %00عامؿ التحكيؿ 
 ال تمادات المستندية الممنوةة أو المؤ دة  ندما تر ؿ الس ا مةؿ ال تماد سمانا. %20عامؿ التحكيؿ 
 اللتزامات  الّديا المترت ة     ال تمادات المستندية  وال فالت الخا ة  ال فبات العمومية واللتزامات الجمر ية والسري ية ؛ - %50عامؿ التحكيؿ 

 التسهيالت غير البا  ة ل رجوع ييها وغير المستعم ة  الم روؼ واللتزامات  اإلقراض الت  تفوؽ مدتها السنة واةدة؛ -
 الب وؿ  و ذا سمانات البروض الممنوةة؛ - %100عامؿ التحكيؿ 

 اللتزامات  التوقيا اأخرى غير البا  ة ل رجوع ييها وغير المذ ورة أ الا؛ -

 مف إ داد ال اةث   ناء     : المصدر:
- la Banque d’Algérie, Article 11, RÈGLEMENT N°14-02, OP-CIT. 

 :تعديػػػػػػػػػػػػؿ كرفع نسبة المالءة .3.1
 نتيجٍة لتعديؿ نظاـ الّترجيح المعتمد يتـ تعديؿ نسب المالءة المطّ بة  و  يه ت تـز الم ارؼ 

 %9.5والمؤّسسات المالية  اةتراـ   فة مستمرٍة     أساس يردي أو مجمٍا  معامؿ أدن  ل مالءة قدرا 
م ياتية ومخاطر  يف مجموع أموالها الخا ة البانونية مف جهة  ومجموع مخاطر البرض والمخاطر الع

 ما يجب أف تغّط  اأمواؿ الخا ة البا دية  ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مخاطر  الّسوؽ المرجةة مف جهة أخرى.
    اأقؿ ي  ةيف نرى أف مبررات لجنة  اؿ  %07البرض والمخاطر العم ياتية ومخاطر الّسوؽ  واقا 

نظرا لط يعة ومبومات الّنظاـ الم ري  الجزائري  و    غرار ما وهذا ( %08)ال ال ة ةددت النس ة  ػػ 
مف  %2.5تر يؿ وسادة أماف  تت وف مف أمواؿ خا ة قا دية تغط  أو ت  ه ذات الجنة يبد تـ 

يم ف ي  ةالة السرورة الّ جنة الم ريية أف تفرض     الم ارؼ والمؤسسات . و (1)مخاطرها المرجةة
الّنظامية معايير مالءة تفوؽ ت ؾ المن وص   يها  ورغـ هذا ت ب  نسب المالءة ي  المالية ذات اأهمية 

 (49)الم ري  الجزائري أ       يٍر مف ت ؾ المن وص   يها ي  اتفاقية  اؿ ال ال ة والّر ؿ رقـ  نظاـال
 الّسا ؽ يوسح ذلؾ.

                                                           
(1)

- la Banque d’Algérie, Article (02-03-04), RÈGLEMENT N°14-01, OP-CIT. 
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انونية والت  تت وف ه  ي  ةساب معدؿ المالءة الجديد ي ف ال سط يت وف مف اأمواؿ الخا ة الب
ويرمؿ  K(23)اأخرى مف اأمواؿ الخا ة البا دية واأمواؿ الخا ة الت مي ية  ما يوسةه الجدوؿ رقـ 

هذا المخاطر  (*)*ومخاطر الّسوؽ (*)المباـ مجموع التعرسات المرجةة لمخاطر البرض والخطر العم يات 
الّسا ؽ الذي وسا قا دة ( 74-94)الت  أدرجت ةدي ًا  ةيث أنها لـ ت ف مدرجة ي  الّنظاـ الةترازي 

 (12.5)التفاقية اأول  ل جنة  اؿ السترارية  ويتـ ةساب م  غ المخاطر العم ياتية المرجةة  سرب ي  
 ة التالية:المتط ب مف اأمواؿ الخا ة و  يه النس ة ت وف ويؽ العالق

              
 اأمواؿ الخا ة البانونية(اأمواؿ الخا ة البا دية اأمواؿ الخا ة الت مي ية)

مخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلئتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف المرجةة
 مخاطر الترغيؿ المرجةة       
 مخاطر الّسوؽ المرجةة       

 (18)....... معامؿ  المالءة المط بة      

ويست ن  مف المخاطر العم يات  الخطر الستراتيج  وخطر السمعة  ينما يرمؿ الخطر البانون   
مف متوسط  اي   %15ي  ةيف أف متط ب اأمواؿ الخا ة الالزمة لتغطية الخطر العم يات  يعادؿ 

النواتت الم ريية السنوية ل سنوات المالية ال الث اأخيرة  و ند ةساب هذا المتوسط ل تؤخذ  عيف 
ال ت ار إل الّنواتت الم ريية ال ايية اليجا ية. أّما مخاطر الّسوؽ ي ف متط  ات اأمواؿ الخا ة 

 اي  الوسعيات الب يرة ومجموع  لخطر ال رؼ مف الر يد  يف مجموع %10الالزمة  موج ها نس ة 
 %02 اي  الوسعيات الطوي ة  العم ة ال ع ة  ويجب تغطية هذا المتط ب  ندما يفوؽ هذا الر يد 

  وترمؿ (1)خطر الّسوؽ  خطر الوسعية     مةفظة التداوؿ وخطر ال رؼ مف إجمال  الميزانية.
لمبيمة اختياريا  البيمة الةبيبية  يبدر مةفظة التداوؿ السندات الم نفة ي  أ وؿ التعامؿ غير ت ؾ ا

 خطر الّسوؽ     مةفظة التداوؿ مف خالؿ العن ريف اآلتييف:

 الخطر العاـ المرت ط  التطور الرامؿ لألسواؽ؛ -
 الخطر الخاص المرت ط  الوسعية الخا ة ل م در؛ -
 الخطر الخاص المرت ط  الوسعية الخا ة ل م در؛ -

 

 

 

 
                                                           

 .اخ يةخطر الخسارة الناجمة  ف اختالؿ اإلجراءات والمستخدميف واأنظمة الد  -(*)
 . خطر الوسعية     مةفظة التداوؿ وخطر ال رؼ  -(**)

(1)
- la Banque d’Algérie, Article 22, RÉGLEMENT N°14-01, OP-CIT. 
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 :الٌسكؽ إدراج مخاطر التشغيؿ كمخاطر .2
نظريا تـ إدراج المخاطر السوقية و ذا مخاطر الترغيؿ سمف المخاطر الت  ت تنؼ النراط 

 .2014الم ري  ي  الجزائر  وهذا  موجب أة اـ نظاـ إدارة المخاطر الجديد المعموؿ  ه  دءا مف سنة 

درا ًا مف الس طات اإلررايية يػػػػػ  الجزائر  مخاطر العم ياتية الت  ت تنؼ العمؿ الم ري  يبد  اف و  ا 
المتسمف ل نماذج الت  ويبها تبوـ الم ارؼ والمؤسسات المالية    الف  "08-02"إ دار التع يمة رقـ 

المتع ؽ  سرورة قياـ الم ارؼ  "99-02"  ف مستوى التزاماتهـ وديونهـ الخارجية  جن ًا إل  التع يمة رقـ
والمؤسسات المالية  اإل الف والّت ريح  البروض الممنوةة ل مدراء والمساهميف ي  هذا الم ارؼ 
والمؤسسات المالية  توجها  ريةا لما تتسمنه مبررات لجنة  اؿ السترارية ي  خ وص المخاطر 

ف اإلخفاقات ي  الّرقا ة الّداخ ية أو سوء تسيير الّترغي ية المرت طة  مخاطر الّتعرض ل خسائر الت  تنجـ  
وي  هذا الّ دد ةدد مجمو ة مف العوامؿ الت  مف رأنها إدارة مخاطر الّترغيؿ داخؿ   (1)الم ارؼ

 :(2)النظاـ الم ري  وه  ويؽ هذا الّتوجه تتسمف ما ي  

العم ياتية والبانونية تتزود الم ارؼ والمؤسسات المالية  الوسائؿ المالئمة ل تة ـ ي  المخاطر  -
 وخ و ا ت ؾ الت  قد تؤدي إل  توقؼ اأنرطة اأساسية أو المساس  سمعتها؛

 وسا مخططات استمرار الّنراط واخت ارها دوريا ما سماف أمف أنظمتها المع وماتية؛ -
تسّجؿ الم ارؼ والمؤسسات المالية الةوادث المعت رة الّناجمة  ف تب ير ي  اةتراـ أو  ياغة  -

جراءات الّداخ ية و ف اختاللت ي  اأنظمة لسيما المع وماتية منها  و ذا الغش أو مةاولت اإل
 الغش الّداخ ية منها أو الخارجية  ما أس فنا ي  تعريؼ المبدـ ل مخاطر العم ياتية؛

 :إدارة مخاطػػػػػػػر الٌسكؽ تحديد .1.2
مخاطر الّسوؽ والّت  تتم ؿ ي  مخاطر سعر إف ط يعة الّنظاـ الم ري  الجزائري تجع ه  منئ  ف 

الفائدة والّ رؼ ومخاطر تذ ذب اأسعار  الّرغـ مف أّف هذا اأخيرة ترّ ؿ  عض التأ يرات     
الذي ينتبؿ مف خالؿ مخاطر الئتماف وهذا   ار ير-هيدرومف خالؿ تذ ذب أسعار  ةالعمومي رؼاالم 

لّتعديالت الت  طرأت     أساليب إدارة المخاطر مؤخرا والت   الّرغـ مف ا  ي  ظؿ غياب اأسواؽ المالية
 أدخ ت مخطر الّسوؽ سمف تر ي ة المخاطر الت  ت تنؼ العمؿ الم ري  ي  الجزائر.

 
 

                                                           
دارة المخاطر التشغيمية بالبنكؾ مع اشارة لحالة الجزائرلعراؼ يائزة   -(1) والع وـ   مج ة الع وـ القت ادية والتسيير المداخؿ الحديثة لقياس كا 

 .2012  ال ادر ي  07الجزائر  العدد -التجارية  جامعة المسي ة
   مرجا س ؽ ذ را.يتضمف الرقابة الداخمية في البنكؾ كالمؤسسات المالية  08-11النظاـ رقـ    59المادة  -(2)
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 :مخاطر سعر الصرؼ .1.1.2
  غرض -التعويـ الموجه–  النرطة السياسة إت اع ي  الّسنوات اأخيرة خالؿ  نؾ الجزائر وا ؿ

 إل  ال رؼ  ويهدؼ الةادة أسعار التب  ات مف الرغـ     الةبيب   الفع   ال رؼ معدؿ استبرار
ف  (*)جن ًا إل  ال ت ارات الج ائية الت  يظهر سعفها الخارج  المال  الستبرار تعزيز  نؾ   اف وا 
 تةسيف طريؽ  ف ال رؼ معدؿ زيادة تد يـ أيسا السروري يمف مستمر ي  هذا السياسة الجزائر
وي  هذا الخ وص . (1)الخارجية التنايسية البدرة تد يـ و ذا  ار ير-هيدروخارج  البطا ات ي  اإلنتاجية

  إنراء  ندوؽ ت  يت ال رؼ  يهدؼ 1990 اف مف جم ة ما تمخض  ف اإل الح الم ري  سنة 
لت  يت قيمة  وسمف جميا الوسائؿ السرورية مف العمالت اأجن ية والدينار الت  يستعم ها  نؾ الجزائر

. وأف التعامؿ مرروط  التداوؿ ي  (2)الدينار والتخفيؼ مف أ ر تمّوجات الّ رؼ     القت اد الوطن 
سوؽ ال رؼ الذي يخسا إلدارة ورقا ة  نؾ الجزائر  يةوي      ؿ الم ارؼ والمؤسسات المالية 

يخسا   ؿ اأةواؿ إل  نس ة العام ة ي  الجزائر. وي  ةيف ذ رنا أف سعر العم ة يةدد إداريًا يهو 
  لذلؾ ي ف التنظيـ الةترازي المعموؿ  ه يتسمف ر د ةر ة ال رؼ لدى (3)الّتداوؿ داخؿ هذا الّسوؽ

 :(4)الم ارؼ  ر ؿ دوري )يوم ( وترمؿ  م ية إدارة هذا المخطر مف خالؿ

 قياس تعرسها لمخاطر ال رؼ ةسب العمالت ال ع ة  ما ي  ذلؾ ةساب نتائجها؛ -
 ال رؼ أو     اأدوات المالية؛ تير مخاطر الّديا ل طرؼ المبا ؿ والّديا      م ياتبد -
 تبييـ خطر سعر  ؿ أداة مالية يةوزها الم رؼ؛ -
 :مخاطر سعر الفائدة .2.1.2

 الهامة النتباؿ قنوات  يف مف وي رز متزايداً  اهتماماً  يعط   النس ة لمعدلت الفائدة ي نؾ الجزائر
إلخ(.  الم ارؼ  الّتوقعات  تمويؿ ال رؼ  سعر اأ وؿ  )سعر الجزائر إل  جانب ي  الّنبديةل ّسياسة 

إّل أّنه لـ يتـ تسميف آلية  ريةة إلدارة مخاطر الفائدة ي  الم ارؼ نظرًا لال ت ارات سالفة الّذ ر  
ـ( أو الت  تجري ي  وي ب   نؾ الجزائر يس ط معّدلت الفائدة سواء ت ؾ ما  يف الم ارؼ )إ ادة الخ 

الّسوؽ الّنبدي ي  إطار ما يسم  "الفوائد المغ ة"  يبط ي  إطار توجهات السياسة الّنبدية دوف سواها وه  
 إةدى التةفظات الت  ندرجها ي  هذا اإلطار.

                                                           
-مف الج اية هيدرو %117م يار دينار ما يم ؿ  20وي  غ ةجـ السري ة غير المة  ة  %13معدؿ تة يؿ السري ة ةاليا ل يزيد  ف   -(*)

  الط عة اأول   دار جسور ل نرر والتوزيا  رؤية استشرافية 2030الجزائر  ار ير المتوقعة. لمزيد مف التف يؿ ارجا إل : م يطف   رير  
 .68  ص 2017الجزائر   -المةمدية

 .108  مرجا س ؽ ذ را  ص2012  ر االقتصادم كالنقدم لمجزائرالتطك  نؾ الجزائر   -(1)
 .يتضمف إنشاء صندكؽ تثبيت الصرؼ  1990ديسم ر  30  المؤرخ ي  06-90النظاـ رقـ   -(2)
 .يتضمف إنشاء صندكؽ تثبيتيتعمؽ بسكؽ الصرؼ  1995ديسم ر  23  المؤرخ ي  08-95النظاـ رقـ    08المادة  -(3)
   مرجا س ؽ ذ را.يتضمف الرقابة الداخمية في البنكؾ كالمؤسسات المالية  08-11النظاـ رقـ    53المادة  -(4)
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 :بات كأدكات رصػػػػػػػد مخاطر الٌسيكلة فػػػػػي المصارؼمتطمٌ  .3
لت ؾ الّتو يات  سرورة وسا جهاٍز إلدارة المخاطر  ي  هذا الّ دد  مد  نؾ الجزائر وموازاةً 

مخطر  دـ البدرة     مواجهة التزامات أو  دـ الّسيولة وتة ي ها وقياسها وقد أرار ي  تعريؼ لها  أنها 
مرة ة  . يخالؿ(1)قدرة يؾ أو تعويض وسعية نظرًا لةالة الّسوؽ وذلؾ ي  أجؿ مةدد و ت  فة معبولة

تتمتا  مستوى  اؿ مف المالءة المالية " فاية رأس الماؿ" إل  مف الم ارؼ لعديداأزمة المالية  انت ا
  ر ؿ ةذر ومف هنا ت يف أهمية الّسيولة   دارة تبـ لـ أنها  عو ات أنها وقعت ي  يخ الّسيولة وواجهت

ي ف الجهاز الم ري      ةد سواء  و  يه  نظاـوال المالية اأسواؽ ي  أداء جهاز إلدارة الّسيولة توير
 الذي أمر  نؾ الجزائر  ا تمادا  أداة إلدارة مخاطر الّسيولة ور دها ين ن  أساسًا     ر ائز أهمها:

 سرورة تواير مستوى مف الّسيولة ال ايية لمواجهة اللتزامات  واسطة اأ وؿ الّسائ ة  الية الجودة؛ -
 الستةباؽ لت ؾ الّديوف؛تأميف تنويا  اؼ لم ادر الّتمويؿ ةسب الم الغ  وآجاؿ  -
    الم ارؼ والمؤسسات المالية أف تخت ر دوريًا إم انية القتراض المتاةة لهـ لدى اأطراؼ  -

 المبا  ة  إف  اف ذلؾ ي  ظروؼ  ادية أو ي  ةالة أزمة؛

 :"LCR" األجػػػػػػػؿ القصيرة الٌسيكلػػػػػػػػػة نسبة .1.3
 مواجهة ي  الم ارؼ مرونة ترجيا إل  اأجؿ تهدؼ الب يرة إّف التبّيد  مستوى الّسيولة

يوما(  وقد ُةّدد معامؿ الّسيولة المط ؽ ي   30يترة رهٍر واةٍد ) ي  الّسيولة مف المةتم ة الّ عو ات
 الجزائر و    المدى الب ير ويبًا ل معامالت التالية:

       
مجموع اأ وؿ السائ ة المتاةة

 إلتزامات التمويؿ
 (19)..........................معامؿ الّسيولة      

       
مجموع اأ وؿ السائ ة المتاةة

 الخ ـو ق يرة اأجؿ
 (20)..........................معامؿ الّسيولة      

تسم  هذا الّنس ة "المعامؿ اأدن  ل سيولة"   مةا اة لتع يمة لجنة  اؿ السترارية الخا ة   دارة 
الّسيولة ي  المدى الب ير  ول ف ما نرير إليه أف مستوى الّسيولة ي  الم ارؼ الجزائرية  اٍؿ جدًا قد 

نظاـ إدارة الّسيولة     إجراء     اإلساية إل  ذلؾ يستند(54)  ما يوسةه الّر ؿ رقـيس ب أ رًا   سيًا 
الَتوتُّر هذا  اتخاذ  وتسمُح سيناريوهات اخت ار اإلجهاد المال  لمعرية مدى ةساسية الم رؼ لت ؾ اأزمة

ي  الوقت المناسب.  الرغـ مف توايؽ  هذا اأداة ما ما سّنته  المالِئمة الَت ةيةية البرارات واإلجراءات
ها ت ب  هناؾ  عض الختاليات الت  نرى أنها مف اأهمية  م اف ةت  تتوايؽ لجنة  اؿ السترارية إل أن

 ما التو يات العظم  ل جنة  اؿ السترارية  وي  هذا الخ وص يم ف طرةها ي  النباط التالية:
                                                           

  جريدة رسمية رقـ يتضمف تعريؼ كقياس كتسيير كرقابة خطر السيكلة  2011ماي  24  المؤرخ ي  04-11 نؾ الجزائر  النظاـ رقـ  -(1)
 .2011أ تو ر  02  ال ادرة ي  54
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تـ تعريؼ خطر الّسيولة إل أنه لـ تدرج الم ونات اأساسية لها وا تفت  سرورة أف ت وف ذات  -
 جودة  الية؛

ما تعتمدا لجنة  اؿ السترارية وما معتمد ي  الّنظاـ الةترازي  مات ؼ نسب الّسيولة تخ -
 الجزائري؛

يرقت لجنة  اؿ السترارية  يف مستويات الّسيولة يه  تخص الّسيولة مف المستوى الجّيد ود تها  -
 الةترازي الجزائري؛ اأ وؿ السائ ة  الية الجودة إل أننا نرى غياب لت ؾ التّفا يؿ ي  الّنظاـ 

مف ناةيٍة أخرى تعد خطط الطوارئ أةد د ائـ إدارة مخاطر الّسيولة الت  أقرته لجنة  اؿ 
تسا الم ارؼ السترارية  ويتوير ي  الّنظاـ الةترازي الجديد نظاما لتمويالت الطوارئ  ةيث 

ةالت أزمة   ةيث والمؤسسات المالية مخططات استعجالية رسمية تم نها مف التةسير ومواجهة 
توسح هذا المخططات الستراتيجيات الواجب إت ا ها واإلجراءات الت  تسمح  تسيير الّسيولة ويؽ 

 .(1)السيناريوهات المخت فة الت  تـ إ دادها

 :"NSFR" الطكيؿ المدل عمػػػػػػػػػػػػػػػى الييكمية الٌسيكلػػػػػػػػة نسبة .2.3
نس ًا تبس   ر د مستويات الّسيولة     المدى الطويؿ   دا  ي  هذا الّ دد لـ يةدد  نؾ الجزائر

ت ؾ الب ير اأجؿ ول ف ي  مدد دورية و التّال  سوؼ ترّ ؿ تنسيبًا يسمف مراق ة مستو الّسيولة     
 المدى الطويؿ وهذا إةدى أوجه الختالؼ  ف ما تسمنته الم ادئ التوجيهية ل جنة  اؿ السترارية.

مة ل سيولة ي  الم ارؼ مف إةدى السياسات اأساسية ي  الم رؼ  معية إدارة تعد اإلدارة الس ي
دارة رأس الماؿ  يه  تر ؿ ريبة ذل ما ال نيف ال  وت اأساس  ي  الم رؼ  وغير  عيد... ما   الودائا وا 

  يبد أخفبت ها اف منرأا الّسيولة وسعؼ التسيير لمخاطر  2008-2007أيست إليه اأزمة المالية 
الم ارؼ والمؤسسات المالية جن ًا إل  تهاوف الس طات اإلررايية ي  تع يؿ موقؼ ومستويات الّسيولة ي  
الّنظاـ المال  مما  جؿ ي  تدهور اأوساع المالية     ال عيد المة   والعالم      ةد سواء. وقد 

جر   يه مف أزمات ي  ةاؿ  ينا آنفا مستوى الّسيولة المفرطة ي  الجهاز الم ري  الجزائري وما قد ين
والت  تةوز     ة ة اأسد ي   ز الم ري  خا ة الم ارؼ العموميةنروب أي توتر داخؿ الجها

  ةيف ةذر 2013  تماما  ما أيست نتائت اخت ار اإلجهاد المال  ل ندوؽ الّنبد الدول  ي  نظاـالهذا 
معنا لةبًا  يمخاطر الّسيولة ي  العادة  مف مستويات الّسيولة العالية ي  الجهاز الم ري   ما سيتبدـ

ت نؼ إل   ال ة أنواع )مخاطر الّسيولة التموي ية  مخاطر الّسيولة ي  الّسوؽ الّنبدي  مخاطر سيولة 
السةو ات(.  ةيث أف اأول  تنرأ نتيجة  دـ قدرة الم رؼ     مبا  ة السةو ات ما قد يؤدي م اررة 

ل  إيالس الم رؼ وي  أسوء الظروؼ و تتا ا ةجارة الدومينو قد إل  خطر "الذ ر الم ري "  ومنه إ
                                                           

   نفس المرجا السا ؽ.04-11 النظاـ رقـ  24 نؾ الجزائر  المادة  -(1)



ديثىة إلدارة المىخاطر في النظاـ الماليلثالفصػػػػػؿ الثَّا  رمئالجزا : الميقاربة الحى

 

202  

.  ينما يم ؿ 1933الم ري   اماًل تمامًا  ما ةدث ي  الوليات المتةدة اأمري ية  نظاـيع ؼ  ال
المخطر ال ان  ي   جز الم رؼ  ف الة وؿ     سيولة  ت  فة أقؿ وه  إةدى الم ادئ الت  تؤ د 

رية   وف الة وؿ     سيولة  ت اليؼ أ    مف رأنه أف يؤ ر     الر ةية   يها لجنة  اؿ السترا
والت اليؼ  ـ رأس الماؿ الم ري   عد ذلؾ  لذا يرا   ال ةث  ف الم ادر التموي ية وال دائؿ الّتموي ية 

سواؽ  أةد أهـ ر ائز إدارة مخطر الّسيولة الت  تبترةها لجنة  اؿ السترارية  وهنا يظهر مر  ة تنوع اأ
 يف المال  والّنبدي منها  يف  ةيف هناؾ سوؽ نبدي يبط وهو سيؽ ي  الجزائر )سوؽ ما  يف 
الم ارؼ( وغياب أسواؽ مالية مة ية وقيود تفرض     الّ جوء إل  اأسواؽ اأخرى ي ّف هذا مف رأنه 

 أف يبّوض مف م ادئ إدارة الّسيولة لدى الم ارؼ  ةسب ما نرى.

أف إ الح سوؽ  يف الم ارؼ أمر سروري لتوسيا هامش المناورة  ظي ةوي  هذا ال دد 
ل م ارؼ خ و ا  عدما ت يف ةساسية الّنظاـ الم ري  ل سيولة خالؿ اخت ارات اإلجهاد  وأف هذا 
اإل الح المنوط  الجهات اإلررايية سوؼ ي وف نواًة لتةفيز التداوؿ ي  الّسوؽ المال  الجزائري ونواة 

ي ية مستب اًل     اأقؿ ي  خ وص تويير الّسيولة المؤقتة. إّف وسا نظاـ إلدارة لجع ه أ  ر دينام
 انت قد نرأت  2008-2007خ و ا وأف اأزمة المالية  .!! الّسيولة هو ي  الةبيبة غير  اؼ  لما ل

ماؿ  مف هذا الجانب وأوقعت  أ  ر الم ارؼ والمؤسسات المالية  ال ة وأ  رها مالءًة مف ناةية رأس ال
هذا ما يبود  نا إل  تس يط السوء نةو اإلطار الذي يتـ ييه ت ادؿ الّسيولة ويبا لرروط موسو ة تخسا 
رراؼ  اٍؿ م نية     مؤّررات ر د لمستوى الّسيولة  وتعتمد     توليفة واسعة مف  دائؿ  لرقا ة وا 

 التمويؿ الت  توير اأماف  عبود وخيرات ومرتبات مالية...الخ.
 :اختبػػػػػػػػػار إجيػػػػػػػاد الٌسيكلػػػػة .3.3

ةدى د ائـ تو يات  تعّد اخت ارات التوّتر "اإلجهاد المال " أداًة مف أدوات إدارة مخاطر الّسيولة  وا 
لجنة  اؿ السترارية ي  الط عة ال ال ة  و ما تبدـ معنا خالؿ الف وؿ الّسا بة يم ف أف تجرى اخت ارات 

  )*("Botton-up" أو منهت     "Top-down"ولة أو المالءة سواء  ا تماد نهت جزئ  اإلجهاد المال  ل ّسي
وتتعد الخت ارات مف ق ؿ الم ارؼ والمؤسسات المالية     أساس ايتراسات أو السيناريوهات الت  

و ندوؽ الّنبد   نؾوسعها  نؾ الجزائر أو س طات إررايية أخرى  ةاؿ الجزائر ةيف قامت  ه  ع ة ال
  وأيست إل  جم ة مف النتائت 2013سنة  "PESF"الدولييف ي  إطار  رنامت تبييـ البطاع المال  

 نستعرسها ي  الّنباط التالية:

                                                           
 لمزيد مف التف يؿ ارجا إل :  -(*)

 -Bâle Committee on Banking Supervision, Liquidity stress testing: a survey of theory، empirics and current 

industry and supervisory practices, Working Paper N
o
 24, October 2013. 
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اليومية  معامؿ  السةو ات مواجهة     الم ارؼ الجزائرية قدرة لتبييـ التةمؿ اخت ار إجراء تـ -
 تمت ؾ الم ارؼ وت يف أف معظـ أياـ (05)يوميا وطواؿ يترة خمسة  %10و دا  %05سةب قدرا 

 سيناريو الّس    ل سيولة ي  الجزائر(؛) ال  يرة الّسيولة  دمات لتةمؿ  ايية سيولة مخازف
 مجموع) %108إف درجة الّسيولة العالية ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري الت  تعدت مستوى  -

تواجه     المدى الطويؿ يبط مر ؿ  قد الم ارؼ أفّ  وأظهرت  2012سنة  (الّسائ ة الموجودات
 الّسةب المفاجئ ل ودائا؛ الّسيولة  ييما  دا ذلؾ هذا المخزوف يوّير لها هامش مناورة   ير ي  ةالة

وما نرير إليه أف نظاـ إدارة الّسيولة الذي سنستعرسه لةبًا يعتمد     اخت ارات اإلجهاد ال  ية 
"Top-down"  منهت مف اأ    إل  أسفؿ.أي 

أدكات رصػػػػد مخاطػػػػػػػػر الٌسيكلػػػػػػة كفؽ  .4.3
 :الٌنظػػػػػاـ االحترازم الجديد

  Bâleقاـ  نؾ الجزائر     غرار لجنة
 التوازي  اأدوات مف السترارية  وسا مجمو ة

 مف أجؿ تويير مؤرر الّسيولة استخداـ ما
 جهاز إدارة المخاطر تسا د الّت  الهامة المع ومات
 الم ارؼ  وقد تةتاج ي  الّسيولة خطر     تبييـ

 مف الجهاز هذا المراق ة إل  است ماؿ س طة
  مف تتمّ ف ةت  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالمؤّررات اإلسايي اأدوات

 أدكات رصد مخاطر الٌسيكلة في الجزائر :(39)شكؿ رقـال

 
 . درمف إ داد ال اةث  ناءا   ػػػػػػػػ  نفس الم  المصدر:

سرورة أف تمت ؾ الم ارؼ خطر الّسيولة  وترمؿ أهـ مؤّررات قياس الّسيولة ي    نا ر تةديد
والمؤسسات المالية مخزوف مف اأ وؿ ذات نو ية جيدة خالية مف  ؿ التزاـ وقا  ة ل تع ئة ي  أي وقت  

ل تمويؿ والو وؿ لم ادر التمويؿ المخت فة و أقؿ ت  فة  ما تةديد تدا ير وأف تنوع   فٍة مناس ٍة هي  ها 
 اةتياطية ل تع ئة السريعة لم ادر التمويؿ الت مي ية.

يردد الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه إلدارة مخاطر الّسيولة     اإلي اح  ؿ  ال    ف المعامؿ 
 خيريف ل  ال   المنبس  و ذا معامؿ الّسيولة المسم اأدن  ل سيولة ل رهر الموال  ومعام   الرهريف اأ

"معامؿ المراق ة" لفترة  ال ة أرهر الموالية   اإلساية إل  إ داد جدوؿ يسم  "جدوؿ توقعات الخزينة" 
يسمح لها أف تسمف متا عًة أس و يًة لوسعية سيولتها  ما ييها العم يات الجديدة ويعد هذا الجدوؿ  ناء 

 :(1)ل تديبات الخزينة أس وع واةد وذلؾ  ناءا     الّتديبات الّناتجة  ف العم يات التالية    توقعاتهما 

                                                           
   نفس المرجا السا ؽ.04-11  النظاـ رقـ 09 نؾ الجزائر  المادة  -(1)

منيجيات 
ككسائؿ إدارة 
 مخاطر السيكلة

مخزكف مف 
األصكؿ ذات 
 نكعية جيدة

تنكيع ىيكؿ 
التمكيؿ كطرؽ 
 الكصكؿ إلييا

خطط تمكيؿ 
 الطكارئ
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  ؿ  م ية ما  نؾ الجزائر و ذا تعامالت البروض والقتراض ما  يف الم ارؼ؛ -
  م يات رراء السندات المم  ة لديوف و يعها وأخذها ووسعها تةت نظاـ اأمانة؛ -
 البروض واقتراض الز ائف و ذا اللتزامات الممنوةة والمب وسة؛المسةو ات واإليدا ات و ذا  -
  ؿ  ن ر آخر خا ة اأ  اء يؤ ر   فة م موسة     وسعية سيولتها؛ -

وي  هذا ال دد تةدد مستوى الخطر الذي يم ف المؤسسة ق وله والسياسة العامة لتسيير الّسيولة 
تةديدا وقياسه وتسييرا  واسطة مؤّرراٍت وةدوٍد  ايية  واإلجراءات إلدارة خطر الّسيولة وةدودا وأدوات 

التديبات الواردة وال ادرة الناتجة  ف  اية  نا ر اأ وؿ والخ وـ خارج الميزانية  وأف ت تـز 
الم ارؼ والمؤسسات المالية مؤرر تسمح لها  تعريؼ وقياس اأ وؿ ذات نو ية جيدة خالية مف  ؿ 

ا ة ةالة اأزمة.  ما تأخذ  عيف ال ت ار قا  يتها إل ادة التمويؿ لدى  نؾ التزاـ والمتويرة ي  أي وقت خ
الجزائر والمؤسسة البانونية الت  تتواجد  ندها اأ وؿ والبدرة ي  تةوي ها  سر ٍة إل  سيولة  ما تبـو 

اأمواؿ  تبدير المخاطر المةتم ة لت ّتؿ اأ وؿ الّسائ ة   اإلساية إل  سرورة تبيـ قدرتها     جما 
لدى  ؿ واةٍد مف م ادرها الّتموي ية سواًء  اف ذلؾ ي  الوسعية العادية أو ي  ةالة أزمة  ولهذا الغرض 

  الختيار الّدوري و  فٍة م اررٍة أو مف طرؼ مؤسسات إ ادة تموي ها:

 اإلم انية القتراض  المؤ دة وغير المؤ دة والممت  ة لدى مبا التها؛ -
 ؾ الجزائر؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة التمويؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآلياتها إل ػػػػػػػػػ -

 ن رًا أساسيًا ي  استجا ة لجنة  اؿ السترارية لألزمة  IIIوير ؿ إطار  مؿ إل الةات  اؿ 
المالية العالمية  وهو يتناوؿ  ددا مف أوجه الب ور ي  اإلطار التنظيم  ال ان  المعروؼ  اسمه 

" ق ؿ اأزمة ويوير أساسًا لنظاـ م ري  مرف يسا د     تجنب ترا ـ أوجه الّسعؼ II"إ الةات  اؿ 
مح هذا اإلطار ل نظاـ الم ري   د ـ القت اد الةبيب  مف خالؿ الّدورة ي  الّنظاـ الم ري   وسيس

 القت ادية  وقد ر زت التفاقية ال ال ة     تعزيز العنا ر التالية:

التر يز     جودة رأس الماؿ وزيادة مستوى متط  ات رأس الماؿ لسماف أف الم ارؼ قادرة  -
   أوقات التوتر؛    ال مود  ما ييه ال فاية لتةمؿ الخسائر ي

إساية  نا ر الّسالمة الةترازية ال  ية لإلطار المعموؿ  ه مف خالؿ تر ي ة رأس المال  الت   -
تسمح  استد اء الةتياطيات ي  أوقات التوتر واةتساب مخاطر التب  ات الدورية ل دورة 

لخارجية القت ادية ومخ  ات التعّرسات ال  يرة ووسا ةاجز رأسمال  لمعالجة العوامؿ ا
 الت  أنرأتها الم ارؼ ذات اأهمية الّنظامية؛

تةديد الةد اأدن  لمتط  ات نس ة الرايعة المالية ل ةد مف النفوذ الزائد ي  الّنظاـ الم ري   -
 واست ماؿ متط  ات رأس الماؿ المرجةة  المخاطر؛
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تر ي ة رأس المال  الت  إساية  نا ر الّسالمة الةترازية ال  ية لإلطار المعموؿ  ه مف خالؿ  -
تسمح  استد اء الةتياطيات ي  أوقات التوتر واةتساب مخاطر التب  ات الدورية ل دورة القت ادية 
ومخ  ات التعّرسات ال  يرة ووسا ةاجز رأسمال  لمعالجة العوامؿ الخارجية الت  أنرأتها 

 الم ارؼ ذات اأهمية الّنظامية؛

ية ال  ية لإلطار المعموؿ  ه مف خالؿ تر ي ة رأس المال  الت  إساية  نا ر الّسالمة الةتراز  -
تسمح  استد اء الةتياطيات ي  أوقات التوتر واةتساب مخاطر التب  ات الدورية ل دورة القت ادية 
ومخ  ات التعّرسات ال  يرة ووسا ةاجز رأسمال  لمعالجة العوامؿ الخارجية الت  أنرأتها 

 ظامية؛الم ارؼ ذات اأهمية النّ 

تسا الم ارؼ يتوير ي  الّنظاـ الةترازي الجزائري الجديد نظاما لتمويالت الطوارئ  ةيث 
والمؤسسات المالية مخططات استعجالية رسمية تم نها مف التةسير ومواجهة ةالت أزمة   ةيث توسح 

ة ويؽ السيناريوهات هذا المخططات الستراتيجيات الواجب إت ا ها واإلجراءات الت  تسمح  تسيير الّسيول
المخت فة الت  تـ إ دادها و التّال  يه  تتسمف الة وؿ ال دي ة الواجب وسعها ل ة وؿ     الّسيولة والموارد 
الت  يم ف أف ت وف م درًا إساييًا ل تمويؿ ق ير اأجؿ  النس ة ل م ارؼ والمؤسسات المالية و ؿ مف 

 وؿ المب ولة وغير المدرجة  عد  سماف لدى  نؾ الجزائر يسري   يه أة اـ هذا الّنظاـ  أف يةوز     أ
وأ وؿ أخرى مم ف تبديمها  سماٍف لدى اأطراؼ المبا  ة اأخرى   اإلساية إل  أ وؿ قا  ة ل تنازؿ  نها 

و الرغـ مف توايؽ  هذا اأداة ما ما سّنته لجنة  اؿ السترارية إل أنها ت ب   و ذا اتفاقيات التمويؿ المست مة.
هناؾ  عض الختاليات الت  نرى أنها مف اأهمية  م اف ةت  تتوايؽ ما التو يات العظم  ل جنة  اؿ 
السترارية  ين ةظ إدراج تعريؼ خطر الّسيولة إل أنه لـ تدرج الم ونات اأساسية لها وا تفت  سرورة أف 

دا لجنة  اؿ السترارية وما هو ت وف ذات جودة  الية و ف    ما تخت ؼ معامؿ نس ة الّسيولة  يف ما تعتم
منذ مط ا  سيولة يائض الم ري  ي  الجزائر نظاـال معتمد ي  الّنظاـ الةترازي الجزائري. وما ذلؾ يعرؼ

   وهذا ما سيؤّ دا الف ؿ الرا ا مف هذا الدراسة.(53 & 54)رقـ  األفية الجديدة  ما يوسةه الر ؿ
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 "SNB"تطكير نظػػػػػػػػػػػػاـ التنقيط المصرفي الجديد :     المطمب الثٌػػػػػػػػاني
لّما  اف  نؾ الجزائر ي دي اهتمامًا  تةسيف إطار الّرقا ة واإلرراؼ مف أجؿ المةايظة     استبرار 

دارتها . ي ةث هذا العن ر ي  الجهاز الم ري  تـ ا ت ار أساليب جديدة لسترراؼ ةدود المخاطر وا 
يستند     الّرقا ة البائمة       )*("SNB"التّبييـ والتنبيط الم ري   ظاـن يد   أةد ت ؾ اأدوات الةدية

  وقد جرى العمؿ   يه منذ سنة "CAMELS" المخاطر ويةا   نظاـ اإلرراؼ الم ري  اأمري  
إةدى أهـ أدوات  "Le contrôle sur place"   هذا الّنظاـ يدخؿ سمف تدا ير الّرقا ة  عيف الم اف2013

  ."Le contrôle sur pièces" اإلرراؼ ي  الجزائر  الموازاة ما الّرقا ة     أساس المستندات

 :"SNB"المصرفي الجزائػػػػػػػػػرم  نقيطنظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ التٌ  .1
 ادر  نؾ الجزائر إل  تعزيِز اإلطار المعموؿ  ِه ي  مجاؿ الّرقا ة واإلرراؼ الم ري  ي  ظرؼ 

 "Bâle"يتمّيز  تد يـ معايير الّرقا ة الةترازية     الّ عيد العالم  المو    ِه مف طرؼ لجنة 
وي  هذا  ة لم ريي  يندرُج سمف الهدؼ اأوؿ المتم ؿ ي  إدارة المخاطر وتةبيؽ الّ ال ة االسترارية

أةد أهـ اآلليات الةدي ة إلدارة مخاطر الّنظاـ  "SNB" التّنبيط الم ري  المطور ظاـالّ دد يعّد ن
الم ري  الجزائري ةيُث يسمح  بياس الّ ال ة المالية وت ياِف مواطَف الّسعؼ ييها مف أجِؿ إجراء 

 الّتدا ير المالئمة.
 :كالٌتنقيط المصرفي الجزائػػػػػػػػػػرمنظػػػػػػػػػػاـ اإلشراؼ تعريؼ  .1.1

يسمُح الّنظاـ الجديد ل تنبيط الم ري   تبييـ ةساسية الم ارؼ والمؤسسات المالية العام ة ي  
الجزائر أي تغيراٍت ي   وامؿ الخطر المترتّ ة  ف نراطها الم ري  )اةتماؿ تع ر الم رؼ  أسعار 

  وهذا ما ا ت ار أف يةدث  ؿ  امؿ     ةدا أو ةّت  يم ف الفائدة  الّسةو ات المفرطة ل ودائا  ...(
الّدول  ومندو   الخزانة   نؾأف تتزامف  ّدة  وامؿ  هذا وقد تـ إ داد هذا الّنظاـ  معية  ٍؿ مف خ راء ال

  وقد جرى "CAMELS"العمومية اأمري ية يهذا الّنظاـ يةا   تماما نظاـ اإلرراؼ الم ري  اأمري  
ـّ تجري ه      ينة مف الم ارؼ العام ة ي  الجزائر إةداها هو ال 2013منذ  العمؿ   يهِ   م رؼوقد ت

وم رؼ خاص يرنس  مف الم ارؼ الوايدة  "Cpa"العموم  البرض الرع   الجزائري يرمز له اخت ارًا 
"Société-Générale"    الّنظاـ الم ري  الجزائري هو 

إسباط   يعتمد هذا الّنظاـ ي  تة ي ه     )1(
مال  مف نظاـ المع ومات الم ري  ما سيناريوهات  دمات تعّد ويبًا لمبومات الّنظاـ المال  الجزائري 

 ليست  عروائيًة.  أنها ت وف هذا الّسيناريوهات معبولًة ومم نة الةدوث أي

 
                                                           

)* (
 - System Notation Bancaire. 

 (1) -  
banque d’Algérie , Evolution Economique Et Monetaire En Algerie, Rapport 2015, P90. 
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 :"SNB"مكٌكنات نظاـ اإلشراؼ كالتنقيط المصرفي .2.1
يعد نظاـ التنبيط الم ري  الجديد طريبة إرراؼ جديدة مرت زة     تة يؿ ور د مؤّررات اإلنذار 

 رد الم  ر. يبوـ هذا الّنظاـ     تبييـ مؤّررات اأداء والمالءة  و فسؿ مبار ته التن ؤية  المخاطر يسمُح 
  إسايًة إل  تخفيض معت ر (1)يعٍؿ مستهدٍؼ وسريا  أخذ تدا ير ت ةيةية مالئمة لمواجهة الّ عو ات

لت  فة اإلرراؼ و ذا التّبييـ اأةسف لخطر  ػػػػػؿ مؤسسة مالية     ةدا والستعماؿ العبالن  آلليات 
واأهـّ مف هذا هو استهداؼ المؤسسات المالية الت  تعان  مف  عو ات   وموارد اإلرراؼ الم ري 

. "SNB" خاللها آلية العمؿ  هذا الّنظاـ الجديدسنةاوؿ أف ن رز مف جؿ ذلؾ أمف ومرا ؿ مالية  
سنةاوؿ أف ن يف آليته      ينة مف الم ارؼ العام ة ي  الجزائر  ول يعن   أي ةاؿ مف اأةواؿ أننا 
  دد إجراء نوع مف المبارنة إّل ي  ةدود ما يبسيه الّتة يؿ الجزئ   و  يه ت ؼ تجر ة الّتة يؿ هذا 

 ينة الّدراسة المعتمدة تتم ؿ ي   نؾ الجزائر الخارج    ينة الم ارؼ المختارة.آلية إدارة المخاطر ي  
 Fransa/El"وهو م رؼ  موم  إل  جانب م رؼ أجن   خاص  "Bea"يرمز له اخت ارا  ػػ 

Djazaïr" وهو م رؼ وايد مف الّنظاـ الم ري  الفرنس  يرمز له اخت ارًا  ػػ  "SPA" والختيار ل عينة  
وييما ي      روائيا مةسًا  و  يه سنةاوؿ المزامنة  يف طرح مبومات الّنظاـ وت ياف آلية الّتة يؿ اف 

 :(*)تة يال ل مؤّررات المعتمدة ي  نموذج التّبييـ الم ري  الجزائري الجديد

 رأس المػػػػػػػاؿ: مالءة .1.2.1
تمّ ؿ نس ة المالءة الت  تعتمدها لجنة  اؿ 

النسب المعتمدة تتم ؿ أساسا السترارية أهـ ت ؾ 
 "FPB"با دي ي  مستوى تغطية رأس الماؿ ال

إل  إجمال  اأ وؿ المرّجةة  المخاطر 
 "FPN"  اإلسايِة إل  تغطية رأس الماؿ اأساس 

إل  إجمال  اأ وؿ و ذا نسب تبسيـ المخاطر 
    ينما اللتزامات%25يجب أف ت وف   ػ  اأقؿ 

 الجزائرم المصرفي مككنات نظاـ التنقيط :(04)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث   ناء     ما س ؽ. المصدر:

وأف ت وف     اأقّؿ  نفس هذا النس ة مبارنًة  مستوى اأمواؿ  %15خارج الميزانية ين غ  أف تتجاوز 
 ."FPN" الخا ة اأساسية

                                                           
 .139   ص 2011   التبرير السنوي لمجزائرالتطكر االقتصادم كالنقدم  نؾ الجزائر   -(1) 
 التفا يؿ يم ف الستعانة  ػػ :  لمزيد مف –( *)

 - Chapitre II : adéquation des fonds propres, Système de notation bancaire Partie III : Guide général de 

contrôle sur place ; Version: v.0. avril 2011. 
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 "Bea  &Fransa/El Djazaïr"رأس الماؿ في مصرؼ  مالءة  :(14)شكؿ رقـ ال

  
  إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Les Rapport Du Banque (Bea   & Fransa/El Djazaïr) 2010 -2015. 

الم ري  الجزائري  اليًة جّدا إذا ما قورنت  ما  نظاـالو ما ذ رنا آنفًا تعّد مستويات رأس الماؿ ي  
(  % 10.5تبرا المعايير الدولية ل سالمة الم ريية )لجنة  اؿ السترارية     وجه الخ وص تفرض 

ف إجمال  اأ وؿ المرجةة ينالةظ أّف  نؾ الجزائر الخارج  ييه نس ة تغطية اأمواؿ الخا ة البا دية م
وه  نس ة جيدة جدًا  ي  ةيف تم ؿ اأمواؿ  %13ما مجم ه  2015–2010 المخاطر خالؿ الفترة 

وه   نفس الّنسؽ تبري ًا  وف أّف الفارؽ يتم ؿ ي  مخ  ات مئونة المخاطر  %14البانونية ما مجم ه 
و ذا يوارؽ التّبييـ وا  ادة التّبييـ وهذا ةسب التنظيـ الةترازي المعموؿ  ه ي  الجزائر  ويرّجح أف ي ب  
ة استبرار نس   ي  مستويات المالءة اإلجمال  نظرا أف هذا الم رؼ و    خالؼ الم ارؼ الجزائري

م رؼ  100سمف لئةة أ  ر  2015يعد رائدًا ي  مجاؿ يبد أوردت مج ة إتةاد الم ارؼ العر ية ي  
والت  يم ف  2015-2010مم  ة  هذا الم رؼ. وةسب ما أوردا يترة الّتة يؿ  29 ر   اةت ت المرت ة 

دائا  ويترة  انيٍة تبسيمها إل  يترتيف اأول  ذات مستويات  الية مف المالءة وقدرة     استبطاب الو 
 ونها تم ؿ الجانب اأ  ر مف الودائا الجارية   ار ير-هيدروَنس ت ييها هذا اأخيرة  فعؿ تراجا أ وؿ 

س يـ نس يًا مف جانب تغطية المخاطر و ما أنه م رؼ  "Bea"لدى الم ارؼ العمومية. لذا يم رؼ 
) ونها تدرج سمف مخطر  ر ير ا-هيدرو موم  يستد   مرا اة جانب اأ وؿ الةساسة أسعار 

"SNB" ةسب ت نيؼ "01"الّسوؽ(  ولهذا يهو ي  نظرنا يتوايؽ ما التنبيط درجة 
)*(. 

تعد مستويات المالءة لرأس الماؿ البا دي لديه  "Fransa/El Djazaïr" النس ة ل م رؼ الفرنس  
  وهذا يوؽ الةدود البانونية والت  قد تعطؿ اأر دة الت  مف المفروض أف %30مرتفعة جدًا ياقت نس ة 

توجه لالست مار  أنها تعت ر ت اليؼ زائدة تةمؿ     أر اح المؤسسة و التّال  ستريا مف ةجـ الت اليؼ 
مبارنة  العائد مما يستوجب مخ  ات أخرى و التال  اأ ر الم ارر     اأماف الم ري . ومف هذا 
                                                           

 (.04يتواير جدوؿ التنبيط ل ؿ  ن ر مف  نا ر هذا الّنظاـ ي  الم ةؽ رقـ ) –( *)
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منط ؽ نرير إل  أف ةجـ المخ  ات الخسائر ال  ير ل يعن  أف الم رؼ ي  منئ  ف الخطر  ما ال
أس فنا أنه قد يتةوؿ مف هدؼ لألماف إل  مط ب ل ر ةية أو الّسيولة  لهذا يهو ي  نظرنا يتوايؽ ما 

 ."SNB"ةسب ت نيؼ  "03"التنبيط درجة 

 :(sset qualityA)جكدة األصكؿ  .2.2.1
هذا الفئة تهتـ وتستهدُؼ تة يَؿ ومراق ة جودة البروض الم ريية  مخت ؼ ت نيفاتها و ذا مستوى 

    توليفة  "SNB"تعّرض مةايظ اأ وؿ لخطر التر يِز الم ري   وي  هذا ال دد يعتمد نموذج 
 :(1)واسعة مف المؤّررات وه      الّتوال 

 إجمال  البروض إل  إجمال  اأ وؿ الم ريية؛ -
اللتزامػات والّديوف الم ريية إلػػ  إجمال  الةبوؽ  -

 الم ريية؛
 اللتزامات خارج الميزانية إل  الةبوؽ خ. الميزانية ؛ -
 إجمال  الةبوؽ إلػػػػػػػػػ  اللتزامات وديوف العمالء؛ -

 إجمال  اللتزامات إلػ  مخ  ات العامة؛ -
 إجمالػػػػػػػػػػػػػ  مخ  ات الّتسوية إلػػػػػػػ  إجمال  -

 اأ وؿ ي  الم رؼ؛
إجمال  اأ وؿ اأخرى إلػ  أ وؿ  -

 الم رؼ؛

تعّد جودة اأ وؿ أمرًا سروريا لسماف سالمة الم ارؼ والمؤسسات المالية ويعّد تنويا وتوزيا 
اأ وؿ وتغطيتها أهـ سمات ر د هذا المؤرر و ما يتسح أ الا يبد أول  المررع الجزائري أهمية  الغة 

ويتسح ذلؾ مف خالؿ التوليفة الواسعة مف النسب المعدة لر د آداء مةفظة اأ وؿ لر د هذا المؤرر 
ي  الم رؼ  يةجـ البروض الم الغ ييه يعت ر  وا ة دوف رٍؾ إل   دـ السداد ومخاطر الّسيولة  ط يعة 

 الةاؿ  ونهما متالزماف.

 " Fransa/El Djazaïr &Bea "جكدة محفظة األصكؿ في مصرؼ   :(24)شكؿ رقـ ال

  
   نفس الم ادر السا بة.إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

                                                           
(1)

 نبال  ف:  -
- Banque d’Algérie, Écoule Supérieure de Banque, Évaluation de l’adéquation des fonds propres d’une 

banque selon le système de notation bancaire algérien SNB,  2014. 
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مف ةجـ أ وله وه  نس ة  الية نو ًا  %72  غ إجمال  البروض مستوى  "Bea" النس ة لم رؼ 
و الّرغـ مف أف    ار ير-هيدروما و الّنظر ل ونه م رؼ  موم  ي ّف جَؿ مواردا ذات ةساسية لبطاع 

المؤرر ل ي ّنؼ سمف المستويات غير آمنة  وف الّنظاـ الم ري  الجزائري  سيط ي  هي  ه وغير 
مرّ ب  إّل أنه و دا   الةتراز ين غ  أف ت وف ي  مستوى يتالءـ والظروؼ القت ادية المةيطة والت  

 تتسـ  الّتذ ذب. 

ترارات مالية وتجارة خارجية تم ؿ الجزء ال اق  وأف  اق  نراطاته الست مارية مف خدمات واس
السئيؿ أي أّف مجمؿ تر ي ة اأ وؿ ه  ي  اأساس قروض  مخت ؼ ت نيفاتها. أّما  الّنس ة لتر ي ة 

مستوى غير مب وٍؿ ةيث تجاوزت اللتزامات  2011-2010 نا ر خارج الميزانية يبد سّج ت سنة 
مبا ؿ التعهدات المتأتية وهذا مف رأنه أف يوسا الفارؽ ي  توازف  نا ر خارج الميزانية   %69الممنوةة 

إّل أف الم رؼ استطاع أف يس طها خالؿ  بية يترة الّدراسة...  ييما  دا ذلؾ مستوى ةسا ات التسوية 
لهذا يهو ي   مف إجمال  اأ وؿ الخطرة نظرًا لمةدودية تأ ر الم رؼ  مخاطر الّسوؽ. %02ل يتجاوز 

 ."SNB"ةسب ت نيؼ  "02"نظرنا يتوايؽ ما التنبيط درجة 

ي  ةجـ  نس يا ذو مستوى مالئـ "Fransa/El Djazaïr"و    غرار هذا الم رؼ  اف م رؼ 
ويعد هذا خ ال ي  إدارة  نا ر اأ وؿ والخ وـ أف ذلؾ مف رأنه مف التأ ير  %60-55البروض 

     الر ةية واأماف مبا ؿ الّسيولة المفرطة  وف  نا ر الخ وـ  نفس الّنسؽ ما مةفظة الست مار
أسعاؼ مف ت ؾ المتأتية وهذا مف  (05-03)ونرى  أف  نا ر خارج الميزانية تم ؿ الممنوةات أ    إل  

أنه أف يعّرض الم رؼ إل  مرا ؿ ي  ةاؿ تةولت ت ؾ اللتزامات إل  الميزانية  ونعود  اأذهاف هنا ر
ةيف تةولت  نا ر خارج الميزانية ل م ارؼ اأمري ية  2008-2007إل  سيناريوهات اأزمة المالية ي  

اأمري   والعالم   إل  الميزانية العمومية ل م رؼ وما أنجر  نه مف خسائر   فت  الّنظاـ المال 
    ةّد سواء  وتنتبؿ آ ار خارج الميزانية إل  رأس الماؿ ومخ  ات الخسائر والّ دمات ويبا ل مسار 

 الموّسح أدناا.

 
 

ومف هذا المنط ؽ ت رز أهّمية جودة اأ وؿ ي  سالمة الم ارؼ وت ؼ   ونها أساس الستبرار 
 ."SNB"ةسب ت نيؼ  "03"الم ري   و  يه يهما ي  نظرنا يتوايؽ ما التنبيط درجة 
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 :(ssoundneanagement M)جكدة اإلدارة  .3.2.1
تستخدـُ لتة يؿ دور اإلدارة ي  سماِف  ّةة 
استبرار الم ارؼ مف خالؿ مجمو ٍة متنّو ٍة مف 

)المراجا  ال يانات  ويعد تبرير خ راء الةسا ات
الداخ   والمراجا الخارج ( أهـ ال يانات الت  يتـ 
الستناد إليها.  اإلساية إل  تة يؿ هامِش العمؿ 

لمةبؽ مبارنة  تطور الم ري  ونس ِة الّدخؿ الّسنوي ا
ي  الواقا يعّد ر د   .(*) %15هذا اأخير ي  ةدود 

جودة اإلدارة مف الّ عو ة  م اف خا ًة ي  الظروؼ 
الت  تّتسـ  عدـ الستبرار والّتوزيا غير العادؿ 

الّناتت  Δل منايسة  لذا يعد نمو الناتت الم ري  )
الم ري  ال اي ( مؤررا مب وًل لر د يعالية 
الم رؼ والمؤسسات المالية يػػػػػػػػػػػػ  إدارة  نا ر 

 وأهدايها المتم  ة ي  الر ةية  الّسيولة واأماف. 

 ي مصرؼػػػػػػػجكدة اإلدارة كالتشغيؿ ف  :(34)شكؿ رقـ ال
"Fransa/El Djazaïr &Bea " 

 

 
  ال اةث  ناء    :إ داد  المصدر:

- Rapport Banque (Bea/Fransa-El Djazaïr) 
2010-2015. 

جودة اأ وؿ( تزامنا  &ومف هذا المنط ؽ سنوازي  يف تة يؿ أداء المؤرريف السا بيف)المالءة  
 مػػػػػػػػػػػػا س وؾ هذا المتغير ةت  يتـ ر د مالئمة اإلدارة ي  المؤسسة الم ريية والمالية.

ـّ دراستها  "Bea"لدى   الناتت الم ري إّف مستوى  يتأرجح  يف الجّيد والسيئ ولعؿ الفترة الت  ت
تمتاز  ذلؾ  نوع مف الّتذ ذب والتّ ايف  يف ةالة مف الّنمو ويترة مف اله وط القت ادي أ رًا  الغًا     
س وؾ الم رؼ العموم   وهو يع س  دـ قدرة الم رؼ ي  المةايظة     النتائت المةببة إل أنه 

وما ةساسيته لتغيرات خارجية رأس الماؿ وتوزيا مةفظة اأ وؿ ؾ المؤرريف السا بيف و التوازي ما س و 
ةسب ت نيؼ  "02"  و  يه يهو يتوايؽ ي  ما نرى ما التنبيط درجة ي ف اأداء   فة  امة مستبرا

"SNB" وخاليا لذلؾ م رؼ ."Fransa/El Djazaïr"  يةايظ     مستوى مستبر نس يًا مف اأداء  الرغـ
  نظرا لتراجا أداء الم رؼ الم ةوب  ةالة مف 2014سنة  & 2013التدهور الم موس ي  سنة  مف
ه القت ادي ي  ال الد خالؿ ت ؾ الفترة و    مجمؿ الم ارؼ الخا ة تبري ا  و  يه نرى  أن ت اطؤال

 ."SNB"ةسب ت نيؼ " 02"يتوايؽ ما التنبيط درجة 

 

                                                           
 .)مبا  ة رخ ية( 2017جوي ية  04 الجزائر العا مة  -  المدرسة الع يا ل  نوؾنظاـ التنقيط المصرفي الجزائرم  المدرسة الع يا ل  نوؾد.ـ   –(*)
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 :(arnings and profitabilityE)تحميؿ عناصر الٌربحية  .4.2.1
تريُر إل  البدرة     استيعاب الخسائر دوف ال تماد     رأس الماؿ  ي  مبا ؿ الّنمو الّسريا ي  

 اأر اح  ويعتمد نموذج التّبييـ الجزائري      دة نسب لتة يؿ هذا المؤرر وه      الّتوال :

 ؛ اي  ناتت الستغالؿ &الّناتت الم ري  ال اي   -
 الناتت الم ري  إلػػػػػػػػػ  إجمالػػػػػػػػػػ  اأ  اء الم ريية؛ -
 هامش الفائدة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الناتت الوطن  اإلجمال ؛ -
 ػػػػػد المةبؽ مف البروض الم ريية الممنوةة؛ػػالعائػػػػػػ -
 منوةة(؛ػػػػػػػػػا مف الجمهور )الفوائد المػػػػػػػػت  فة الودائػػػػػػػ -

يعّد الّنظاـ الم ري  الجزائري ذو ر ةية  الية 
نو ًا ما نظرا ل ونه نظاـ تب يدي  سيط وغير معّبد  
يبت ر     تع ئة الودائا ومنح الئتماف  ما  عض 
الخدمات الةدي ة ال سيطة. يمستوى  اي  النراط 
الم ري  والذي يعّ ر  ف مدى يعالية العمؿ 

 "Bea" خالؿ  ينة الّدراسةالم ري   ما يّتسح مف 
ونرير إل  أّف الم ارؼ العمومية  %30-20 يف 

تةت ر البطاع العموم  وتزاةـ الم ارؼ الخا ة 
ي  البطاع الخاص  ويّتسح أّف الّناتت الم ري  

خالؿ  أسعاؼ اأ  اء الم ريية العامة 03يم ؿ 
الت   2015-2014متوسط يترة الّدراسة  دا ت ؾ الفترة 

 ةالة مف الت اطؤ الرديد الّناجـ  ف متغيرات امتازت 
 الّنس ة ل م رؼ الفرنس  و الم ري .  نظاـخارج ال

خالؿ متوسط السنوات  %60يهو يم ؿ ما مبدارا 
و  يه نةف  وهذا نظرًا ل ونه م ريًا خا ًا و غيرا 

ةسب  "02"يتوايباف ما التنبيط درجة  همانرى  أن
 ."SNB"ت نيؼ 

الٌربحية في مصرؼ   جكدة  :(44)شكؿ رقـ ال
"Fransa/El Djazaïr &Bea " 

 

 
  إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Rapport Banque (Bea) 2010-2015. 
- Rapport Bnq (Fransa-El Djazaïr) 2010-2015. 
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 :(iquidityL)تحميؿ مستكل الٌسيكلة  .5.2.1
الم ري      تةّمؿ  دمات التدّيبات الّنبدية  وتعّد   الّنس ة لتدا ير الّسيولة تريُر إل  قدرة الّنظاـ

 ما يم ف تسميف تدا ير الّسيولة ي  الّسوؽ لمراق ة الّسيولة أهـ   مؤررًا لسالمة اأ وؿ الّسائ ة المتاةة
     الّنسب التّالية: "SNB" اأوراؽ المالية الّت  تةتفظ  ها الم ارؼ ويعتمد نظاـ

 ال ّالث ؛ ل  ال  و  ة ل  ال   ال ّان نس ة ر ػػػػػػػػد الّسيول -
 قدرة الّتمويؿ )الودائا( إل  إجمال  البروض الممنوةة؛ -
 اللتزامات المبومة  العم ة اأجن ية إل  إجمال  اللتزامات؛ -

ي رز تة يؿ الّسيولة مدى تأ ر الم ارؼ  مر  تيف  
اأول  الّسيولة المفرطة )خطر تجميد( وما لها مف أ ٍر 

ا يم ؿ ػةجـ الت اليؼ وتراجا اأر اح   ينم     تنام 
المخطر ال ان  ي  رح الّسيولة وندرتها ) سر مال ( وما 
ير  ه مف تأ يرات خا ة     سمعة الم رؼ )ذ ر 
الم ريييف(  لهذا توّجب  ناية خا ة  مؤرر الّسيولة ي  
الم ارؼ  هذا وقد طرةت لجنة  اؿ السترارية م ادئ 

 ي  الم ارؼ. (*)الّسيولةأساسية خا ة إلدارة 
يمستوى الّسيولة لدى  نؾ الجزائر الخارج  و    خالؼ  

 اق  الم ارؼ العمومية يرير إل  وسٍا سعيؼ نس يًا 
ي  أةسف أةوالها  زدي جمال  الّنبديات إل  الودائا لـ ت

  خ و ا وأف درجة سيولة اأ وؿ %20 الفترةخالؿ 
الودائا  تطور انت  نفس الّنس ة  ول ف  ندما نة ؿ 

والبروض نجدها متناس ة ومتوازنة إل  ةّد ما وهذا مف 
 مد  اأػػػػػػػػػػػػػرأنه أف يجنب الم رؼ مر  ة ت  ية الّسيولة ي

 الٌسيكلة في مصرؼ جكدة  :(54)شكؿ رقـ ال
"Fransa/El Djazaïr &Bea " 

 

 
  إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Les Rapport Du Banque (Bea   &

Fransa/El Djazaïr) 2010 -2015. 

. أما  الّنس ة "SNB"ةسب ت نيؼ  "01" يتوايؽ ما التنبيط درجةأنه الب ير والمتوسط ولهذا نرى 
أي  توزيا مب وؿ نو ا ما ونرى أنه ل  %100-70الودائا إل  البروض أرارت نس ة ل م رؼ ال ان  ي

مف إجمال  الودائا   %70مف اأ وؿ و %30تم ؿ  سيولةيرّ ؿ خطرًا     المدى الب ير نظرًا أف ال
 ."SNB"ةسب ت نيؼ  "02"ولهذا يهو يتوايؽ ما درجة 

                                                           
)*( – Pour plus de details: 

- Comité de Bâle, Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité, Sep 2008. 
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 :(ensitivity to market riskS)تحميؿ الحساسية لمخاطر الٌسكؽ  .6.2.1
  إّل أّنه (1)الجزائري ل يعتمد تة يؿ ةساسية الّسوؽ سمف العنا ر اأساسية له نبيطالتّ  ظاـّف نإ

 اإلساية   "FPN"وسعية ال رؼ ووسعية  تتواير  عض الّنسب لر د ت ؾ المخاطر والت  تتم ؿ ي 
 النس ة  %10  ونرير  ذلؾ إل  أّف ال رؼ يجب أف تغط  "FPN"إل   اي  اللتزامات الخارجية إل  

   الّنس ة لمةفظة تةوي توليفة مف العمالت. %30لمةفظة  م ة واةدة و

إّف ط يعة الّنظاـ الم ري  الجزائري تجع ه  منئ  ف مخاطر الّسوؽ  الّرغـ مف أّف هذا اأخيرة 
الذي ينتبؿ مف   ار ير-هيدرومف خالؿ تذ ذب أسعار  ةالعمومي رؼاترّ ؿ  عض التأ يرات     الم 

خالؿ مخاطر الئتماف  أّما ييما يخّص مخاطر الفائدة ذات الّنظاـ ال ا ت وأسعار  رؼ  نظاـٍ مدار ل 
ترّ ؿ أّية مر  ٍة  النس ة ل م ارؼ الجزائرية وهذا ي  ظؿ غياب السوؽ المالية  ولهذا و ما ذ رنا ل 

 الّذات  الّرغـ مف الّتعديالت الت  طرأت      التنبيط الم ري  مخاطر الّسوؽ لهذا الّس ب ظاـن عتمدي
 أساليب الّترجيح مؤخرا والت  أدخ ت مخطر الّسوؽ.

 :"SNB"آليات التحميؿ بنظاـ اإلشراؼ كالتنقيط المصرفي .3.1
 غرض تعزيز آليات الّرقا ة واإلرراؼ الم ري  تـ انتهاج المنهجية الجديدة الت  تستند     الّرقا ة 

  وي  هذا الّ دد  اَف لزامًا     الم ارؼ 2013البائمة     المخاطر الت  تـ انتهاجها  دءًا مف سنة 
مةاولة  نؾ الجزائر  معية خ راء والمؤسسات المالية الجزائرية الت ّيؼ ما هذا اإلطار الجديد  لذا  انت 

الم رؼ الدول  ومندو   الخزانة العمومية اأمري ية تطوير هذا الّنظاـ الذي يرم  إل  اخت ار قدرة تةمؿ 
ي  تة ي ه     مخرجات نظاـ ت نولوجيا  "SNB" ظاـالم ارؼ الجزائرية. وي  هذا ال دد يستند الن

 Fiche d’Analyse"نموذج تة يؿ المخاطر نتائت ة يؿ   و ذا ت"SYNOBA"المسم  المع ومات الجديد

Risque- FAR"  ليترجمها ييما  عد إل  مؤّررات. و    غرار نظاـ التّبييـ اأمري   تترواح  يف )الدرجة
وخمس درجات( ةيث ت نؼ المؤّررات ذات الجودة العالية ي  درجة اأول   ينما أسوء أداء ت نؼ ي  

 Le contrôle"رير إل  أف هذا الّنظاـ يدخؿ سمف تدا ير الّرقا ة  عيف الم افس ـ مف درجة الخامسة. ون

sur place" إةدى أهِـّ أدوات اإلرراؼ ي  الجزائر  الموازاة ما الّرقا ة     أساس المستندات "Le 

contrôle sur pièces"  ال  يةةيث تتسمف هذا اأخيرة الّرقا ة الةترازية الجزئية والّرقا ة الةترازية  
 الّرقا ة     المستندات تم ؿ المرة ة اأول  ل عمؿ  هذا الّنظاـ وترمُؿ  ال ة مراةؿ:

 ؛"les états d’entrée" مدخالت الّنظاـ -ةالة ال يانات الواردة  -
 ؛ "le système de traitement des Downnées" نظاـ معالجة ال يانات -
 ؛"Fiche d’Analyse Risque- FAR"ػػػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػؿ المخاطػػػػػػػػنموذج تة يػػػ -

                                                           
   )مبا  ة رخ ية(  مرجا س ؽ ذ را.نظاـ التنقيط المصرفي الجزائرمد.ـ  -(1)
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ي  تة ي ه ل  ال ة المالية وهو  "SNB"ةيث تم ؿ أساس الذي يعتمد   يه نظاـ الّرقا ة والتنبيط 
  ةيث تبوـ  تة يؿ "Reportions prudentiels"ينط ؽ مف الةالة اأول  تة يؿ المةاس ة الةترازية 

ي    أو  ال يف ويتـ تة يؿ  يانات جدوؿ ةسا ات النتائت لت ياف أ ر دورة الوسعية المالية     أساس 
الستغالؿ  اإلساية إل  تة يؿ مؤّررات المالءة والّسيولة ومتا عة التبارير الّرقا ة الّداخ ية والخارجية الت  

ا  ا ت ار أنها يعدها مةايظو الةسا ات. وأخيرا تعد متا عة الوسعية الّنبدية ووسعية الّ رؼ أمرًا مهمّ 
ترمؿ نطاؽ الّسوؽ المال   وما نرير إليه أف هذا الّنظاـ لـ يهمؿ خطر غسيؿ اأمواؿ الّذي تعت ر 

 الم ارؼ البناة اأول  لةتوائه.
 :"SYNOBA"نظاـ تكنكلكجيا المعمكمات  .1.3.1

الذي ررع ييه سنة  "SNB"ي  إطار إ داد نظاـ  "SYNOBA"يندرج نظاـ ت نولوجيا المع ومات
مف خالِؿ إنراء لجنة م ّ فة  تسيير وتت ا المرروع. وي مف الهدؼ مف هذا المرروع ي  إ المية  2013

مجمؿ التّبارير المةاس ية والةترازية الت  تسّ مها الم ارؼ والمؤسسات المالية  واسطة تةميؿ 
مخت ؼ التّبارير والّسماح  استخراج مغناطيس   وجعؿ رقا تها آلية ل تأّ د مف تناسؽ المعطيات  يف 

"RPE". تم ؿ التبرير(1) ال يانات ةسب الةتياج
المعطيات الت  يزود  ها هذا الّنظاـ ةيث تطرح  أهـ )*(

"RQN"تة يال واٍؼ ةوؿ وسعية تطورات مؤّررات المالية ل م ارؼ  إساية إل  
والت  تبّدـ تة يال  )**(

 الجزئية ل م ارؼ     مستوى الوةدة.و فيًا لوسعية المؤّررات   ميا

ةسا ها وتة ي ها ومف و يبـو  معالجة ال يانات المالية  "SYNOBA" ت نولوجيا المع وماتإّف نظاـ 
المعطيات الت  يزود  ها هذا الّنظاـ ةيث تطرح تة ياًل ةوؿ  أهـّ  "RPE"التّبرير  ـ يبوـ  ت نيفها  ويعّد 

وسعية تطورات الّرقا ة ومؤّررات المالية ل م ارؼ معتمدًا     تطور ت ؾ المؤّررات سنويًا أو ةت  
وتمت أرغاؿ ت ييفه ما  2013  وقد  دأ تعميـ العمؿ  هذا الّنظاـ منذ سنة "RQN"ي  يًا  إساية إل  

 .2015خالؿ  "Bâle"ي الجديد الموايؽ لمتط  ات لجنة الّنظاـ الةتراز 

 :"FAR"تحميؿ نمكذج المخاطر المصرفية  .2.3.1
 ي  المرة ة ال ّانية  "SYNOBA" عد تة يؿ وت نيؼ ال يانات المالية الت  يجريها نظاـ ال يانات 

ل ؿ م رؼ     ةدا و    أساس ي  ٍ  أو سنوٍي ةس ما  "FAR"يتـ إ داد نموذج تة يؿ المخاطر 
تريُر إليه س طات اإلرراؼ وةس ما تبتسيه وسا الّرقا ة  ويم ف ت نيفها ي  نظاـ التّنبيط مف أجؿ 

 إ طاء الّنتيجة الّنهائية ل تّنبيط.

                                                           
 .133   ص 2013   التبرير السنوي التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -(1)

)*( – Rapport Périodique Exploitation.  
)**( – Rapport Quantitatif Normalisé.  
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 :"SNB"آليات التنقيط بنظاـ اإلشراؼ كالتنقيط المصرفي .4.1
تمر  م ية التنبيط  مستوييف  اأّوؿ  "CAMELS"    خالؼ نموذج التبييـ الم ري  اأمري   

  وال ّانية   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  "SYNOBA"    أساس الّرقا ة     أساس المستندات أي مخرجات نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 ."SNB"ظاـ   وي يف الجدوؿ أدناا ت نيؼ  نا ر ن"FAR"المخاطرتة يؿ أساس مؤّررات النهائية ل

س يـ نس يًا ويظهر  عض  متوسط الّت نيؼ  اف Beaومف خالؿ  ينة الدراسة المعتمدة ت يف أف م رؼ 
 ت نيٍؼ مرس  لذا     الم رؼ رقا ة ومتا عة  02الب ور ي   نا ر الّسالمة وقد ُرّتب ي  الخانة 

مف أجؿ تةسيف وسعيته يهو يعرؼ ق ورًا ي  هذا العنا ر  أّمػػػػػػػػػػػػػػػا  )A,E(تامة والهتماـ  عنا ر 
 مف سا به  ت نيٍؼ أةسف يبد اةتّؿ نفس الّت نيؼ ل ف   الّنس ة ل م رؼ الفرنسػػػػػػػػػػػ  ي ـ ي ف ةّظه أوير

توجب   يه تعزيز أ وله أّنه  الجزائرم "SNB" ظاـ:  التنقيط حسب ن(29) الجدكؿ رقـ
 ييعان  مف ق ور ي   ن ر 

)C,A(  و ه نالةظ أف الّتة يؿ
 اأ وؿ أوسح أف مر  ة تر ز

وليس   م ريه  مر  ة نظاـ 
  ينة الّدراسة يبط ) دـ التنويا(.

 التخصيصصفة   المػػػػدل  التنقيط سمـ اإلجراء المعمكؿ بو
1.4 – 01 01 ل يتخذ أي إجراء  قكم 

2.4 -1.6 02 يتط ب معالجة الس  يات   مرضي 
3.4 -2.6 03 رقا ة ومتا عة ل يبة   معقكؿ 

4.4 -3.6 04 خطة إ الح ومتا عة ميدانية   خطير –ىامشي  
6.5 - 04 05 إرراؼ -رقا ة دائمة  غير مرضي 

 :نبال  ف: إ داد ال اةث المصدر
- Banque d’Algérie, Écoule Supérieure de Banque, Évaluation de l’adéquation des fonds 

propres d’une banque selon le système de notation bancaire algérien SNB,  2014, 

Op-Cit, P ـــــ. 

 :"SNB" ظاـتقييـ كتنقيط المصارؼ بن .5.1
مف أجؿ سماف توليفة واسعة مف المؤررات المسا دة يعتمد  "SNB" ظاـ التنبيط الم ري إّف ن

إّل أنه  م يًا لـ تجري الم ارؼ الجزائرية إّل  المعروية   عض نظـ التّنبيط    غرار اإلنذار الم ّ ر 
  وي ةظ اخت ارًا واةدًا منذ  داية ا تمادا م رؼ "البرض الرع   الجزائري" وم رؼ "سوسيت  جينراؿ"

ـ قد أرار و وسوح إل  مواسا الب ور ي  العينة المختارة مػػػػػػا ينػػػػػػـ      الةية هذا أف هذا النظا
النظاـ ي  تة يؿ ال ال ة المالية واأداء     ا ت ارا أةد أهـ أدوات إدارة المخاطر الت  تعززت  ها 

 توليفة إدارة المخاطر المتويرة لدى  نؾ الجزائر.
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  برامج اإلجياد الماليك ي الجزائرم  ػػػػػػالمالالٌنظاـ :  المطمب الثالث
ويدخؿ هذا سمف  2013سنة  المال  اإلجهاداخت ارات  مؿ  نؾ الجزائر     الستفادة مف 

  "PESF"التفاقية الت  يجريها ما  ندوؽ الّنبد الدول  ي  إطار ما يسم   رنامت تبييـ البطاع المال  
 ي  المباومة     تعزيز قدراته     الّنظاـ الم ري  والعمؿمف أجؿ سماف الفا  ية والمرونة ي  

 اأزمات.  ذاه م ؿ سيناريوهات مواجهة

 :في الٌنظاـ المالي الجزائر التقيد ببرامج اإلجياد المالي .1
الم ري  وهذا  البياـ  نظاـي  الجزائر أجريت س س ة مف اخت ارات السغط لتبييـ ةساسية ال

 مةا اة أزمة لتبييـ هرارة مةفظة قروض الم ارؼ والمؤسسات المالية ي  ةالة تب ب اأوساع أو 
اخت ارات  لةتدهور نو ية اأطراؼ المبا  ة  وقد استخدمت اخت ارات الةساسية لدراسة نباط السعؼ   دل

م ريا  20مف  "Down –Top" ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تة يؿ المالءة ي  سيناريو القت اد ال   . وارتم ت العم ية  
الت  تناولت ستة م ارؼ العمومية  السيناريوهات أ دت     ايتراض وجود  "up–Bottom"واخت ار 
 المية  وهو التّ اطؤ لفترٍة طوي ٍة مف القت اد واستخداـ أةدث التوقعات المتاةة   ار ير-هيدروأزمة 

FMIل توقعات القت ادية العالمية لػ 
واقت ر الّتة يؿ  س ب  دـ وجود ال يانات التّاريخية والجزئية . (1)

الم ري   المع ومات ال ايية  ف تاريخ ودرجة استةباؽ مجمؿ اأ وؿ ي  الّنظاـ  وغيابال ايية 
تسارب ي  المع ومات   اإلساية إل  التةفظ و دـ التنسيؽ الجيد ييما يخص درجة البروض المتع رة

  هذا اأخيرة الت  ل تعالت ول تو ؽ  اأوجه ال ةيةة ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري نهيؾ  ف ةولها
 يف ودية ي  تةديد العالقة الّتةفظ اتجاهها ةت  ما س طات الّنبد الدول . هذا س ب نو ا مف المةد

سيناريو القت اد ال    والمخاطر المالية الت  ت تنؼ الّنراط المال  والم ري  ي  الجزائر   اإلساية 
 إل  البروض المتع رة ومؤّررات السالمة المالية  نها.

 :فرضيات كسيناريكىات اإلجيػػػػػػػػػاد المالػػػػػي المعتمدة .2
اإلجهاد المال  يجب أف ت وف موايبة لمبومات الّنظاـ المال   وط يعة أ ناء إ داد سيناريوهات 

القت اد إساية إل   امؿ مهـ وهو أف تمتاز   م انية الةدوث   معن  أف ل ت وف  ع ة الةدوث أو 
غير منطبية  ةاؿ أف يبوـ الجمهور  سةب  ؿ الودائا مف الّنظاـ الم ري  يهذا يرسية غير مب ولة ي  

 الّتة يؿ.

 

 
                                                           
(1)

- Fonds monétaire international, Evaluation DE LA Stabilité DU Système Financier, Rapport du FMI N
o
- 

14/161, Juin 2014 , p19. 
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 :"Down– Top"الكمي المالي فرضيات سيناريكىات اإلجياد  .1.2
يعتمد اخت ار اإلجهاد المال  ي  الجزائر     يرسيات تسمح  است اؽ أو قياس الخطر الّنظام  
وم اررة  مؿ مبار ة لبياسه والذي يأخذ ي  الةس اف اةتماؿ  دـ  فاية أ وؿ الم ارؼ و ذلؾ الخطر 

ال ين  ل م ارؼ ي  الّسوؽ الّنبدية آخذًا  عيف ال ت ار المميزات الخا ة ل ّنظاـ المتأت  مف الر ط 
 الم ري  الجزائري  وتستند اخت ارات اإلجهاد الت  أ دها  ندوؽ الّنبد الّدول       سيناريوهاٍت مفادها:

 ؛المال  والنظـ الةترازية المط بة س يمة ومسمونة الفعالية نظاـسيناريوهات سالمة ال -
سيناريوهات نبص ي  رأس الماؿ الم ارؼ ولجوؤها إل  التمويؿ  غرض الريا مف مستوى  فاية  -

 رأس الماؿ ويبا لمتط  ات لجنة  اؿ ال انية؛
  %10سيناريوهات ارتفاع مخاطر الئتماف وةجـ البروض غير العام ة ي  الجهاز الم ري   واقا  -

 طاع التجارة  قطاع ال نا ة  قطاع ال ناء(؛وأف المجالت الت  يتر ز ييها الئتماف ه  ) ق
 ؛%200 ػما ارتفاع أسعار الفائدة   تزامنا %10انخفاض الّدينار مبا ؿ س ة العمالت  نس ة  سيناريو -
دولرا ل  رميؿ الواةد  ما  25إل  سعر   ار ير-هيدروانخفاض أسعار  أزمة سيناريوهات ترمؿ -

 ؛%10 ما ييها الغاز  واقا    ار ير-هيدروتراجا وتدهور قروض 
 ؛%200وارتفاع أسعار الفائدة  نس ة  %10سيناريوهات تراجا الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية  ػ  -

إف هذا سيناريوهات معدة ويؽ م فوية معبدة جدًا نظرًا لتداخؿ المتغيرات ال ّ ية ييما  ينها  ونرير 
إل  أف السيناريو )ق ؿ اأخير( والت  تفترض تدهور أسعار ال رميؿ مف النفط قد تةببت  الفعؿ ي  أواخر 

يةسب. لذلؾ ي ف الغرض مف المال   نظاـ  وقد تسرر القت اد الجزائري  ر ؿ   ير وليس ال2014سنة 
نما الستعداد لم ؿ ذلؾ الظرؼ ي  ةالة  اخت ارات اأوساع الساغطة ليس التجر ة والةتماؿ يبط وا 

  وهؿ استطا ت الجهات الو ية أف تتالي  ت ؾ "ماذا لػػػػػػػػػػػو"تةببه  أو ما يم ف الخت ار له  الع ارة 
ل  أي مدى  اإلجا ة   يه الف ؿ الّرا ا مف هذا الّدراسة.. هذا السؤاؿ سيةاوؿ ؟؟؟ال دمة وا 

 :"up–Bottom"فرضيات سيناريكىات اإلجياد الجزئي  .2.2
س ؽ وأف أررنا إل  سيناريوهات السغط الت  مف المفروض أف تجريها الم ارؼ والمؤسسات 
المالية العام ة ي  الجزائر  لذلؾ تمت أ ماؿ لتبييـ الةتمالت الهامرية لعدـ تسديد البروض  مةا اة 

ا خطر سيناريوهات تدهور  عض أنواع المةفظات ما اأخذ  عيف ال ت ار الخطر الّنظام   ا ت ار 
تجرى و ر ٍؿ دوري سيناريوهات ةت  تتأ د مف أف تعرسها ل مخاطر يتالءـ ما الخسارة ل مود يف لذلؾ 

 :(1)تب  ها ل خطر الذي ةّددته  تستند هذا الخت ارات     الّسيناريوهات التّالية

                                                           
   مرجا س ؽ ذ را.03-11 نظاـ  21المادة   -(1)
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 أزمة تؤدي إل  تدهور م اغت لرروط تموي ها؛ -
 أزمة سيولة م ريية؛ -
 أزمة مالءة مالية؛ -
 ت ما  يف ال نيف؛مزي -

 :ستخمصةنتائج اختبارات اإلجيػػػػػػاد المالػػػػػػي الم .3.2
 عد أف تـ إجراء اخت ارات الّسغط أرار إل  وجود درجة مف التّر يز الم ري  ال  ير ي  
البروض  وأّف هذا اأخيرة مف رأنها أف تتس ب مستب اًل ي  ةالٍة مف  دـ الستبرار المال  والم ري  

 ه  اأ  ر  رسة ل خطر  وييما ي   سنةاوؿ سرد نتائت السيناريوهات: موميةالم ارؼ العوأف 

 - ي  مستوى البروض غير العام ة %10الئتماف الذي يبس   ارتفاع  نس ة  مخاطر السيناريو ي   -
 مومية قيد الخت ار والت  تم ؿ  م ارؼ  ال ة مف الماؿ رأس نس ة ي ف قدرها  زيادة أساس    
ل ف   %08ت يف تراجا مستوى  فاية رأس الماؿ إل  ما دوف مف إجمال  الّنظاـ الم ري   27%

 و ا ت ارها ِم  ا ل دولة ت ب  إم انية تةسينها قائمة مف خالؿ إ ادة رسم تها؛
درجة تعرض  الية ل م ارؼ العمومية إزاء تر ز الّتعامؿ ما البطا ات القت ادية ال  رى  -

 مما يزيد مف اةتمالية تعرسها ل ّ دمات؛( ال ناءال نا ة  التجارة  )
مف إجمال  البروض  وت يف أّنه مف المم ف جدا  %38يم ؿ أ  ر المبترسيف مف البطاع العموم    -

 مخاطر أف وت يف ل ّسيناريو المعد لهـ أف ي ونوا س  ا ي   سر مال  لجميا الم ارؼ العمومية
 ؛مرتفعة ةواليهـ تر يز

 الّسةو ات مواجهة     الم ارؼ قدرة لتبييـ اإلجهاد اخت ار إجراء الّسيولة يبد تـييما يخص   -
 تمت ؾ الم ارؼ وت ّيف أّف معظـ أياـ (05)يوميا طواؿ يترة خمسة  %10و دا  %05اليومية  معامؿ 

 والّ رؼ مةدودة؛ الفائدة أسعار ي  وأّف الّ دمات ال  يرة  دماتال لتةمؿ  اييةٍ  سيولةٍ 
  وؿاأ مجموع) %108إف درجة الّسيولة  الية ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري الت  تعدت مستوى  -

تواجه     المدى الطويؿ يبط مر ؿ الّسيولة  ييما  قد الم ارؼ أف وأظهرت  2012سنة  (الّسائ ة
 الّسةب المفاجئ ل ودائا؛  دا ذلؾ هذا المخزوف يوير لها هامش مناورة   ير ي  ةالة 

 سيناريو الفائدة ي  أسعار انخفاض لخطر غير معرسة الم ارؼ أ دت اخت ارات اإلجهاد المال  أف -
الفائدة ةت  ي  سؿ  أسعار ي  موازية ال عودية ل ةر ة ةساسة ليست وأنها الفائدة  أسعار مخاطر

 ال رؼ ليس لها مف جهة أخرى  ذلؾ ت ب  ال دمات الناتجة  ف . %400( الس   )السيناريو 
تعد   ....وأخيرا  متخ فا وغير نريط يزاؿ ل  ار ير-هيدرو خارج ال ادرات قطاع أف   ير تأ ير

     البطا ات؛ المتعدد لتأ يرها مرونة اأ  ر ه  الخا ة الم ارؼ
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 خالصة الفصؿ:

دارتها إلرساء الستبرار المال  هديًا مهيمنًا مط و ًا  ي  خسـِ هذا  ّ ه  يعد استرراؼ المخاطر وا 
و    نةٍو متزايٍد ي  سياؽ السياسات الم ريية  ويتسح ذلؾ مف مخت ؼ التو يات الت  تعدها 
المؤسسات الدولية الت  تعن   الستبرار المال  وسالمة النظـ الم ريية  تتبدمهـ لجنة  اؿ السترارية 

سويات الّدول   و رامت ال نؾ و ندوؽ الّنبد الدولييف الّرامية ي  ط عتها ال ال ة تةت مظ ة م رؼ التّ 
 وي  هذا الّ دد الجزائر لتةبيؽ الستبرار المال  الت  تستند     نظـ اإلنذار والتن ؤ  المخاطر المالية.

 مف هذا  الم ري  استوةت الَنراط ممارسة رروط وتعزيز     ولريا العالـ الّدوؿ ي  مف  العديد
تةا   الّنظـ الّرائدة  الميًا ي  ل ةذر  قوا د مف الم ارؼ مجمو ة     واإلرراؼ ر نظاـ ل ّرقا ةالمعايي

استنادا ل تط يؽ  مجاؿ الّسالمة الم ريية  جزٍء مف الُمس  ُقدمًا نةو اإلرراؼ     أساس المخاطر
ا التع يمة ػػػػػػػالت  جاءت  هوالبرض  ونظـ الّسالمة الم ريية   الّنبد المتع ؽ 04-10رقـ  العم   لألمر

 الم ري  لجع ه الّنظاـ واستبرار سالمة     الم ريية والعمؿ المخاطر مواجهة إل  تهدؼ  14-01
والّت  ستسهـ ي  تعزيز الستبرار الم ري  وتةسيف الّدقة التن ؤية  العالمية والم ادئ مطا با ل معايير

 ل مخاطر.

إلجا ة     إر الية الف ؿ  البوؿ أنه رغ ة مف  نؾ الجزائر و  يه ومف خالؿ ما تـ  رسه يم ف ا
 10-90قانوف الّنبد والبرض  المن  بة  ف  موا  ة المعايير الدولية ل رقا ة الم ريية الفعالة تعد التع يمات

  الذي وسا 04-10الذي وسا اأساس اأوؿ ل نظاـ الةترازي ي  الجزائر   والّنظاـ المعدؿ والمتمـ له 
  و ذا "Bãle III"ال  نة اأساسية اآلليات الةدي ة الم نية     التن ؤ  المخاطر  دءا  متط  ات لجنة 

اللتزاـ  م ادئ النظـ الم نية     قياس المخاطرة والتن ؤ  ها الت  يجريها  ندوؽ الّنبد الدول  والت  
و ذا نظاـ اإلرراؼ  "Test Stress"الساغطة تتم ؿ أساسًا ي  اخت ارات اإلجهاد المال  أو اأوساع 

أهـ أدوات إدارة المخاطر الم ريية الجديدة  المعّدة  "SNB"ػ والتّنبيط الم ري  المطور والذي يد    
إلرساء الّ ال ة والستبرار المال  ي  الم ارؼ. وةّت  نبوؿ  أّف هذا الف ؿ قد أجاب  ف إر اليته 

 :تائت العم ية يم ف ت خي ها ي  الّنباط التاليةالمطروةة يبد قّدـ لنا  عض الن

 ةددتها نفسها الت  أدن   الية  وه   ةد %9.5 ت  غ والت  الجزائرية المالية المالءة  فاية نس ة -
وقد أدرجت الجزائر  نود مبررات لجنة  اؿ اأخيرة ةوؿ نس ة المالءة ل   ت ؿ   ال ال ة   اؿ اتفاقية

 خالؿ الّسنوات المب  ة؛ %10.5إل  النس ة الّدولية 

الجزائر تةاوؿ   دؽ ت ن   عض المعايير الدولية والو وؿ إل  منظومة م ريية ت تـز  مبررات  -
يعطياف  ورًة  01-14و 08-11لجنة  اؿ السترارية مف خالؿ جم ة مف الترريعات  يالّنظاـ 

 واسةًة     ذلؾ  إّل أف الترريا يبط غير  اؼ ما لـ  يتّوج  تط يؽ  م  ؛
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التّبييـ الم ري  ظاـ ي  إطار ما يعرؼ  ن الم ري  اإلرراؼ نراط     ةدي ة مباييس ُأدخ ت -
ـ يّتسالةترازية الةدي ة ي  إدارة المخاطر المالية  البوا د هذا المبياس يغّط   "SNB"المطور 

"EWS"لإلنذار الم  ر جهاز وهو  م ا ة وةماية  أمافٍ  نظاـ بدرته الّتة ي ية والتنّ ؤية لألزمات  
 يدّ ـ 

رساء الستبرار الم ري  لنس اط يّعاؿ وجهاز آليات تسيير المخاطر  ؛الّسوؽ وا 

مبررات لجنة  اؿ السترارية الت  وردت ي  ط عاتها ال الث ت ّيف أّف الم ارؼ الجزائرية تعتمد  -
"Bãle I"  ةرييًا ما  عض  نود المبررات اأخيرة الموسومة"Bãle III"  مف خالؿ معيار الّسيولة

 والتّبيد   رامت الّسغط واإلجهاد المال ؛

 اطارا توجيه  مهـ 04-10 مرـ  اأؿ وتمّ والبرض والّذي  دّ   الّنبد المتعّ ؽ 11-03 رقـ مراأ يعت ر -
البوا د العامة والرروط النبدية والم ريية المط بة      ين غ  أف تستند إليها الت  الم انة يع س

 الم ريية لإل الةات ف اأساس و البان يعت ر وةيث أنه الجزائر مستب اًل العم يات الم ريية ي  
ال نوؾ  قانوف  ها جاء الّت  اأي ار  أهـّ  هذا اأخير الذي أخذ  10-90ا  ّدؿ البانوف بدي والنبدية
  هذا البوانيف الت  تمّخست  نها جم ة 06-88 ذا البانوف التوجيه  ل مؤسسات و  12-86 والبرض

الّدولية الّرائدة ستسمح  أف ي وف ل ّنظاـ الم ري   مف الّنظـ الت  استمدت مف الّنظـ والمعايير
 ؛مستب الً  البا  ة ل مبارنةالجزائري سمعة جيدة  يف الّنظـ 

إف هذا اأدوات تدخؿ ي   ميـ إرساء الستبرار المال  والم ري  ي  الجزائر والت  تستند إل  
طاع المال . و الرغـ مف أنها المعايير والتو يات الدولية ونب د ي  هذا الخ وص  رنامت تبييـ الب

  وما نرير ليست  التط يؽ الةري  وليست  المستوى العاؿ إل  أنها تةاوؿ أف تساير النظـ الدولية الرائدة
إليه هو أف الّنظاـ الم ري  الجزائري هو نظاـ  سيط غير مر ب وغير معبد  لذا ل ن ةظ المرا ؿ الت  

  ة ل مبارنة ما نظامنا الم ري   ما يؤ دا  دـ تأ را مط بًا  اأزمة تواجه الّنظـ الم ريية     اأقؿ البا
  هذا ما يؤدي  نا إل  طرح تساؤؿ مهـ ةوؿ وسعية الّنظاـ المال  2008-2007المالية اأخيرة 

إلدارة ل الحديثة نيظـالمىا مدل فعالية  "ومةددات الستبرار ييه  ف طريؽ طرح السؤاؿ التّال :
رساء االستقرار المالي في الجزائر  ؟؟". المخاًطػػػػػػػػػػػر في تحديد الصالبة/اليشاشة المالية كا 

الف ؿ الموال  سيةاوؿ اإلجا ة  ف هذا التساؤؿ خ و ًا  عد أف أدرجت مؤخرا مخاطر الّسوؽ  
تدهور  عض  عد أف ت يف أف الّنظاـ الم ري  مؤخرا تواجهه ةالة مف  دـ الستبرار النس   نظرا ل

المؤّررات ال  ية ي  القت اد  مستنديف ي  ذلؾ     س وؾ مؤّررات ال ال ة المالية و ذا نتائت 
 اخت ارات اإلجهاد الت  أدرجنها آنفا والت  تتم ؿ ي  درجة التّر يز والّسيولة العالية.
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إسهامات إدارة المخاطـــــر فـــــــــي تحقيق 
 الّصالبة المالية

 & 
متطلبـــــــــــــات االستقــــرار الَمالــــــــــــي فــــــــــــي  

 الَجزائــــــــــــــــــــــر



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
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 تمييد الفصؿ:
 وتةا   نظـ إدارة المخاطر معايير اإلرراؼ ونظـ إدارة المخاطر المطّ بة ي  الجزائرتستند 

الّت  تن ح  ها المؤسسات الّرائدة  الميًا ي  مجاؿ الّسالمة      ذاَت البوا دِ       الم ري واإلرراؼ
رقـ  و ماًل  أة اـ اأمر  جزٍء مف اإلرراؼ     أساس المخاطر "Bâle"رأسها لجنة  اؿ السترارية 

 لتةبيؽ  01-14والبرض  ونظـ الّسالمة الم ريية الت  جاءت  ها الّتع يمة رقـ   الّنبد المتع ؽ 10-04
 ر ٍؿ  2003المال  ي  الجزائر سنة  نظاـوي  هذا الّ دد تـ تبييـ ال .المال  الّنظاـ واستبرار الّسالمة

    غرار الّدوؿ اأ ساء اأخرى  "PESF"مرترؾ مف ق ؿ  ندوؽ الّنبد الدول  وال نؾ الّدول  ي  إطار
ـّ تبييمه مجددًا نهاية سنة   الّ ندوؽ ويهدؼ   الّنظاـ المال  ل جزائر والهدؼ هو تعزيز مراق ة 2012 ـ تػػػػػ

ال رنامت إل  مسا دة الّس طات الوطنية     تةديد مواطف البوة والنباط المةتم ة لنظمها المالية الت  
يم ف أف تؤدي إل   واقب اقت ادية   ية يم ف أف تؤخر تطوير الّنظـ المالية و التّال  تؤ ر     الّنمو 

لتبييـ     المستوى ال ّ    "Test Stress" يؽ اخت ارات اإلجهاد المال  ي  الّسياؽ ذاته تـ تط .القت ادي
الم ري  وهذا  البياـ  مةا اة أزمٍة لتبييـ هرارة مةفظة قروض الم ارؼ والمؤسسات  نظاـةساسية ال

المالية ي  ةالة تبّ ب اأوساع أو تدهور نو ية اأطراؼ المبا  ة  وي  إطار تةديد أوجه الستبرار 
نظاـٍ   "EWS"المال  والم ري  الجزائري  خطوٍة لتطوير نظاـ لإلنذار الم ّ ر  اأزمات الم ريية 

اةترازٍي يساهـ ي  إدارة اأزمات والمخاطر وتة يؿ مؤّررات الّ ال ة المالية  يستند هذا اإلطار لاليفاء 
 اإلجا ة     ار اليته العامة     الّتة يؿ القت ادي المدّ ـ  الّتة يؿ اإلة ائ  لنماذج تة يؿ ال يانات 

 ."Panel modèles dynamiques"المبطعية الدينامي ية 

دارة ي أت  هذا الف ؿ لية ؿ ويمةص مدى يعالية اإلسهامات الّدولية الت  تعن   الّسالمة وا 
رساء الستبرار المال  ي  الجزائر  المخاطر والت  تّمت اإلرارة إليها خالؿ الف وؿ الّسا بة ي  تةديد وا 

سيةاوؿ اإلجا ة     الم ري  ي  ظّؿ غياب الّسوؽ المال   وهو مف هذا المنط ؽ  نظاـ التّر يز     ال
إلدارة المخاًطػر في تحديد الٌصالبة/اليشاشة المالية ل الحديثة نيظـالمىا مدل فعالية "الّتساؤؿ التّال  

رساء االستقرار الما    ةيث سيتطرؽ أساليب تعّد مف منظور ت ؾ الهيآت الّرائدة ي  "جزائر؟الي في لكا 
 مجاؿ إدارة المخاطر  وذلؾ  التطّرؽ إل :

 ي  تةبيؽ الّ ال ة المالية ي  الجزائر؛ "Bâle III"تو يات لجنػػػػػػػػػػػػػة مدى يعالية  -
 ي  تةبيؽ الستبرار المال  ي  الجزائر؛ "PESF"مدى يعالية  رنامت  -
 ي  تةبيؽ الّ ال ة المالية ي  الجزائر؛ "Tests Stress"مدى يعالية  رامت اإلجهاد المال  -
 متطّ  ات إرساء نظاـ اإلنذار الم ّ ر  اأزمات ي  الم ارؼ الجزائرية؛ &مةّددات الستبرار المال   -
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مدل فٌعالية تكصيػػػػات لجنة بػػاؿ االستشارية فػي تحقيؽ الٌصالبة المالية في      :المبحث األكؿ 
 المصارؼ الجزائرية

مدى يعالية أدوات إدارة المخاطر المنتهجة ي  تةبيؽ  ال ة الجهاز  يستند هذا الم ةث ويتناوؿ
  ومف خالؿ ما المط بة ي  الجزائر الةيطة والةذر تة يؿ إطار قوا دالم ري  الجزائري وهذا مف خالؿ 
" مدى يعالية مبررات لجنة  ػػػػاؿ سؤاؿ يدور رةاا ةوؿ     جا ةاإلورد ي  الم ةث الّسا ؽ سنةاوؿ 

الم ريػػ   نظاـإدارة المخاطػر الةدي ة ي  إرساء الّ ال ة المالية ل  ساليبمف أ س وبية  أالسترار 
 .ويرار إل  أف م ط ح )مبررات/ تو يات( لجنة  اؿ هو سياف ي  هذا الدراسةالجزائري"  

 الجزائريةفعالية نظػػػػاـ المالءة المصرفية فػػػي تحقيؽ الٌصالبة المالية في المصارؼ :   المطمب األكؿ 
ي ةث هذا المط ب ي  قسايا الستبرار ي  الّنظاـ المال  والم ري      وجه الّتةديد مف خالؿ 

 ومدى تطا به ما ت ؾ المعايير. "Bâle III"لجنة  اؿ ال ال ة  برراتنظاـ الةترازي المةّدد ويؽ م

 :)المتغيرات( المؤٌشرات المعتمدة –تقديـ عػػػػػػػػاـ لمجتمع كعينة الدراسة  .1
مجتما و ينة الّدراسة المعتمدة مف خالؿ إدراج اأهمية النس ية لت ؾ العينة ي   عن ري ؼ هذا ال

 نظاـالمجتما ال    و ذا ي  القت اد الجزائري     وجٍه  اـ  وقد تةّرينا أف ترمؿ العّينة مجمؿ ال
نوّيؽ ي  الّتو ؿ إليها مف خالؿ معالجة الم ري  مف أجِؿ إ طاء  ورٍة واييٍة ل ّنتائت الّت  نرجو أف 

 هذا العّينة ويؽ المنهجية المعتمدة.

وهذا مف خالؿ تة يؿ  يلذلؾ. سنةاوؿ ر د مؤّررات الّ ال ة المالية ي  الّنظاـ الم ري  الجزائر 
  وه  مرة ة تتسـ  التّفاوت مف ةيث الّسياسات الم ريية المعتمدة 2015-2000أ رها خالؿ المرة ة 

  أو القت اد ال ّ  ...   ةيث أّنه م ريالتّفاوت ي  مستوى اأداء سواًء      عيد القت اد ال و ذا
ذاَت نراٍط متنام  ما استبرار نس   ي  مجمؿ مؤّررات اأداء الم ري   2009-2000تعّد المرة ة 

والقت اد ال ّ    مومًا  ةيث أنها تزامنت ما تةسف المؤّررات ال ّ ية لالقت اد وتةّسف الوسعية 
الخارجية ل جزائر   ما أنها لـ تتأ ر مط بًا  الّ دمة الخارجية البوّية الّت  أّ رت     الّنظاـ المال  

لذا يه  تعد مرة ة استئناٍؼ ل نراط الم ري  خ و ًا  عد أزمة  2008-2007العالم  خالؿ الفترة 
 ما أررنا خالؿ الف ؿ الّسا ؽ  ت يها يترة نمو  2003الم رييف وتعديؿ البانوف اأساس  ل م ارؼ سنة 

وه  مرة ة  2013-2010المال  خالؿ يترة  نظاـسريا و اطراد ي  مجمؿ المؤّررات الجزئية وال  ية ل 
استبرار نس   ل نظاـ الم ري  نظرًا لةالة الّرواج ال  ير ي  القت اد الذي سمح  تةّسف اأداء ي  

والت   2015-2014الم ري  وي  خسـ الّتعديؿ ال ّان  ل بانوف اأساس  ل م ارؼ. وأخيرًا الفترة  نظاـال
التّ اطؤ ال  ير الت  ت تنؼ الّنراط القت ادي ي   اّتسمت  تدهور ي   عض المؤّررات الجزئية نظرًا لةالة

 الجزائر.
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 مجتمػػػػػػػػػػع الٌدراسػػػػػػػػػػػػػػة: .1.1
س ؽ وأ طينا لمةًة  ف مجتما الّدراسة )الّنظاـ الم ري  الجزائري( خالؿ الف ؿ الّسا ؽ ةيث 

ـّ التّر يز   يه نظرًا أنّ  المال  ي  ظّؿ غياب الّسوؽ المال   ويرّ ؿ ةاليًا مػػػػػػػف  نظاـه يم ؿ مجمؿ السيت
م ريا ومؤسسة مالية تتوزع  يف البطاع الخاص والعاـ  ومف زاوية ت نيؼ العم يات الم ريية تبـو  29

تاةة وسائؿ  الم ارؼ ةسب تعريؼ قانوف الّنبد والبرض  جما الموارد مف الجمهور وتوزيا البروض وا 
سماف تسييرها   ما تبوـ  مخت ؼ العم يات الم ريية المتاةة اأخرى  وتهيمف الم ارؼ الّديا ل عمالء و 

الم ري   ينما الم ارؼ الخا ة ذات مةدودية ي  تغطية الّسوؽ  نظاـالعمومية ي  الجزائر     ال
 الم ريية.

 عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػٌدراسة: .2.1
 %92يعت ر الّنظاـ الم ري  الجزائري المةور اأساس  ل نظاـ المال   ةجـ أ وؿ مالية تجاوزت 

 الم ارؼ العام ة ي   مف َ ينة ِمف ت ؾ ِدراستنا مجتما يَت وف  الّنظاـ المال   و ػػػػػػػػػػػػػػػػػمف مجمؿ اأ وؿ ي
 .2015–2000الّسوؽ وهذا خالؿ الفترة 

الم ري   نظاـال لستةالة دراسةول عو ة و 
مؤّسسة  (13)مف  تـ اختيار  ينة  امالً 

ًا ةت  آخر م ري 20م ريية مف إجمال  
وه  ي  مجم ها تر ؿ   2015سنة ل ّدراسة 

الم ري    نظاـمف إجمال  ال 75-80%
 ة   متنوّ درجة ي  الجدوؿ المبا ؿ وهػموه  

مف ةيث ط يعة النراط  يف الم ارؼ 
العمومية. ويالةظ أف الخا ة والم ارؼ 

الّسوؽ الم ريية ي  الجزائر ل تةوي     
خا ة(. و ذلؾ / م ارؼ مخت طة ) مومية

اإلي اح المال  مف ق ؿ تـ مرا اة جانب 
 اٍت ػػػػػػػػػػػػػالم ارؼ ةيث قو  ت الّدراسة   عو 

 المصارؼ المعتمدة في الدراسة  :(03)جدكؿ رقـ
  نؾ الجزائر الخارج  -
 الوطن  الجزائريال نؾ  -
 البرض الرع   الجزائري -
  نؾ ال ر ة الجزائري -
 سوسيت  جينيراؿ/ الجزائر -
 الجزائر/ المؤسسة العر ية الم ريية -
 (يرع  نؾ)الجزائر / ال نؾ العر   -
 الجزائر/     ػػػػاري اس. ف .    -
 الجزائر/ ترست  نؾ -
 الجزائر/  نؾ اإلس اف ل تجارة والتمويؿ -
 الجزائر/  نؾ الخ يت -
 الجزائر/ يرنسا  نؾ -
 الجزائر/ م رؼ السالـ -

ارؼ خا ًة ػػػػػػػػػػػػػػالم ري  نظرًا ل تةّفظ ال  ير مف الم  نظاـ  تويير ال يانػات الجزئية لمجمؿ الػػػي
يرار إل  أّف  ندوؽ الّنبد الّدول  نفسه واجه ذات و   الم ارؼ العمومية وهذا  ةجة الّسرية المهنية

 اإلطار الذي سنستعرسه لةبًا. "PESF" تبييـ البطاع المال المر ؿ خالؿ  رنامت 
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ييما  دا ذلؾ ت ب  مر  ة تواير  عض ال يانات خالؿ يترات سا بة خا ة الم ارؼ الخا ة الت  
و  يه و ما أّف  أةد المالةظات الت  نرى أّنه مف الّسروري اإلرارة إليها.  دأت مزاولة نراطها مؤخراً 

مف إجمال  الّنظاـ الم ري  يه   ايية مػػػف  %80-75دة والت  تم ؿ ي  مجم ها  ينة الدراسة المعتم
الدراسػػػات القت ادية الت  تبس   سرورة ر ٍد رامٍؿ لمجتما الّدراسة  ررط لتعميـ الّنتائت مف  وجهة

 أجِؿ ذلؾ ي ّف م ط ح الّنظاـ المال  أو الم ري  هو أمر سياف ي  هذا الّتة يؿ.

 المعتمػػػػػػدة فػػػػػػػػػي الٌدراسػػػػػػػػػػة:المتغيرات  .2
الترتي ات المنهجية والقت ادية  ِمف أجؿ معالجة اإلر الية المطروةة ي   داية الم ةث ويؽ

دراج المؤّررات المناس ة مف َم ادرها الم اررة  تبارير ال نؾ المر زي  المالئمة ةاولنا تةرِّي جما وا 
لقت ادية وتبارير الستبرار المال   اإلساية إل  الّنررات الف  ية الت  المتم  ة ي   نا ر التوجهات ا

المالية والّنبدية  الجزائر     غرار نررات  ندوؽ الّنبد الدول  لالستبرار  ّ ةةتطرح مؤّررات  ميبة ل 
ص المالءة المال  العالم  ومؤّررات الّ ال ة المالية  وا تمدنا  ذلؾ معايير لجنة  اؿ الّدولية ييما يخ

 أدناا: (31)والّ ال ة المالية  والمؤّررات م ّنفة ي  الجدوؿ رقـ 
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 2015- 2000المصرفي  نظاـالمصارؼ محؿ الٌدراسػػة مػف مجمؿ ال أصكؿ  :(64)الٌشكؿ رقـ 

 (01)اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار رقػػػػػػـ 

 

 

 

 

 إ داد ال اةث  ناًء    : المصدر:
- Banque D'Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 2000 - 2017. 

- Rapport Les Banque Commerciale Algérie, 2004-2015. 

- Bnq D'algérie, Rapport Sur La Stabilité Du Système Bancaire Algérien. 

- Banque Algérie, Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2004-2015. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Raprt N
o
14/161. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 
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إجمال  الودائا المجمعة 
  ينة الدراسة -

70% 

 2014إجمالي الكدائع المجمعة في النظاـ المصرفي 

ال نوؾ الخا ة 
  ينة الدراسة -

69% 

                          
31% 

 2014اجمالي الكدائع البنكؾ الخاصة 

ال نوؾ العمومية 
  ينة الدراسة -

43% 

  
57% 

 2014اجمالي الكدائع البنكؾ العمكمية 

 
18% 

 -إجمال  البروض الموز ة 
  ينة الدراسة
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 2014إجمالي القركض المكزعة في النظاـ المصرفي 

ال نوؾ 
 -العمومية 

  ينة الدراسة
58% 

  
42% 

 2014اجمالي قركض البنكؾ العمكمية 

ال نوؾ الخا ة 
  ينة الدراسة -

62% 

            
38% 

 2014اجمالي قركض البنكؾ الخاصة 
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 أصػػػػػػػػػػػػكؿ الٌسػػػػػػػػػػػكؽ الٌنقدم الجزائػػػػػػػرم   :(74)الٌشكؿ رقـ 

 (02)اإلطػػػػػػػػػػػػػار رقػػػػػػػػػػػػػـ 

 
 

 

 
 

 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:
- Banque D'Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 2000 - 2017. 

- Rapport Les Banque Commerciale Algérie, 2004-2015. 

- Bnq D'algérie, Rapport Sur La Stabilité Du Système Bancaire Algérien. 

- Banque Algérie, Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2004-2015. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Raprt N
o
14/161. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 
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 2015مؤشرات السوق النقدي 
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 )المتغيرات( : المؤٌشرات المعتمدة فػػي الٌدراسة(13)جدكؿ رقـ 

 إ داد ال اةث  ناءًا    : المصدر:
- IBRD- WB- IMF, Financial Sector Assessment, 2005, Op-Cit, p18. 

- FMI, Indicateurs d’solidité financière-Guide d’Établissement, 2006, Op-Cit,  P92. 
- Bnq D'algérie, Rapport Sur La Stabilité Du Système Bancaire Algérien, Op-Cit, P 37. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Raprt N
o
14/161, Op-Cit, P17. 

- Qatar Central Bank, Financial Stability Review, 2014, Op-Cit, P70. 
- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

 .30  ص 2014 ندوؽ الّنبد الدول   الم ادئ التوجيهية المعدلة إلدارة الديف العاـ  مارس  -
 .18ص  2012ي سطيف   -س طة الّنبد الف سطينية  تبرير استدامة الّديف العاـ ل ة ومة المر زية  راـ اهلل -

 المتغيرات المعتمدة فػػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػة 
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 ػػػػػػي امتصاص الخسائر كالٌصدمػػػػػػػات:دكر كفايػػػػػػػة رأس المػػػػػػاؿ فػ .3
"CSF"نرر مج س الستبرار المال   2010ي  نويم ر 

و الّتراور ما لجنة  اؿ ل ّرقا ة الم ريية  )1(
 معيارًا دوليًا  رأف البدرة     استيعاب الخسائر وا  ادة رسم ة الم ارؼ العالمية ذات اأهمية الّنظامية

"EBIS")*(   ورم ت مجمو ة مف الم ادئ الت  تةدد الةد اأدن  مف المتط  ات مف ةيث سعة الخسارة
مف أجؿ الةد مف خطر العدوى. وقد وّسةنا سا بًا  يفية اختيارنا لمفهوـ سيٍؽ  "TLAC"ال ّ ية 

الجزائر   لت ياف أ ر نظاـ إدارة المخاطر ي  (*)لالستبرار المال  ي  الم ارؼ والّنظاـ الم ري  الجزائري
والّذي يستند أساسًا     ر د مؤّرر المالءة  لذلؾ تـ ر د س وؾ المؤّررات سمف خارطة المخاطر 

 .أدناا  (48)الت  ت تنؼ الّنراط الم ري   ما يّتسح مف الّر ؿ رقـ 

إّف اإل الةات اأساسية الت  أجريت     الّنظاـ الم ري  ي  الجزائر  اف م نيًا     مجريات 
وتدا يات الّتراجا الّنس   ي  مؤّررات القت اد ال    جن ًا إل  تدا يات اأزمة المالية الت  اجتاةت 

أساس  "قانوف الّنبد الّنظـ المالية ي  العالـ  وتمّخض هذا اإل الح  ف تعديؿ ي  قانوف الم ارؼ ا
المتع ؽ  04-10وهذا مف خالؿ اإل الةات الت  جاء  ها اأمر  2003والبرض" ساري المفعوؿ منذ 

 الّنبد والبرض والذي ان  بت  نه  ّدة أطٍر إلدارة المخاطر. ونرير إل  أّف ةالة الت اطؤ ال  ير الذي مّس 
  جعؿ س طات اإلرراؼ تةاوؿ م ريورة القت اد الالقت اد الجزائري والّذي أّ ر  ر ٍؿ  ميؽ     سير 

أف تت ّيؼ ما الظروؼ الةالية  لذلؾ ي وح ي  اأيؽ قرار إ ادة  ياغة قانوف الّنبد والبرض ويبًا لظروٍؼ 
أ  ر ةّدة  والّر ؿ أدناا وه  خارطة المخاطر الت  يعتمدها  ندوؽ الّنبد الدول  و ديد هيآت اإلرراؼ 

المال  والم ري  ي  الجزائر  وه  مدرجة  نظاـ ف أهـّ المخاطر الت  ت تنؼ الالمال  تعط   ورًة 
 سمف أهـ النسب الت  تترجـ اأداء المال  نذ رها  التال :

 نس ة المالءة المط بة ويؽ الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه؛ -
 نس ة الّسيولة     المدى الب ير ويؽ الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه؛ -
 ر ةية اأ وؿ ويؽ الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه؛نس ة  -
 ر د مخطر العم يات  مباسا  نمو ةجـ اإليرادات إل  ةجـ اأ  اء و ذا نمو الدخؿ الم ري ؛ -
 نس ة تر ز اأ وؿ الّنظاـ الم ري  ويؽ الّنظاـ الةترازي المعموؿ  ه؛ -

 ر ألم ري  مف أجؿ ت ياف وهذا  اإلساية إل  ر د درجة التغير ي  مستوى ودائا الّنظاـ ا
المتغيرات القت ادية الخارجية ) دمة أسعار الطاقة(  وف أّف الّتة يؿ المعتمد أ  ت أ ر قطاع الطاقة 

     مستوى آداء الّنظاـ الم ري  خا ًة الم ارؼ العمومية.
                                                           
( 1 )

- Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle, Traitement des participations détenues en 

instruments de TLAC, Octobre 2016, p02. 
)*( - banques d’importancesystémique mondiale. 

 التعريؼ المبدـ سا با ينط ؽ يبط وة را     النظاـ الم ري  والمال  الجزائري. -(*)
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 المالي فػػػي الجزائر  نظاـخارطػػػػػػػػة المخاطر الٌتي تكتنؼ ال  :(84)شكؿ رقـال
 

 
 

 
 

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

إّف الّنظاـ الم ري  الجزائري يتمتا  مستوياٍت  اليٍة مف الرسم ة والمالءة المالية ) فاية رأس 
الت  تفرض مستوى  الستراريةالماؿ(  ويعّد ذو مستويات  الية إذا ما قورف  ما تبس   ه لجنة  اؿ 
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 وف الّنظاـ الم ري  الجزائري غير  "COOKE". ونرير إل  أّف المعيار هو مؤّرر (1)ةالياً  10.5%
  لذلؾ لتزاؿ ال نوؾ !!! ةساس إل  مخاطر الّسوؽ ول يتسّمف تعريفًا لمخاطر الّترغيؿ ةّت  وقٍت قريب

  هذا ويتعّيف     الم ارؼ خا ًة ت ؾ الت  تعّد ذات "Mc Downaugh"غير معتمدٍة   ػػػػػػ  مؤّرر 
مف إجمال  أ ولها المرّجةة هذا اإلجراء  %09.5أهمية نظامية أف تغط  الّرريةة اأول  ما ير و  ف 

مف رأنه تخفيض مخاطر العدوى ال  ير داخؿ الّنظاـ الم ري   هذا اأخير الذي يعان  مف درجة ترّ ز 
 تمامًا  ما ةّددته خارطة المخاطر وهما:   ير ي   ن ريف أساسييف

 الّسيولة العالية جدًا ي  الجهاز الم ري ؛ -
 ترّ ز البروض مف مجمؿ مةفظة اأ وؿ الم ريية؛ -

المرار إليه  الّنس ة )اإليرادات/اأ  اء( و ذا  -العم يات -أمّا  النس ة ل مخطر ال الث وهو الّترغيؿ
ناجـ يبط  ف درجة التوّسا ال  ير الذي يسود النراط الم ري  مؤّرر نس ة نمو الّدخؿ الم ري   يهو 

)مرة ة نمو( لذلؾ ل نرى  أّنها ترّ ؿ خطرًا هي  يًا  ةاؿ المؤّرريف الّسا بيف  وهذا ل يعن   أّي ةاٍؿ 
إهماؿ أ ر مخاطر الّترغيؿ     الجهاز الم ري  الجزائري  بدر ما نوّد أف ن ّيف أّف المخاطر اأساسية 

) دـ تنويا اأ وؿ(. إّف  دـ التّبيد  مستوياٍت مب ولٍة مف المالءة   ؿ ي  الّسيولة والتّر ز الم ري تتم
 ما أس فنا مف رأنه تخفيض قدرة استيعاب الخسائر مما قد يستوجب إ ادة الرسم ة ل م ارؼ  وهذا 

ستها ومبدرتها     اأمر يةد مف قدرة الم ارؼ خا ًة الم ارؼ الخا ة الت  تّتسـ  سيؽ ةيز مناي
 عدما  جزت  ف ريا رأس مالها استجا ًة ل ّتع يمة  2009ريا رأس مالها يي ةظ خروج  ّدة م ارؼ سنة 

ستبرار لرأس الماؿ له أ ر م ارر     ا إل  المستندأّف إدارة المخاطر  ما المرار إليها سا بًا.  08-04
اأماف وخط الّدياع اأوؿ لمواجهة الّ دمات   الم ري    ةيث يعد رأس الماؿ  مخت ؼ مستوياته  ماـ

ير د مستوى المالءة لدى الم ارؼ هو متغير أساس  أ ناء مزاولة نراطها وتةبيؽ أهدايها الت  تترجـ 
ي  الّ ال ية )الر ةية  الّسيولة  اأماف(  يمستوى المالءة تةدد مستوى مب وؿ مف اأماف لدى الم ارؼ 

 ل م رؼ ولعمالئه مما ينع س ي  ر ةية الم رؼ وتةسف آدائه.هذا مف رأنه أف يعط   بة 

يم ف  دنااي  الّر ؿ أ 2015-2005يمف خالؿ تة يؿ مستوى المالءة ل نظاـ الم ري  الجزائري 
مالةظة  ال ة مراةؿ متمايزٍة مف مستويات المالءة  الّتوازي ما درجة تغير مستوى المخاطر المباسة 

و الّتوازي أيسا ما ر ػػػػػػػد ةجـ الودائا  (50 & 49)ر ؿ رقـ ال و موسح ي  ما ه  المؤّررات الّسا بة
المةوزة ي  الّنظاـ الم ري  ي نه يم ف تمييز  ال ة مراةؿ  اأول  منها مرة ة تّتسـ  مستوياٍت  اليٍة مف 
المالءة تنمو  اسطراٍد   ـ ت تها مرة ة الّتذ ذب ي   ال المؤّرريف  ـ مرة ة أخيرة تمّيزت  مستوياٍت 

 وتذ ذب ي  استبرار الودائا الم ريية وذلؾ     الّنةو التّال : متدنية مف المالءة
                                                           
(1)

- Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle, Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant 

à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, Op,Cit, P01. 
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 مؤٌشرات المالءة في الٌنظػػػػػاـ المصرفػػػػػي الجزائرم :(49)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, Échantillon d'étude, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

: هذا الفترة اّتسمت  رواٍج   يٍر ي  القت اد الجزائري نظرًا لما تخّ  ه مف 2008-2005السنوات 
م يار دينار ي  ر ؿ ودائا وتوزيا  2960ةالِة ويٍر ي  مجمؿ الّنظاـ المال  يبد تـ تع ئة ما يزيد  ف 

ت    ذلؾ مستوى المالءة يغّط  التّذ ذب الةا ؿ ي  مستوى الودائا ةيث سّج (1)م يار دينار 1780
ي  سنة  %17.48وتبا  ه تراجعًا ي  ةجـ الودائا  واقا  %26-20الم ارؼ العمومية مستوى مالءة 

أّف منةن  المالءة أدناا  (50)رقـ  سرييًا خالؿ الّسنة الموالية.  ما يتسح مف الّر ؿ  ـ تةسنت 2005
أ     2007لي  غ سنة  يوؽ مستوى الّتغير ي  الودائا وقد اتسمت نس ة المالءة  ر ٍؿ متنام   اسطرادٍ 

  ي  ةيف  اف مؤّرر استبرار الودائا )درجة الّتغير ي  الودائا( يرهد تذ ذ ًا إّل أّنه %53مدى له  واقا 
أسعاؼ  (04). أّما ي  خ وص الّسيولة يي ةظ أنها تجاوزت أر عة %15ليزاؿ  مستوياٍت  اليٍة تجاوزت 

ي  ةيف أّف مخاطر الّترغيؿ المرار إليها  اإليرادات مف إجمال  اأ  اء  %490الةدود الّدنيا ةيث   غت 
أي أّف اإليرادات تنمو  رتـ ل يزيد  2005سنة  %132ي انت  مستوياٍت  اليٍة ه  اأخرى ةيث سّج ت 

  )  ف   ث

  
ت ( نمّو اأ  اء مما يدّؿ     أّف الّنظاـ الم ري  ل يزاؿ ي  ةالة نمّو ولـ ت  غ مستويا

اأر اح أق   مدى لها  عد  أو أّف اإلدارة لـ تستطا س ط نمو اأ  اء وهو ما يزيد مف ةدة مخاطر 
 )مخاطر العم يات(. الّترغيؿ
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 تراجع جباية البرتول تراجع الدعم احلكومي لألجور

 سدادعدم قدرة األفراد على 
 )خدمة الدين( القروض

 عجز ادلوازنة العامة

ارتفاع مخاطر 
 عدم السداد

 التغير في الكدائع لمنظاـ المصرفي الجزائرم مالءة رأس الماؿمدل تغطية  :(05)الٌشكؿ رقـ 

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
.14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

 %15ةيث   غ  2011 الفعؿ...  و ؿ مؤّرر العائد     اأمواؿ الخا ة أق   مدى له سنة 
ّنما يعط   وهو مستوى  ال  جدا  معن  آخر أف المؤّرر الّسا ؽ قطعًا ل يع س مخاطر العم يات وا 
 ورًة  ف درجة نمو اأ  اء إل  اإليرادات. ويذ ر أف هذا الفترة اتسمت   دور  ّدة تع يماٍت تبس  

زمة الم رييف وي     عد أ11-03 تةسيف رروط اأماف الم ري   ماًل  ما يبسيه قانوف الّنبد والبرض 
ظّؿ تةسف مستويات المالية العامة   اإلساية إل  استئناؼ الّنراط القت ادي  رتـ جّيد نتيجة الّتغيرات 

و ذا تخ ص الجزائر مف جزٍء   ار ير-هيدروسياسية الت  تةيط  الجزائر أهّمها تةسف أسعار -الجيو
 معت ٍر مف الّديوف الخارجية.

الذي ُيظهر   ار ير-هيدروالودائا الم ريية  اف  غرض ت ياف أ ر ج اية إّف تة يؿ منةن  استبرار 
أّف له أ رًا   يرًا     النراط الم ري  مف خالؿ نراط تع ئة الودائا )خا ة الودائا الة ومية( و دورها 

 .تنتبؿ اأ ر     مؤّررات الستبرار المال  مف خالؿ قناة الئتماف  ما يةددا المسار أدناا
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ين غ  أف ت وف مستويات المالءة المرَ َ ة لدى الم ارؼ قادرًة     تغطية الّتراجا ي  نظاـ 
الودائا  ونها تؤ ر  ر ٍؿ   يٍر     مؤّررات الستبرار المال  خا ًة الم ارؼ العمومية   ما يرهد 

الت  تعود لذات الّس ب )تراجا مستوى الودائا الم ريية(  ةيث  2009    ذلؾ اأداء المسّجؿ خالؿ 
والت  ا ط ةنا     تسميتها " نبطة  2009إل  التبهبر سنة  2008-2005انتبؿ مف اأداء الجيد خالؿ 

 جيددوف المستوى الو  2013-2010النعطاؼ" الت  نب ت ذلؾ اأداء إل  مستوى مستبر نس يا خالؿ 
  2015-2014السا بة  ليعود ويت اطأ النراط إل  مرة ة تنذر  اأزمة خالؿ الفترة  المرهود خالؿ الفترة

-2014يمرة ة الّتدهور  2013-2005الودائا منذ مرة ة اأوج  او ما يّتسح أّف نسب المالءة تغّط  جّيد
اجا نظرًا   يمستوى المالءة  اف يوؽ التذ ذب الةا ؿ ي  الودائا  الّرغـ مف أّف تطور المالءة تر 2015

 لس وؾ المنةن  اآلخر  إل أنه ي ب  دوما يوؽ المعايير الت  تن ح  ها لجنة  اؿ السترارية.

    الّ عيد الجزئ   ما يّتسح مف الّر ؿ 
 م رؼ 2008-2005المبا ؿ وي  نفس الفترة 

 %10البرض الرع   الجزائري   غ مستوى مالءة 
ريمه ي  ةيف أّف غ %05ما نمو ي  الودائا  واقا 

 %03.5ال نؾ الوطن  الجزائري سجؿ نس ة مالءة 
نظرًا لةجـ اأسرار ال  ير الذي مسه مف جّراء 

و ذا  1999-1998الّتراجا ال  ير ي  القت اد 
ونرير إل  أّنه قد  2003-2002أزمة الم رييف 

ةبؽ خسائر   يرة ي  النتيجة خالؿ هذا السنة 
م يوف دينار( رغـ هذا ةايظ      -295 واقا )

درجة  %22استبرار نس   ي  ةجـ الودائا لديه 
نموا ما يسف  ط يعة الم ارؼ العمومية و ذا 

  ةجـ الةتياطات لديه والت  تم ؿ   ث )

  
( ةجـ 
رأس الماؿ لوةدها. وما يم ف استنتاجه مف الّر ؿ 
السا ؽ أّف الهامش  يف تغطية المالءة لمستوى 

  الودائا  اف متناس ا إل  ةّد ما  ي ّ ما الةا ؿ ي
ارتفعت مستوى تع ئة الودائا وايبه ارتفاع ي  نسب 
المالءة نتاجا لمتغيرات الت  تر ؿ نسب المالءة 

 وه  ةجـ اأر اح المتأتية مف الوساطة المالية. 

تغطية المالءة لمتغير في الكدائع عينة   (:15شكؿ رقـ )ال
 المصارؼ المختارة

 
 

 

 
 

 

 إ داد ال اةث  ناء      نفس الم ادر السا بة. المصدر:
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و ما أررنا خالؿ الف ؿ الّسا ؽ ي ف استبرار الودائا متغير مهـ جّدا ي  إرساء الستبرار الم ري  
 ندوؽ خا ة لدى الم ارؼ العمومية ذات اأهمية النس ية ي  القت اد الجزائري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تط ب إنراء 

  لذلؾ يم ف أف نبوؿ  أّف هذا (1)إل  الةفاظ     استبرار الودائاالذي يهدؼ  "S.G.D.B" سماف الودائا
الفترة تمّيزت  نسب تغطية مب ولٍة جدًا لمستوى الّتذ ذب ي  ودائا الّنظاـ الم ري  الجزائري  وسمةت له 

 .2009 أف ي وف له هامش مناورٍة سّد التذ ذب الّذي طرأ خالؿ 

التّأ ر  رهدت هذا الفترة تراجعًا ي  اأداء وذلؾ  ةمؤّررات ال ّ يال:     غراِر تة يؿ 2009سنة 
الةا ؿ ي  تع ئة الودائا وجودة البروض هذا اأخير الذي تأّ ر  ر ٍؿ م ارٍر  التغيرات الدائرة الةبيبية  

أدن   2009ين ةظ أّف مستوى المالءة تراجا نس يًا ما تراجا ةجـ الودائا  يف  ةيف سج ت الودائا سنة 
ف  اف ليزا( -%0.29)مستوياته  ؿ سمف الةدود المتعارؼ   يها إّل أّنه سج ت نسب المالءة تراجعا وا 

يعط   ورة  ف درجة تراجا مستوى اأماف ومخ  ات استيعاب الخسائر لدى الجهاز الم ري  أّما 
سيولة اأ وؿ جن ًا إل  الّسيولة      %80ي  خ وص الّسيولة يي ةظ أنها تراجعت نس يًا ةيث سج ت 

و م يات  2009  خسـ الّتراجا النس   الذي اتسمت  ه سنة المدى  معن  أّنها ل تزاؿ  الية جدًا ةت  ي
. أّما ييما يخص مخاطر العم يات المرار إليها 2010اإل الح الت  مست الجهاز الم ري  مط ا 

 2010سنة  %153 اإليرادات مف إجمال  اأ  اء ي انت ه  اأخرى  مستويات  الية ةيث سّج ت 
 .2008سنة  %335الت  س بتها ةيف   غت تةسنت  ر ٍؿ جّيد مبارنة  الّسنوات 

  م ري:  تعّد هذا المرة ة مرة ة تبييـٍ يع   لمدى قدرة القت اد ال2015-2010الّسنوات 
-2011  و ذا أزمة الّديوف الّسيادية اأور ية 2009-2008الجزائري     مواجهة آ ار اأزمة العالمية 

  خ و ًا  عد جم ة اإل الةات 2015-2014لطاقة  اإلساية إل  الّ دمة الخارجية أسعار ا 2012
ي  الّنظاـ الم ري  وتةسيف نو ية وأدوات إدارة المخاطر المطّ بة ي  الجهاز الم ري  الجزائري. و ما 
ي ةظ أّف مستوى المالءة  ب  مستبرا خالؿ هذا الفترة  الرغـ مف التذ ذب ال  ير الةا ؿ ي  نظاـ تع ئة 

 اف نتاجًا لةتداـ الّنراط  2015-2005ءة الذي تأ ر  ر ٍؿ م ارٍر خالؿ الفترة الودائا وأف س وؾ المال
 اف  (2010)الم ري  خالؿ يترة معينة وتراجعها خالؿ أخرى. يالفترة الت  س بت سنوات اإل الح 

أّف س وؾ تع ئة الودائا مغّط   ر ٍؿ  امٍؿ  نسب مالءة جّد  اييٍة ي  مجمؿ الّنظاـ الم ري   الّرغـ مف 
س وؾ هذا اأخير  اف متناقص )س   ( وأّف جزًء   يرًا منه راجا لةالة الوير الذي ساد الّنراط 
القت ادي  مستوييه الةبيب  والّنبدي  ي  ةيف أّف السنوات الت  ت تت سنوات اإل الح  انت تّتسـ  نفس 

  وأّف 2008-2000واؿ الفترة س وؾ المؤّرريف  دا أّف نسب المالءة  انت  رتـ أقَؿ مف ذاؾ المسّجؿ ط
ف  اف ي  نطاٍؽ أقّؿ مف ذلؾ المسّجؿ خالؿ الفترة الت  س بت.  س وؾ نراط تع ئة الودائا ظّؿ متذ ذ ًا وا 

                                                           
(1)

-Bnque d'Algérie, Evolution Économique Et Monétaire En Algérie, CHAPITRE V, 2003, Op-Cit. 
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ي  سياٍؽ آخر  و الّرغـ مف أّف مؤّرر المالءة المعتمد ل جنة  اؿ السترارية هو المؤّرر التب يدي 
قت ادي ي  الجزائر والّذي يّتسـ  نوٍع مف الّسطةية والاّل تعبيد  " ػػػػػػػوؾ" وهذا نظرا لسمات النراط ال

اأمر الّذي جعؿ مف مخاطر الئتماف ه  الوةيدة الت  ت تنؼ الّنراط الم ري  ي  ظّؿ مةدودية 
مخاطر الّترغيؿ ونظرًا لعدـ تعبيد نظاـ الوساطة المالية وغياب تاـ ل مخاطر الّسوقية لغياب السوؽ 

قد أررنا أّف ذل ما المخطريف )الّترغيؿ  الّسوؽ( قد ُأدرجا مؤخرًا يبط سمف المخاطر  المال . و ّنا
الم ري . ما نستفيه مف الّتة يؿ الّسا ؽ أّف نظاـ المالءة المطّ ؽ ي  الجزائر  تأ يرا  نظاـاأساسية ي  ال

معت ر      عض المخاطر الهي  ية ونس        عسها اآلخر  الّذات الّسيولة ومخاطر الّترغيؿ  ما 
ئر لتزاؿ نرى  ي  ةيف أنه ناجا ويّعاؿ ي  تغطية مخاطر الئتماف  وأّف الم ارؼ العام ة ي  الجزا

تب يدية ي  ر د مؤّررات الّسالمة لديها و  يه يم ف إدراج أهـ المخاطر الت  ت تنؼ الّنراط الم ري  
 مف خالؿ خارطة المخاطر والت  أوسةت أّف أهـ ت ؾ المخاطر ه :

 مخاطر الّسيولة ال  يرة؛ -
 مخاطر التّر ز الم ري ؛ -

 ترٌكػػػػػػػػػػػز األصكؿ المصرفية: كمعضمةمالءة رأس المػػػػػػػػػاؿ  .4
ي  إطار سماف الّسالمة المالية ل نظاـ الم ري  والمال  ين غ  الةفاظ     درجة مف التّنويا ي  
اأ وؿ المالية والست مار الم ري   هذا اأخير الذي يعان  مف اليتبار إليه ي  الم ارؼ الجزائرية 

ف  انت ي   ما ييها ت ؾ الم ارؼ اأجن ية الوايد ة  وين غ  تواير درجة مف اأماف لتغطية ت ؾ ال غرة وا 
الم ري   نظاـالوقت الةال  أ  ةت أمرًا هي  يًا نظرًا لدرجة التّر ز ال  ير ي  اأ وؿ الذي يّتسـ  ه ال

إذ تعّد مةفظة البروض الجزء اأ  ر ي  اأ وؿ الم ريية تجاوزت ت ؾ الةدود المتعارؼ   يها ي  
وا د الّ ال ة المالية  وتعد جودة اأ وؿ معيارا هامًا لبياس درجة التّنوع ي  القت اد مخت ؼ ق

الم ري  مف خالؿ دراسة س وؾ البروض يمف ناةية البروض غير العام ة )البروض المتع رة( ي ف 
 الّنظاـ الم ري  يعان  مف جانب معت ر مف ت ؾ البروض إذا ما قورنت  المعايير المسموح  ها ي 

مف إجمال  ةجـ البروض  ونظرًا لعدـ تواير ةجـ  %06الّنظرية القت ادية والمالية والت  تبّدر  ػػ 
و توايرها لسنواٍت وغيا ها لسنواٍت أخرى  ةيث ل تسمح لنا  تة ي ها ويؽ المنهجية أ المتع رةالبروض 

لت ياف مدى تر زها مف جهة الع مية الّ ةيةة  نةف نرّ ز هنا     مؤّرر التر يز ي  مةفظة اأ وؿ 
ومف جهة أخرى مبارنتها  معايير الّسالمة المعتمدة ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري لمعرية ما إذا  انت ت ؾ 

 الّنظـ يّعالة ي  تغطية ةالة التّر يز هذا.
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 مالمصرفػي الجزائر  نظاـترٌكػػز القركض المصرفية فػي النسبة  :(25)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
.14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

 

:   غت نس ة الّتر ز ي  اأ وؿ الم ريية مستوياٍت مب ولٍة نو ًا ما  نظرًا ل وف 2009-2005سنة 
مف  %40القت اد الجزائري ال ّ   استأنؼ الّنراط ي  ت ؾ الفترة. ةيث   غت نس ة ترّ ز  اي  البروض 

 %55إجمال  أ وؿ الّنظاـ الم ري  ي  ةيف أّف الم ارؼ الخا ة  انت ي  الم ارؼ الخا ة 
ف  اف هذا أمرًا ط يع  نظرًا  ورهد تنام    ير ي  ةجـ البروض إل  إجمال  اأ وؿ و اسطراٍد وا 

 ل  ة وةة الت  سادت الّنظاـ المال .

ستوياٍت  الية جدا ةيث تع س إل  ةّد :   غت نس ة التّر ز ي  اأ وؿ الم ريية م2010-2013
  ير نمو مةفظة الئتماف     ةساب الست مارات اأخرى خا ة وأف ةجـ البروض غير العام ة ي  

الم ري   ساهمت الم ارؼ العمومية ي   نظاـمف ةجـ البروض ي  ال %40ذات الفترة و ؿ ةدود الػ 
عت  واقا أر عة أسعاؼ ِلما  انت   يه خالؿ الفترة جانٍب معت ٍر منها و ذا الم ارؼ الخا ة الت  توسّ 

 الت  س بت.

: يّتسح ج ّيا تراجا مستوى تر ز البروض خا ة مف ق ؿ الم ارؼ الخا ة واأمر 2014-2015
هنا يرجا أساسًا إل  ةالة الت اطؤ الّرديد الذي ساد القت اد الجزائري خالؿ هاته الفترة  يتة يؿ مؤّررات 

مف إجمال  اأ وؿ. و الّرغـ مف  ونها  الية جّدا إل أّنها تةسنت  %70ريية  ػ ةجـ البروض الم 
خا ة لدى الم ارؼ العمومية ذات  2013-2008نو يًا إذا ما قورنت  المستويات المسّج ة خالؿ يترة 
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اأهمية الّنظامية ي  القت اد الجزائري. و    المستوى الجزئ  تراجا ةجـ التّر ز الم ري  لدى 
    الّتوال  نظرًا  2015-2014خالؿ الّسنة  %50-60إل  ةدود  2013سنة  %70مف  "Cpa"  رؼم

 م رؼلما يرسته الّظروؼ القت ادية غير المواتية رأنه رأف  اق  الم ارؼ خا ًة العمومية  ةاؿ 
"BEA"  الذي تراجعت مؤّررات آدائه. مف ناةيٍة أخرى  اف رجوع مستويات التّر ز لدى الم ارؼ

 م رؼالمسّجؿ لدى  م رؼ الّنس ة ل بروض مف إجمال  أ وؿ ال %60الخا ة واسةًا ي عد مستوى 
"Baraka"  و نفس الّنسؽ  اف س وؾ المؤّرر لدى  2015سنة  %40تراجا إل  ةدود  2010-2000خالؿ

 لم ارؼ الخا ة اأخرى و اأخص الم ارؼ الفرنسية ال ال ة. اق  ا

إّف تة يؿ واقا مؤّررات جودة اأ وؿ  الّتوازي ما مؤّررات المالءة الّسا ؽ ي رز  يانًا مدى التّر ز 
ال  ير ل ّ نا ة الم ريية ي  مةفظة البروض هذا اأخيرة الت  تعّد أهـ المخاطر الت  ت تنؼ الم ارؼ 

وأّف مستويات المالءة الت  تتسـ  أنها  الية جّدا إذا ما قورنت  المعايير الّدولية إّل أّنه مف الجزائرية  
السروري إ ادة الّنظر ي  مدى إلزاـ ت ؾ الم ارؼ  سرورة التّنويا ي  اأ وؿ  واأمر يعود  نا إل  

وذات المالءة العالية.  ةيف   فت  أقوى النظـ المالية ذات التنويا 2008-2007أزمة الّرهف العباري 
الب د هنا أّنه ل ي ف  معامؿ مالءة  اٍؿ لتالي  اأزمات الم ريية ي  ظّؿ تنام  ةجـ المخاطر  رتـ 

مف هذا المنط ؽ يّتسح تمامًا يرؿ وسادة   !! إذف .يوازي درجة اأماف الت  يمتاز  ها الّنظاـ الم ري 
ي  ةاؿ ما إذا تةولت  م رؼ يز ال  ير ي  أ وؿ الاأماف ) فاية رأس الماؿ( ي  تغطية درجة الترّ 

ت ؾ اأ وؿ إل  أ وؿ غير مسترجعٍة أو ي  ةالة وما إذا را تها رائ ة. و  يه مف خالؿ ما تبدـ يم ف 
الخروج  جم ة مف النتائت الت  نرى  أنها سرورية إل ادة الّنظر ييها إذا ما أردنا أف نجعؿ أدوات إدارة 

 ية المو    ها:المخاطر المنتهجة يعالة ويبًا ل معايير الّدول

اؿ السترارية ي  ظّؿ ػػػػػػؿ هيآت اإلرراؼ الم ري  تعتمد     معيار المالءة التب يدي ل جنة  اتز ل -
 غياب المخاطر الّترغي ية ومخاطر الّسوؽ؛

نسب المالءة العالية ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري تسمح  أف ي وف هامش اأماف  ال  سّد  -
الم ارؼ الجزائرية  وي  ظؿ غياب سوؽ مال  ُيةتمؿ أف تنترر مف المخاطر الئتمانية ي  

خالله المخاطر الّسوقية وي  ظّؿ الوساطة التّب يدية الت  تنتهجها ت ؾ الم ارؼ ما يبّ ؿ مف 
 مخاطر الّترغيؿ )المخطر العم يات (؛

الستبرار المالءة  الّتوازي ما الّتغير ي  الودائا الم ريية أةد أهـ مؤّررات  ستوىر د م -
 الم ري  ي  الجزائر يعّد نمطيًا  ةيث يسمف تغطية ذلؾ الّتذ ذب ةّت  ي  أوقات اأزمات؛

ر د مؤّرر الّنمو والّتغير ي  ةجـ الودائا الم ريية أظهر أّنه نتاجًا لمتغّيرات خارجية وليست  -
ر د هذا المتغير نظرا لط يعة العمؿ الم ري  أو سياسة الودائا  لدى نةف نرى  أّف خير وسي ٍة ل

 ه   ف طريؽ اخت ارات اإلجهاد المال  لسماف الّر د الجّيد ومستويات ال ّبة المب ولة لذلؾ؛
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أظهر الّتة يؿ أّف درجة التر يز ي  مةفظة اأ وؿ الم ريية  الية جدًا تعّد سعف  نسب المالءة  -
ه   -ةّت  وقٍت قريب-  الرغـ مف أّف المخطر الوةيد الذي ت تنؼ الّنراط الم ري  ي  الجزائر

قد ل ي ف  ي  ةاؿ تفاقـ اأوساع  المرار إليهمخاطر الئتماف  لذلؾ ي ف مستوى المالءة العال  
 وتةّوؿ ت ؾ اأ وؿ إل  أ وؿ غير مسترجعٍة ي  ةالة الّتوتر؛

  إّف مفهوـ إدارة المخاطر ينط ؽ مف التن ؤ الم  ر  اأزمات و يفية  الج ت ؾ اأزمات ةاؿ وقعت -
وما ي ةظ ي  الّنظاـ الم ري  غياب تاـ لآلليات العالجية أو الّت ةيةية  ي  ةاؿ ةدوث 

والّت  تـ تغطيتها  نظاـ سماف الودائا الذي ليزاؿ غير  2003أزمات  نعن   ذلؾ أزمة الم رييف 
 يّعاؿ ونس   ي  معالجة ت ؾ المخاطر؛

ةث البادمة يعد ةّساسا  درجة اأول  إل  الّنظاـ الم ري  الجزائري  ما سيت يف لنا خالؿ الم ا -
متغيرات خارجية  ل يم ف ةت  لس طات اإلرراؼ الم ري  إدارتها أو س ط توجهاتها لذلؾ ي ف 

يعد نس يًا تمامًا  ما أررنا  2015-2014الة ـ     سوء التّبدير خالؿ الفترة اأخيرة مف الّتة يؿ 
نما  اجتماع  2008-2002إّل أّف اأداء الجيد خالؿ الفترة  لـ ي ف  ةسف تد ير ت ؾ الم ارؼ وا 

  وامؿ أخرى  ديدة؛

رغـ ذلؾ  الّنظاـ الم ري  الجزائري ليزاؿ ينب ه ال  ير ةت  يت ّن  م ادئ الةو مة الت  تنادي  ه 
الدول   اؿ السترارية و ندوؽ الّنبد ػػػػػػػػػ  رى الهيآت الّدولية ي  مجاؿ الّسالمة المالية     غرار لجنة  

ي  الةي ولة دوف  -إل  ةّد ما-و الرغـ مف نجاح الّسياسة الةترازية المطّ بة ي  الم ارؼ الجزائرية 
تفاقـ اأزمات إّل أّنها تعّد معت رة وناجعة نس يًا ي  الةفاظ     رأس ماؿ ت ؾ الم ارؼ وتغطية ةجـ 

 معت ر مف أمواؿ الغير.

تمامًا  ف التّ عية ل متغيرات الخارجية  لذلؾ ومف أجؿ إ داد نظاـ م ري  مستبؿ
سالفة الّذ ر نةف نرى  أف يعاد الّنظر ي  تر ي ة اأ وؿ الت  تةوزها الم ارؼ  سواء 
    المستوى الجزئ  ل م ارؼ وهذا مف خالؿ نرر  باية إدارة المخاطر والست مار 

لزاـ ت ؾ الم ارؼ  التنويا  أو مف خالؿ المستوى ال        أساس اإلرراؼ الم ري    
 درجٍة معينة مف التّر ز ي  اأ وؿ )مةفظة البروض(.  ما يم ف  ذلؾ و تعاوف الّسياسات 

...( أف ترّجا الست مار خارج مجالت ج ائيةالقت ادية المخت فة )المالية  الّنبدية  ال
ية البروض ةت  تسمف تنويعًا ةتميًا ل م ارؼ ونعن   ذلؾ تنويا المراريا القت اد

لزاـ الم ارؼ  التّبيد  خا ًة ي  ال نا ة ال غيرة والم غرة   ما ل ننس  أف إج ار وا 
 ت نيؼ الو الت الّدولية ل ت نيؼ الئتمان  مف رأنه أف يسا ت ؾ الم ارؼ تةت طائ ة 
"الَ  و نةو اأةسف"  ونها ست وف من رفة     الجمهور العريض الذي ليزاؿ يؤمف  ف رة 

 .!!! ومية  ّماـ أماف  الرغـ مف  ونها ذات مخاطر  الية ول نها  امنةالم ارؼ العم
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 فعالية رصد مؤٌشرات الٌسيكلػة في تحقيؽ الٌصالبػػػػػػة المالية في المصارؼ الجزائرية:    المطمب الثاني 
َتةتـر جميا الم ارؼ نس ة المالءة  ر ٍؿ أ    مف الةد اأدن  ي  المعايير الّدولية  وأظهرت 

الم ري  يتميز  سيولة  الية خا ة الم ارؼ  نظاـخارطة المخاطر خالؿ المط ب الّسا ؽ أّف ال
العمومية ومف المؤ د أّف هذا الّسيولة تميؿ إل  الّتراجا  ر ٍؿ طفيؼ خالؿ الفترة اأخيرة تمامًا  ما ةدث 

سية الّنظاـ الم ري  نظرًا لتراجا إيرادات الهيدرو ر ونات  ةيث يّتسح تمامًا مدى ةسا 2009سنة 
)التغير ي  ةجـ الودائا(  لذلؾ ي ّف هذا  نس ةوالمال  ل جزائري لذاؾ المتغير والذي أدرج سمنيًا سمف 

 الّتة يؿ ي ةث ي  مدى تأ ر الستبرار الم ري   درجة الّسيولة ي  القت اد.

 الجزائرم:تحميؿ درجػػػػػػػػػػػة الٌسيكلػػػػػػػة الٌنظامية فػػػػػػػػي االقتصاد  .1
إّف تة يؿ الّسيولة ي رؼ  ف مستوياٍت  اليٍة جدا وأّف هذا الخطر  امف ي  الّنظاـ الم ري  
الجزائري وأ  ح جزءا ل يتجزأ منه  ؿ وأ  ح خطرًا هي  يًا خا ة خالؿ الفترة الت  تعرؼ رواج ي  

ة مف الّ عو ة إدارتها ويؽ   والمر  ة أّف ت ؾ الّسيولة العالي2013-2002القت اد  ما ت ّيف الفترة 
الم ادئ التّب يدية المتويرة إلدارة المخاطر ما لـ تعزز  أساليب أ  ر نجا ة نظرا ل ونها تتأ ر  متغيرات 

 خارجية.

 الٌسيكلة بمعنى الكاسع –المجمع الٌنقدم :(35)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque  d’Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 
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- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
.14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

جم ة مف الّنتائت اليجا ية والت   2000نتت  ف الّسياسة القت ادية الة يمة المنتهجة منذ سنة 
سمةت  القت اد الجزائري أف يستأنؼ نراطه مجددا  عد ةالة ر ه الّتوقؼ خالؿ العررية اأخيرة مف 
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البرف الماس   وي  ظؿ الّنمو الّسريا ل ّسيولة  ادرت س طات اإلرراؼ  جم ة مف الّتدا ير ق د الّت فؿ 
 مهاـ امت اص الّسيولة الزائدة  ف طريؽ مخت ؼ أدوات السياسة الّنبدية ال ّمية المتاةة. مف جهتها ي رز 

لم ري  أّف جزء   يرًا مف ت ؾ ال ت ة و ذا مستوى النبود خارج الّنظاـ ا "M02"تة يؿ المجمعات الّنبدية 
 ما يتسح مف خالؿ الّر ؿ ه  أمواؿ تدور ي  داخؿ الجهاز الم ري   معن  أف ل سياسة الّنبدية البدرة 

 التّامة ي  س ط س وؾ الّسيولة ي  القت اد  التوازي ما هيآت اإلرراؼ. 

منها نبود  %78م يار دينار يم ؿ  4000ما يفوؽ  "M02"المجما: تم ؿ 2006-2004السنوات 
داخؿ الجهاز الم ري  إّل أّف جزء معت ر منه لـ تستطا الّسياسة الّنبدية س طه نظرًا لعّدة ا ت ارات يعد 

 2005سوء التنسيؽ  يف مخت ؼ السياسات أهـ  ند ييها. وقد نمت المجمعات الّنبدية  ر ٍؿ   يٍر سنة 
منها مةوز داخؿ الجهاز  %78سؽ  اف توزيا الّسيولة ةيث رم ت م يار دينار و نفس النّ  4933لت  غ 

الم ري  وليزاؿ هذا المستوى  ال  جدا. أما خالؿ  نظاـهو أمواؿ خارج ال %22الم ري  ي  ةيف 
وي ةظ  "M02"مف مجمؿ المجما  %75يبد رّ  ت الّسيولة داخؿ الجهاز الم ري   2010-2007السنوات 

هنا تراجا ي  ت ؾ اأمواؿ داخؿ الجهاز الم ري  )تسّرب(  الّرغـ مف هذا ي ف نمو الّسيولة ي  هذا الّسنة 
  غت  2015-2011الّسنوات وي   .(1)وه  نبطة الّذروة ي  خالؿ سنوات الّدراسة %24.17 اف  واقا 
منها يبط داخؿ الجهاز الم ري  ما يزيد مف  عو ة ونجا ة السياسة  %70م يار دينار  1200الّسيولة 

و الّرغـ مف ذلؾ ي نه خالؿ الفترة   2007الّنبدية الت  تعّد امت اص الّسيولة الزائدة أهـ هدؼ لها منذ 
نظرًا ل تراجا ال  ير ي  اةتياط   2015-2014اأخيرة تراجعت نس يًا ت ؾ المستويات مف الّسيولة خالؿ 

ّ رؼ الذي اهت ؾ جزء معت ر منه خالؿ يترة الت اطؤ القت ادي هذا وليزاؿ ذلؾ قائما...  مف جهتها ال
ي  تويير مبا الت الّسيولة ي ّف تطّور المجما   ار ير-هيدروو النظر إل  اأهمية الت  ي تسيها قطاع 

 و س و ه.  ار ير-هيدرومرت ط أساسًا  نمّو قطاع  "M02"الّنبدي 

إّف دور الّسياسة الّنبدية ي  س ط الّسوؽ الّنبدية الذي يرت ز     قا دة توقعات الّسيولة مف طرؼ 
 نؾ الجزائر  يجب أف يتزامف  تسجيؿ تبدـ مف طرؼ الم ارؼ ييما يخص تسيير خطر الّسيولة   مًا أف 

ر مف مظاهر اأزمة استمرار ظرؼ يائض الّسيولة يتعارض ما ةدة أزمة الّسيولة الت   انت تم ؿ مظه
. ومف هذا المنط ؽ يستوجب طرح مسألة تسيير الّسيولة سمف أولويات 2008-2007المالية العالمية 

س طات اإلرراؼ الم ري  لد ـ توجهات الّسياسة الّنبدية ي  مجاؿ إدارة الّسيولة المفرطة ي  القت اد 
 04-11الّسيولة المدرجة سمف التنظيـ أف يتسمف سمف أدوات إدارة يستةسف  ما أس فنا سا با  لذلؾ 

الذي يتسمف تعريؼ وقياس وتسيير ورقا ة خطر الّسيولة سرورة التزاـ الم ارؼ  التبيد  م ادئ إدارة 
 الّسيولة الفعالة ل جنة  اؿ السترارية.

                                                           
(1)

- Banque d’Algérie, Rapport Annuel 2008,Op-Cit, p 186. 
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 التأ ر و ر ٍؿ قوي      2015-2014أدت ةالة مف الت اطؤ الرديد ي  القت اد خالؿ الفترة 
ةيث لـ تعد الخزينة العمومية دائنًا اتجاا الّنظاـ   وسمةت  تراجا نس   ي  الّسيولة لنظاـ المال امجمؿ 

تبري ا. إف  %04الم در اأساس  ل توسا الّنبدي ةيث تراجا  "M02"ولـ ي  ح المجما  (1)الم ري 
خطر ي  الّنظاـ الم ري  وي رز ج يا مدى سرورة اإلسراع ي  متة يؿ الّسيولة يوسح مدى تفاقـ هذا ال

اتخاذ تدا ير تةد مف ت ؾ المخاطر  الرغـ مف أف ةالة القت اد ي  الوسا الةال  ل توة   أزمة قد 
 يد الّرديد  القت ادي   وهذا ي  ظرؼ يتميز  التّ اطؤ-ل ف مم ف الع س-تنتت مف اإليراط ي  الّسيولة 

  يستوجب مرا اة !!ييما ي دو 2018رؤى الت  تفرسها السياسة الّنبدية والمالية خالؿ سنة أنه وتةس ا ل 
س ط الّسيولة  ما يتمار  ما ةجـ اأ وؿ الم ريية وقد ل يتـ هذا إّل مف خالؿ التّنسيؽ  يف س طات 

 يية(.اإلرراؼ الم ري  و ذا س طات الّسياسة الّنبدية )مج س الّنبد والبرض  الّ جنة الم ر 
 أثر الٌسيكلػػػػػة عمػػػػػػى مؤٌشرات االستقرار المصرفػػػػي: .2

 عو اٍت ماليٍة   فت   2009-2008المالية  مرة ِة اأزمة الم ارؼ خالؿ مفَ  واجهت الَعديد
ف يلعدة أس اب ت  أنها ال فاية  وهذا نظراً  مف  مستوًى  اؼٍ   ها و نظـ مالية  أ م ها ةت  ت َؾ الت  تتمَتا

 اأسواؽ ي  أداء الّسيولة أهمية َظهرت  ةذر  اف العنواف العريض ييها  و ه قد سوء إدارة الّسيولةأف 
 إل    هذا ما أسطَر  الم ارؼ المر زيةدائمة ت وف ةالة أف يم ف الّسيولة جفاؼ أفَ  المالية وت َيف

  .البطا ات  عض د ـ وأةياناً  الّنبدية  اأسواؽ ي  سيرِ  التدّخؿ

 المصرفية في الجزائرمؤٌشرات الٌسيكلة  :(45)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
.14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

                                                           
(1)

- Banque d’Algérie, Rapport Annuel 2008,Op-Cit, p 188. 
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 تط يؽِ  ي  الب ور ناجمًة أساسًا  ف الم ارؼ تواجه الّت  مف جهٍة أخرى تعدُّ ال ُّعو ات المالية
 "Bâle"لجنة  الةالة أ درت هذا مواجهة ومف أجؿ الّسيولة    دارة مخاطر المتع بة اأساسية الم ادئ
ي  الّسيولة  وقد أوردنا  تعزيِز المرونة إل  تهدؼُ  البوا د هذا"الّسيولة مخاطر الّس يمة ور د اإلدارة م ادئ

خالؿ الدراسة درجة الّسيولة العالية الت  يتسـ  ها النراط الم ري  ي  الجزائر. ير د مؤّررات الّسيولة 
     التغ ُّب أجؿ مف الجودة  الِية الّسائ ة اأ وؿ مف ي ف  مػػػػػػػػػا ي وَف لديها أف سمانًا ل م ارؼ ي وف

مراق ة الّسيولة أةداهما ُتوازي  يف اأ وؿ والخ وـ أي  نس ة الَ دد هذا ي  ُوسعت وقد أزمة الّسيولة 
اأ وؿ  معن  ر د الّسيولة     المدى ر د الّسيولة     المدى المتوّسط  وال انية تس ط سيولة 

الب ير. لذلؾ وي  هذا ال دد سنةاوؿ ت ياف أ ر إدارة الّسيولة     مؤّررات استبرار الودائا الم ريية 
 الّتوازي ما درجة الّتر ز ي  أ وؿ الم ارؼ. يال تزاؿ الّسيولة العامة ل م ارؼ المباسة  المؤّرريف 

لدول  والمعتمداف ي  هذا الّدراسة  الية جدًا خا ًة ي  الم ارؼ الذي أو    هما  ندوؽ الّنبد ا
العمومية  ولعؿ تة يؿ هذا المنةن  يعّد الخطوة اأول  إل ادة النظر ي  مجريات الّسياسات المعموؿ 

إسايًة إل  مستوى  - تةفظ – ها  يمستويات الّسيولة العالية الت  ير ت الّسياسة الّنبدية ي  س طها 
رية ي  قانوف تسيير الةذر ذال  ير ي  أ وؿ الم ارؼ يبود  نا إل  سرورة إ ادة هي  ة جالتّر ز 

 المطّ ؽ  ما يتمار  ما الخطر الهي    "الّسيولة العالية ودرجة التّر يز ال  ير".

ونةف نرى  أف الّسيولة يم ف س طها مف خالؿ التّنسيؽ  يف مخت ؼ الّسياسات القت ادية 
ية...( مف خالؿ توجيه قناة اإلقراض إل  مجالت أ  ر دينامي ية     المدى المتوسط مف )الّنبدية  المال

خالؿ ترجيا قناة الست مار الت  تستبطب الّسيولة     المدى الب ير لتةوي ها ي  ر ؿ أ وؿ     
ية )سوؽ ما المدى المتوّسط   معن  آخر نبؿ دورة الّسيولة مف المستوى الّنبدي الب ير ي  الّسوؽ الّنبد

 يف الم ارؼ( إل  المدى المتوسط وهذا قد ل يتأت  إّل مف خالؿ تةويؿ ت ؾ الّسيولة إل  أوراؽ مالية 
لذلؾ ل ينة ر     تداوؿ الّسندات يبط  ما   ي   يغة سندات وهنا يطرح خيار الّسوؽ المال   منفذ

ؿ الت   اف مرجوًا منه   ديٍؿ ل ّتداوؿ  هو معموؿ  ه ةاليًا )سوؽ سندات( الذي ي دو أنه لـ يعط  الة و 
 .(55)تماماً  ما يةددا الّر ؿ رقـ 

ومف جهة أخرى ةرد الّسيولة داخؿ سوؽ غير الّسوؽ الم ري  مف رأنه أف يةد مف درجة 
التّر يز الم ري  إسايًة إل  تةوي ها إل   دائؿ  ف الّسيولة العالية  وهنا يطرح مرة أخرى   نراء سوؽ 

ودينامي  . وما ننّوا إليه أّف غياب سوؽ مال  ةبيب  جّنب الجزائر مخاطر العدوى الت  مال  نرط 
  إذف الّنظاـ المال  الجزائري مديف 2008-2007  فت  نظـٍ ماليٍة  أ م ها إّ اف أزمة الّرهف العّباري 

 ل ّتخ ؼ البائـ ييه.
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ضفاء التنكيع فػ :(55)شكؿ رقـ ال  ي األصكؿ الماليةدكر تنشيط السكؽ المالي في امتصاص الٌسيكلة كا 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    ال تماد     ما س ؽ.إ داد ال اةث المصدر:

ت تنؼ النراط ومف هذا المنط ؽ ي دو أف تنريط الّسوؽ المال  سرورة وةتمية إلدارة المخاطر الت  
ـّ اإل باء     هذا الّسوؽ  داخؿ القت اد  -ة رًا وة رًا  -الم ري  ونرى  أّنه ما مف ةرٍج لو ت

الجزائري )غير من رٍؼ     العالـ الخارج (     اأقؿ خالؿ المدى المتوسط والب ير ري ما يتـ 
ـّ  الّنهوض  الّنظاـ المال    معن  آخر إ باء الّسوؽ المال  غير متفتح     العالـ الخارج  ري ما يت

 الو وؿ إل  اأهداؼ المسطرة والت  ندرجها ي   ن ريف ا نيف:
 التخّ ص مف الّسيولة الهي  ية؛ -
 التخّ ص مف درجة الّتر يز ي  اأ وؿ الم ريية؛ -

وأخيرا  وليس آخرًا مف خالؿ تة يؿ أدوات إدارة المخاطر المعتمدة ت ّيف نجا ة  عسها و دـ جدوى 
 عسها اآلخر  يمستوى المالءة الذي يغط  مجمؿ المخاطر الم ريية إسايًة إل  الّسيولة العالية جنب 

نامي يًا  عد الّ دمة البوّية وليزاؿ ي ب  القت اد الم ري  دي 2009القت اد ةالة الّتراجا الّذي خّيـ سنة 
  وت ّيف نس يًا  جز سياسة اإلرراؼ ي  إدارة مخطر الّسيولة العال  والتر ز 2015-2014أسعار الطاقة 

ي  البروض رأنها رأف الّسياسة الّنبدية غير ناجعة نس يًا لذات الهدؼ  لذلؾ ي ننا نطرح تةديث الّسوؽ 
  المستوى الب ير والمتوسط ي  ظّؿ المخاطر الت  ت تنؼ المال   خيار إلدارة الخطر الهي      

الوساطة المالية ي  الجزائر  التزامف ما ةالة التّ اطؤ ال  ير الذي يجري ي  القت اد الجزائري. و  يه 

 ىـــــتنتقل إل ىـــــتنتقل إل

 سيولة ادلصارف تركز القروض ادلصرفية

 توفري بدائل التمويل

تحديث 
 السوق المالي

القضاء على خطر السيولة 
 العالية يف االقتصاد

 تنويع األصول مبا فيها األصول اإلسالمية تنشيط الوساطة ادلالية

 القضاء على خطر الرتكيز؛ -
 إدارة دلخاطر االئتمان؛ -
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ومف خالؿ جم ة الخيارات المطروةة والت  سترد ةتمًا سمف الّسياسات القت ادية مستب اًل والت  
أ  ر ي  القت اد و تط يؽ م دأ اإلدارة الةترازية نرى  سرورة أف ي وف الّتمويؿ ستبس   سّخ سيولة 

 الم ري  وذلؾ تالييًا لػػػ : نظاـالمنة رًا ي  الّسوؽ المال  وليس سمف "سوؽ الّسندات" أو داخؿ 
 ريا مستوى الّتسخـ؛ -
 تنجّر  نها مستب اًل؛ ريا مستوى الّسيولة إل  ةدود ل يم ف إدارتها أو التّن ؤ  المخاطر الت  -
تةار  الّسياسة الّنبدية والت  تعّد أساسًا غير يعالة نس يًا ةت  ي  الظروؼ الةالية نهيؾ  ف  -

 اأوساع المالية مستب اًل؛

إف خيار تةديث سوؽ مال  ةبيب  إساية إل  ت ن  م ادئ لجنة  اؿ السترارية إلدارة الّسيولة ه  
    ي  نظرنا  ةّت  أّف خيار استةداث أ وؿ مالية إسالمية والّت  الخيار اأم ؿ لس ط المخطر الهي
نرى  أنها تم ؿ جزًء مف ةؿ وليست ةاًل  ّ ه ي  خيار  2008-2007 انت خيارًا خالؿ اأزمة المالية 

الّنظاـ الم ري  الجزائري نظرًا لعدة ا ت ارات  وف ال ن  الهي  ية و مؽ الّنظاـ المال  وسطةية الوساطة 
 الية  هاجسًا أماـ نجا ة ت ؾ اأدوات.الم
 االحترازية المطبقة عمى مؤٌشرات االستقرار المختارة: ساليباألفعالية  .3

السترارية     سرورة الّتعاوف الفّعاؿ  يف المررييف مف الّس طات الّنبدية  Bâleأ دت لجنة 
والم ارؼ والمؤسسات المالية الرئيسية و    التّبيد  أهمية تبييـ مدى  فاية نظاـ إدارة مخاطر الّسيولة 

  خ و ًا وأف هذا الخطر أ  ح هي  يا سمف الّنظاـ الم ري  الجزائري (1)خا ًة ي  أوقات الَتوتُّر
سنة المن رمة ما يهدد زواؿ م ارؼ  أ م ها ي  ةاؿ رد الفعؿ المعا س  15ةت  أنه ت يؼ معه طواؿ 

مف الطرؼ المبا ؿ ل سيولة )سةب الّسيولة المفرط( أو ي  ةاؿ ذ ر م ري  تماما  ما ةدث ي  أزمة 
مخاطر الّسيولة سمف نراط الوساطة المالية ي   أهميةلذلؾ نرير إل  مدى   2003الم رييف سنة 

  الجزائري   ؿ وأ عد مف ذلؾ نرى  أنها مسألة وقت ق ؿ أف يتـ س وؾ   س   سةب م ريالقت اد ال
ت ؾ الودائا ما قد يس ب تراجا   ير ي  آداء الّنظاـ الم ري  خا ًة وأف الظروؼ القت ادية الةالية 

 وة   نوع مف التغير ي  إدارة الّنبد ي  الجزائر.ت

 :    النةو التّال و  يه مف خالؿ  ؿ ما س ؽ يم ف إدراج أهـ النتائت المتو ؿ إليها 
نسب المالءة العالية ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري تسمح  أف ي وف هامش اأماف  ال  سّد  -

ّؿ غياب سوؽ مال  يةتمؿ أف تنترر مف خالله المخاطر الئتمانية ي  الم ارؼ الجزائرية  وي  ظ
المخاطر الّسوقية وي  ظّؿ الوساطة التب يدية الّت  تنتهجها ت ؾ الم ارؼ ما يبّ ؿ مف مخاطر 

 الّترغيؿ )المخطر العم يات (؛

                                                           
(1)

- BRI, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Septembre 2008, Op-Cit, P02. 
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نظاـ المالءة المطّ ؽ ي  الجهاز الم ري  الجزائري والّذي يدخؿ سمف آليات إدارة المخاطر   عديها  -
 دي والةديث تأ يرا نس        عض المخاطر الهي  ية وه   الّذات الّسيولة والتّر ز الم ري ؛التّب ي

 &أهـ المخاطر الت  ت تنؼ الم ارؼ مف خالؿ خارطة المخاطر ه  مخاطر الّسيولة ال  يرة  -
 مخاطر التّر ز الم ري ؛

نتاجًا لمتغيراٍت خارجيٍة وليست ر د مؤّرر الّنمو والّتغير ي  ةجـ الودائا الم ريية أظهر أّف هذا  -
 نظرًا لط يعة العمؿ الم ري  أو سياسة الودائا؛

أظهر الّتة يؿ أّف درجة الّتر يز ي  مةفظة اأ وؿ الم ريية  الية جدًا وتعد المخطر الوةيد الذي  -
ت تنؼ الّنراط الم ري  ي  الجزائر ةت  وقت قريب ه  مخاطر الئتماف  لذلؾ ي ف مستوى 

العال  قد ل ي ف  ي  ةاؿ تفاقـ اأوساع وتةوؿ ت ؾ اأ وؿ إل  أ وؿ غير مسترجعٍة المالءة 
 ي  ةالة التّ اطؤ القت ادي الةال ؛

ي ةظ ي  الّنظاـ الم ري  غياب تاـ لآلليات العالجية أو الّت ةيةية ي  ةاؿ ةدوث أزمات نعن   -
ـّ تغطيتها  نظاـ سماف الو  2003 ذلؾ أزمة الم رييف  دائا الذي ليزاؿ غير يّعاؿ ونس   ي  والت  ت
 معالجة ت ؾ المخاطر؛

 الّنظاـ الم ري  الجزائري يعّد ةّساسًا  درجة أول  إل  متغيراٍت خارجيٍة؛ -

 

ِسمف اآلليات الةترازية المطّ بة أدوات إدارة  يستوجبو الّتط ا إل  المستب ؿ   و  يه
سرورة الّسيولة ويبًا ل م ادئ ةسف إدارة الّسيولة الفعالة ل جنة  اؿ السترارية   الموازاة ما 

إ ادة هي  ة جذرية ي  قانوف تسيير الةذر المط ؽ ي  الم ارؼ  ما يتمار  ما الخطر 
وأف يعاد الّنظر ي  ز ال  ير ي  أ وؿ الم ارؼ. الهي    وهو الّسيولة العالية ودرجة التّر ي

تر ي ة اأ وؿ الت  تةوزها الم ارؼ مف خالؿ نرر  باية إدارة المخاطر والتّنويا  ترجيا 
الست مار خارج مجالت البروض ةت  تسمف تنويعًا ةتميًا ل م ارؼ ي  الّ نا ة 

د  ت نيؼ الو الت الّدولية الّ غيرة والم ّغرة  وي  س يؿ ذلؾ أيسًا يدرج خيار التّبي
وقد تـّ طرح ةتمية تنريط الّسوؽ  ل ّت نيؼ الئتمان  إلرساء الّرفايية واإلي اح المال  

 المال  لد ـ الّتوجهات ال ّ ية لالقت اد  مستوييه.
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 فػػػػػػػػي المصػػػػػػارؼ الجزائرية ةالمالي افعةالر مؤشر :    المطمب الثالث 
المالية هو  اأزمة وراء ال امنة لألس اب ل رقا ة الم ريية "Bâle"لجنة سمف اإلجا ات الت  أوردتها 

 ي  المفرط لعنا ر خارج الميزانية )الّريا المال ( الم ري  والستدانة والتّبييـ الّنظاـ الّديوف ي  ترا ـ
  طريبةٍ  الستدانة تأ ير مف والةدّ  اسطّرت إل  الّ جوء إل  الّسوؽ ةت  ترا مت ديونها الت  الم ارؼ

 .الخسائر ارتفاع أسعار اأ وؿ المالية  مّما أّدى إل      الّسغوط ةّدة مف زادت

 :ةالمالػػػػػػي ةفػػػػػػػعامؤٌشر الرٌ رصد كتحميؿ  .1
 دًل مف استخداـ رأس الماؿ أنها تعّد ُتظهر الّرايعة المالية مدى ال تماد     القتراض ل ّتمويؿ 

م دأ لالستفادة مف البياس غير المرّجح  المخاطر   معن  أّنه يسمح ل م ارؼ  تةّمؿ ان راياٍت أ  ر مف 
ت ؾ الت  يم ف تةبيبها مف خالؿ الست مار الم ارر يبط أموالها الخا ة و التّال  زيادة أر اةها )أو 

ـّ تط يبه    ول ف(1)    الستدانة العالية؟؟" ه  خسائرها( المةتم ة معيار الّرايعة له ةدودا الخا ة إذا ت
  "Modale Risque" يعت ر معيار الريا المال  أداًة مالئمًة لمواجهة مخاطر الّنماذجو  ر ٍؿ منف ٍؿ. 

أقّؿ ةاجًة  -والقت اد ال      فة  امة -وتتج   أهّمية ذلؾ ي  أوقات اأزمات  ندما ت وف الم ارؼ
مال  وقد رهدت الّدوؿ الت  ل تبوـ  تط يِؽ سوا ط ل ّريا المال  ترا مًا سريعًا ل ريا لتخفيض الّريا ال
 .المال  ق ؿ اأزمة

 يلضبط االستقرار المصرف ةيلالما ةفعارأس الماؿ كالر  مالءةالتكامؿ بيف   :(65)شكؿ رقـ ال

 
 
 

 
 إ داد ال اةث  ناء     ما س ؽ. المصدر:

يم ف أف يؤّدي معيار الّريا المال  إل  تخفيض معّدلت الستدانة  نس ٍة أ  ر مف المط وب 
 موجب تع يمات  فاية رأس الماؿ  ةيث يتعّيف     الم ارؼ خا ًة ت ؾ ذات اأ وؿ أقؿ خطورة  

 خفض معّدلت الستدانة )الّريا المال (  هدؼ اللتزاـ  متط  ات معيار الّريا المال . 

 

                                                           
 .28  ص 2014  تبرير الستبرار المال  االستفادة مف القياس غير مرجح بالمخاطرمعيار الرفع المالي:  نؾ ال ويت المر زي   -(1) 

ــاألم ــ  ةـوال الخاصــــ
÷ 

 الميزانية وخارج الميزانية أصول
 المرجحة بالمخاطر

 

ــاألم ــ  ةـوال الخاصــــ
÷ 

  الميزانية وخارج الميزانية أصول
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: ةايظ الّنظاـ 2004-2000السنوات 
 %35الم ري      رايعة مالية  ند مستوى 

     ينـوهو مستوى مب وؿ جّدا  ونه 
مستوى الّديوف ي  الم ارؼ خا ًة 
العمومية الت  لتزاؿ تعان  مف هذا المر  ة 

يبط خالؿ  %07ةيث ُسّجؿ ريا مال   واقا 
هذا الفترة وهو مؤّرر مخيؼ  الفعؿ  اف مف 

مم ف أف يؤ ر     المؤّررات الستبرار ال
لديها. ييما  دا ذلؾ تةوز الم ارؼ 

وهذا  %40 تالخا ة     رايعٍة تجاوز 
 .لمتط  ات رأس الماؿ وم مؿ  امؿ إساي  

 2015-2000لعينة الدراسة  ةالمالي ةفعاالر  :(75)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie,2000-2015. 

وه  الّنس ة الت  ةددتها لجنة  %03: لتزاؿ نس ة الّرايعة معت رة ةيث تجاوزت نس ة 2005-2013
مف أ ر  %80-45 اؿ السترارية ي  ط عتها اأخيرة. ةيث سّج ت الم ارؼ العمومية مستوى تجاوز 

 سّج ت الم ارؼ الخا ة مستوى مما ؿ لذلؾ.و اأمواؿ الخا ة البا دية     أ وؿ الميزانية 

ةيث سّج ت  %40لجزائري إل  ةدود : تراجعت نسب الّريا المال  ي  الّنظاـ الم ري  ا2014-2015
وهو ينذر  ةالة مف التوّتر سمف مؤّررات رأس الماؿ  ما ت يف مف خالؿ  %05الم ارؼ العمومية درجة 

تة يؿ مؤّررات مالءة رأس الماؿ مما قد يترّتب   يه إجراءات إ ادة رسم ة الم ارؼ ل ةّد مف ترا ـ 
لتم يف س طات اإلرراؼ مف تفادي  م يات تخفيض الّديف ي  الم ارؼ العمومية     وجه الخ وص 

نس ة الّديوف المخّ ة  مستويات الستبرار الم ري  والت  مف المرّجح أف ت ةؽ سررا أوسا ي  الّنظاـ 
الم ري  والمال  والقت ادي   فة أوسا. ويذ ر  أّف معامؿ الّريا المال  الّذي تعتمدا لجنة  اؿ 

لرأس الماؿ  عد است عاد القتطا ات إل  إجمال  اأ وؿ  اأول لّرريةة السترارية هو اةتساب تغطية ا
 الميزانية وخارج الميزانية غير المرّجةة  أوزاف المخاطر.

 :مفيـك االستقرار المصرفي مف منظكر االقتصاد الجزائرم .2
ؿ إل     معناا السّيؽ أو الّنظاـ المال   معناا الواسا  لـ يتو م ريإّف تة يؿ القت ادي ال

تعريؼ أو إ طاء مفهوـٍ دقيؽ لالستبرار المال  أو الم ري  أو ةّت  قياسه   وف أّف الستبرار المال  
  ول رّؾ أّف أي تعريؼ "Macro/Micro- prudentielle"يةتاج إل  تة يِؿ توليفة واسعة مف المؤّررات 

سمنيا أو تبري يا يبط  الّتعريؼ الذي طرةناا لالستبرار المال  أو الم ري  ل يعدو أف ي وَف إّل تعريفًا 
 ي  الف ؿ اأوؿ  ةيث أّنه يرمؿ الستبرار المال   منطؽ نظري ليس إّل.
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100,00%

200,00%
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ما ننوا إليه أنه ل يم ف  أي ر ٍؿ مف اأر اؿ ترجمة الستبرار المال  ي  متغيٍر أو متغيريف 
    م ادئه يتواير لديه مجمو ة  ام ة مف  ي ندوؽ الّنبد الّدول  الذي تستند هذا الّدراسة  ر ٍؿ   يرٍ 

مؤّررا(  وي  هذا الّ دد ومف أجؿ ت ياف أ ر ومساهمة  24مؤّررات تة يؿ الّ ال ة والستبرار المال  )
أطر إدارة المخاطر ي  درجة الستبرار المال   يستوجب   ينا طرح مؤّررا  امًا لالستبرار المال   مف 

أ ر تغير الودائا     س وؾ  "Macro/Micro- prudentielle"المؤّررات  أجؿ ذلؾ و عد أف  رؼ تة يؿ
مؤّررات الستبرار و ذا تسمف اأ وؿ الم ريية ةالًة مف التّر ز ي  مةفظة الئتماف ي  ظّؿ الّسيولة 

يرة الهي  ية العالية. و ةسب مبومات القت اد الجزائري  رّبيه الةبيب  والّنبدي  اأوؿ ذو الةساسية ال  
ي  أسواؽ الطاقة العالمية وال ّان  ذو النةياز ال  ير ل بطاع العموم    ار ير-هيدرولتغيرات أسعار 

المّتسـ  تر يٍز  ال  ي  الّسيولة و درجة هرارٍة   يرٍة ي  اأ وؿ. لذلؾ ي ف أهـّ المؤّررات الت  تترجـ 
 الستبرار المال  والم ري  ي  الجزائر ت رز ي   ؿٍّ مف:

 (؛ ار ير-هيدروستباللية المالية )آ ار أسعار ال -
 جودة اأ وؿ )ترّ ز مةفظة البروض  الّنس ة لمجمؿ اأ وؿ الم ريية(؛ -
 مستوى  فاية رأس الماؿ )المالءة الم ريية(؛ -
 جودة الّسيولة الم ريية والّسيولة العامة لالقت اد؛ -

 معن  آخر أّف الستبرار الّنظاـ المال  ي  الجزائر رهينة  استبرار ت ؾ المؤّررات تمامًا  ما 
لةبًا أي أّف الستبرار المال  مف الّناةية العم ية هو  "Macro/Micro- prudentielle"سي رؼ تة يؿ 

الةالة الّت  يّتسـ ييها الّنظاـ الم ري   البدرة     مواجهة الّ دمات والبياـ  دور الوساطة المالية ةّت  
ي  هذا الّتعريؼ ة رًا     الّنظاـ الم ر -ي  يترات اأزمات  مستوييه الّدائرة الّنبدية والّدائرة الةبيبية 

 "PESF"أّما  ف  يفية اختيار المؤّررات ي ّننا ا تمدنا     تة يؿ  ندوؽ الّنبد الّدول   -الجزائري يبط
 )الم ةث الموال (.ي المجرى  "Macro/Micro- prudentielle" اإلساية إل  تة يؿ 2012المجرى سنة 

يساًل إل  الم ةث  البوؿ إّنه و  سؤاؿو  يه مف خالؿ  ؿ ما س ؽ يم ف اإلجا ة     
ةا   نظاـ المالءة المتعارؼ ي ذيالجهاز الم ري  الجزائري ال ي مستويات المالءة العالية 
أّوؿ نظاـ إلدارة المخاطر يعت ر يّعاًل نس يًا ي  تغطية المخاطر الهي  ية   يه دوليًا والذي يعت ر 

مستوى المالءة  ما أف الت  ت تنؼ الّنراط الم ري  وه   الّذات الّسيولة والّتر ز الم ري . 
 أف ي وف هامش اأماف تب يديًا ويؽ المبررات اأول  ل جنة  اؿ السترارية  إّل أّنه سمح  ليزاؿ

 ال  سّد المخاطر الئتمانية ي  ظّؿ غياب سوؽ مال  يةتمؿ أف تنترر مف خالله المخاطر 
ما يبّ ؿ مف مخاطر الّترغيؿ الّسوقية وي  ظّؿ الوساطة التّب يدية الت  تنتهجها ت ؾ الم ارؼ 

)المخطر العم يات (. وي  ذات الّسياؽ ةايظ الّنظاـ الم ري  الجزائري     نس ة الّرايعة 
 المالية  ند مستوى أ       يٍر مف ت ؾ الّت  تنّص   يه ذات الهيئة.
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 الجزائر في قيػاس االستقرار المالػي في "PESF" مدل فعالية برنامػػػػػػػػػج:   المبحث الثاني
 ر ؿ مرترؾ مف ق ؿ  ندوؽ الّنبد وال نؾ الدولييف   2003تـ تبييـ البطاع المال  ي  الجزائر سنة 

 ـ تػػػـ تبييمه مجددًا نهاية سنة      غرار الدوؿ اأ ساء اأخرى  ال ندوؽ "PESF"والمعروؼ  اسـ 
ت المرتر ة ل ندوؽ الّنبد الدول    والهدؼ مف  رنامت تبييـ البطاع المال  الذي تسط ا  ه ال ع ا2012

وال نؾ الّدول  هو تعزيز مراق ة الّنظـ المالية ل   داف اأ ساء.  ما يهدؼ ال رنامت إل  مسا دة الّس طات 
الوطنية     تةديد مواطف البّوة والّنباط المةتم ة لنظمها المالية الت  يم ف أف تؤّدي إل   واقب 

يتناوؿ هذا  .طوير الّنظـ المالية و التّال  تؤّ ر     الّنمو القت ادياقت ادية  ّ ية يم ف أف تؤّخر ت
إجراءاِت  جن ا إل  " مدى استبرار الّنظاـ الم ري  الجزائري نةػػػػػو الّ دمات" إر الية ةوؿ الم ةث

 أةد أهـّ أدوات  ندوؽ الّنبد الدول  "PESF" تبييـ البطاع المال  وةي يات ا تماد الجزائر ل رنامت
  الّرقا ة الةترازية     الّنظـ المالية والمستجّدات المالية والعولمة  و ما ذ رنا يعّد هذا ال رنامت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

اإلجهاد  اتي  نظرنا مت اماًل مف ةيث التنسيؽ والّتة يؿ ةيث ي دأ  بياس الّ ال ة المالية وانتهاًء  اخت ار 
 ف طريؽ معايير الّسالمة والةو مة الت  تعتمدها لجنة  اؿ  المال  ومدى ةو مة الّنظاـ الم ري 

 السترارية.
     تحميؿ مؤٌشرات االستقرار المالػػػػػػي:     المطمػػػػػػب األكؿ 

يتناوؿ هذا المط ب إجراءات قيػػػػػػػػػػػاس الستبرار المال  ي  الجزائري وهذا  ف طريؽ ا تمػػػػػػػػػػػاد 
الت  يعتمدها  ندوؽ الّنبد الدول  لمعرية مدى نجا تها ي  تةديد أوجه  "ISF"الية مؤّررات الّ ال ة الم

الب ور ي  الّنظاـ المال  والم ري  وهذا  الّتوازي ما تة يؿ المؤّررات ال ّ ية لمعرية مدى  ال ة الّنظاـ 
 المال  ال    ومدى نجا ة ت ؾ اأدوات الةدي ة ي  الغرض الّذي أ ّدت مف أج ه.

 التطكر االقتصادم الكٌمي في الجزائر: .1
ي ؼ هذا العن ر اإلطار العاـ ل مؤّررات ال ّ ية ي  القت اد الجزائري  الخطوة اأول  لبياس 

 .المال  جّراء التطورات ال ّ ية ي  البطاع الةبيب  نظاـواخت ار استبرار ال

 المصرفي الجزائرم: في الٌنظػػػػػػػػاـ "PESF"تبني برنامج  .1.1
المال  ي  الجزائر موسوع تبييـ مرترؾ مف ق ؿ  ندوؽ الّنبد  نظاـوأوؿ مرة  اف ال 2003نة ي  س

ي  إطار ما يسم  مراورات المادة  "PESF" وال نؾ الدولييف  عنواف " رنامت تبييـ البطاع المال 
   ندوؽ الّنبد الدول  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأ ساء ي الدوؿ ػه و  فٍة دورية جمياػػػػػػت يخسا لػػػػػػػػػػػػػػػ  هذا ال رنام(1)الّرا عة

 ما س ؽ وأررنا إل  ذلؾ ي  الف وؿ الّسا بة ةيث يهدؼ  ندوؽ الّنبد الدول  وال نؾ الّدول  مف  رنامت 
 هاية  ال  داف اأ ساء.  ـ تـ تبييمه مجددا نػػػػػػػػػػػػتبييـ البطاع المال  لتعزيز الرقا ة     اأنظمة المالية ي

                                                           
(1)

- Bnq D'Algérie, Rapport 2003, Op-CIT, P 21. 
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وقد تم  ت يريؽ ال ع ة مف الّتر ي ة المرار  2012سنة 
إليها مبا اًل  ومف هذا المنط ؽ ي ّننا   دد تة يؿ 
مؤّررات الّ ال ة المالية ومؤّررات الستبرار المال  
ويؽ الخطوات ذاتها الت  ا تمدتها ذات الجهات ول ف 
ي  إطار زمن  أطوؿ نس يًا و مؤّررات تة يؿ مد مة 

ػػػف جهات إرراؼ أخرى ولعينة أوسا نس يًا  وف أف مػػػػ
  ػػػػػػػػػػػػػػػاـ الم ريػػػػػػػـ قد مَس مجمؿ الّنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتبيي  رنامت

إّل أّف  الم ارؼ العمومية   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الّتر يز   
إليها  انت الّسغط الت  سيتـ الّتطرؽ  سيناريوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
   ينة مختارٍة يبط وقد رم ت  اًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد ا تمدت   

 ه ػػػػػػػػػػػيف هما البرض الرع   الجزائري ويرمز لم ريمف 

 فػػػػػي الجزائر "PESF"تشكيمة برنامػػػػػػػػػػػػج 
 خ راء  ندوؽ الّنبد الدول  -
 خ راء ال نؾ الدول  -
 المر زيخ راء مف  نؾ يرنسا  -
 خ راء مف  نؾ   جي ا المر زي -
 خ راء مالييف ونبديوف مستب يف -
 خ راء  نؾ الجزائػػػػر -
   ار مسؤول  وزارة المالية الجزائرية -
 )COSOB(لجنة تنظيـ ومراق ة  م يات ال ور ة  -
مم  يف  ف الم ارؼ والمؤسسات المالية  -

 والبطاع الخاص
Source: Rapport FMI N

o
.14-161, 

Op-Cit, P 02. 

 موم  مف الم ارؼ المهيمنة وذات اأهمية الّنظامية ي  الجزائر  م رؼوهو  "Cpa" اخت ارًا  ػػ
 م رؼالم ري  الفرنس  وهو  نظاـ اإلساية إل  أةد الم ارؼ الخا ة اأجن ية  الوايدة مف ال

"Société Générale- Algérie"ف ناةيٍة أخرى   لذلؾ نةف   دد توسيا مجاؿ التبييـ لعّدة م ارؼ. م
ونظرًا إل  أّف إر الية الّدراسة تترّ ز ي  الّتة يؿ ال ّ   ل نظاـ المال  الجزائري  التوسا إل  السوؽ المال  

مف مجمؿ الّنظاـ المال   ما أف جان ه اأوسا هو سوؽ  %08غير الّنرط والّذي ل يمّ ؿ ي  اأساس إّل 
   ينما يم ؿ الّنظاـ الم ري  اأغ  ية الّساةبة لتمويؿ (1))سوؽ ما  يف ال نوؾ( !! نبدي و معناا السيؽ

القت اد مف أجؿ ذلؾ ي ف هذا الّتة يؿ سير ز     آداء الّنظاـ الم ري  جن ًا إل  مؤّرراٍت مختارة مف 
مال  الّنظاـ مف إج %80-75الّسوؽ الّنبدية  و  يه و ما أّف  ينة الّدراسة المعتمدة تم ؿ ي  مجم ها 

الم ري  يه   ايية مف وجهة الّدراسات القت ادية الت  تبس   سرورة ر ٍد رامٍؿ لمجتما الّدراسة 
  ررٍط لتعميـ الّنتائت.

ي  سياٍؽ آخر ومف منط ؽ أّف تة يؿ الستبرار المال  ي  العادة هو تة يؿ معّبد ومتداخؿ  يف 
تتخّ  ه مؤّرراٍت غير اقت ادية ي  العادة  مؤّررات الستبرار  المؤّررات ال ّ ية والجزئية لالقت اد والّذي

الجتما   والّسياس  والعالقات الخارجية...  ي ف هذا الّتة يؿ يستهدؼ الستبرار المال  وةدا دوف سواا 
ية أي الّتة يؿ المال  ال نيوي  الّتوازي ما الّتة يؿ ال ّ    لذلؾ ي ّنه يتـ است عاد اأةداث السوسيولوج

 سياسية المةيطة مف أ ر الّتة يؿ إّل ي  ةدود ما يبس  الّتة يؿ القت ادي  ذلؾ.-واأ عاد الجيو

 
                                                           
(1)

- Fonds  monétaire international, ALGÉRIE- ÉVALUATION DE LA STABILITÉ DU SYSTÈME 

FINANCIER, Rapport N
o
. 14-161, 2014, Op-Cit, P40. 



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

253 

 مؤٌشرات االستقرار االقتصػػػػػػػػادم الكٌمي: .2.1
ي  ظرؼ يتميز  ةالة مف  دـ اليبيف الّرديد ةوؿ تةسف اأوساع المالية ي  الجزائر نظرًا 

اله وط القت ادي الّذي رهدته  مف طوي ةٍ  يترة ( و عد ار ير-إيرادات هيدرو)لنسوِب أهـّ الموارد المالية 
سنة اأخيرة   فسِؿ  14غسوف  ي  الّنمو الجزائر ي  القت ادي الَنراط استأنؼ  2000-1990الفترة 

تةسف وسعية الّسيادي جن ًا إل   الَديف أزمة ُمعت ر لةّدة  تخفيؼ يتمّيز ظرؼ  رامت اإلنعاش والّد ـ وي 
و الّرغـ مف أّف هذا الّتةسف  -2013    اأقؿ ةّت  سنة  - هيدرو ار يرأهـ الموارد الت  تتم ؿ ي  ال

ر الّ دمة الخارجية البوّية ػػػػػػػػػػالقت ادي  اف متذ ذ ًا إَل أّنه     وتيرة سمةت ل جزائر  مواجهة أ 
 1999-1998القت اد الجزائري منذ  زِّ اأزمة  . الّتة يؿ أدناا يعط   ورًة موجزًة  ف2008-2009

   ـ مرة ة التبهبر 2013-2008لت  غ ذروة النتعاش  2002-2001يمرة ة الّتعاي  والستئناؼ سنة 
 .2015-2014 واله وط ال  ير الّذي رهدته الجزائر خالؿ

 :الٌناتػػػػػػج كاالستيالؾ الكطنػػػػػػػي .1.2.1
لالقت اد الجزائري مط ا األفية الجديدة سمةت ل جزائر  أف تسا نفسها إّف النطالقة البوّية 

ي الّنس ة   سمف ق يؿ الّدوؿ الّنامية الت  استطا ت الّتة ـ وتةسيف مجمؿ  نا ر الّتوجهات القت ادية
 .ال الدلمؤّرر الّناتت اإلجمال  يبد رهد تذ ذ ًا نتيجًة لعدة  وامؿ  اإلساية لمستوى الستهالؾ ال ّ   ي  

سمح ل جزائر  أف تةوز     هامٍش مهـٍ مف اأ وؿ  2002-2001يالنطالقة البوّية لالقت اد الجزائري 
الذي سا دها  أف تخّفض مف مديونيتها الخارجية والّداخ ية واأهـ مف هذا سمح  أف ي وف لها هامش 

  سنستعرسها تعط   ورًة  ف   المؤّررات القت ادية الت2009-2008مناورٍة سّد الّ دمة الخارجية 
 .2015-2000القت اد الجزائري طواؿ الفترة 

  ي عدما 2002سجؿ الّناتت الوطن  اإلجمال  مط ا األفية ال انية  وتيرة متزايدة والت  تجّ ت ي  
 هذا  النس ة %42م يار دينار  واقا  4 000م يار دينار ارتفا إل   2800-2500 انت مستوياتهما تبدر  ػػػ 

و فسؿ الّتسارع البوّي  2004وي    ل ناتت الوطن   أما اإلنفاؽ الوطن  يبد ظّؿ متناميا أيسًا  نفس الّرتـ
  ونمو 2003 ف سنة  %25ل سنة ال ال ة     الّتوال   نمو   ار ير-هيدروواأداء الجيد ل ادرات ال

لّتوسا  اإلساية إل  ا. (1)2001منذ PIB ي   %08.2 مستويات اإلنتاج الّزرا   والفالة  ساهـ ي 
 .المديوع  التّوسا ي  الست مار العاـ  أدى إل  ارتفاع معّدلت الّناتػػػػػػػػػت اإلجمال  ال  ير ي  الَط ب ال ّ  

                                                           
(1)

- Banque D'Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport 2011, Op-CIT, P 21. 
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ترير إجمال  مؤّررات  2009-2008سنة 
 إل  أف الّنمو ي  الجزائر القت اد ال ّ  

 اف  وتيرٍة متواسعة جدًا  غّض  القت ادي
الّنظر  ف الّر ود ي  العالـ نتيجة لألزمة المالية 
ةيث تدهور مستوى الّناتت الوطن   دءا مف 

  هذا السنة الت  تمّ ؿ نبطة النعطاؼ 2009
 النس ة لمؤّررات القت اد ال ّ   ي  الجزائر 
دوف أي است ناء  يبد سّج ت تدهورًا  واقا 

 ف سنة  %17  ونس ة 2008ة  ف سن( -%15)
  ي  ةيف يستمر الّناتت الوطن  ي  2010

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار ي-هيدرو إيراداتالتدهور نتيجة تدهور 

 اإلنفاؽ اإلجمالي فػي الجزائر &الٌناتػػػػػػػج  :(85) الٌشكؿ رقـ

 
 :مف إ داد ال اةث  ناءا     :المصدر

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et 

Monétaire En Algérie، Rapport 2000- .2015  

    التوال  إّل أّف اإلنفاؽ الوطن  اإلجمال   اف  2010-2009لسنت  ل  رميؿ $( 80-62)الت  سج ت
 خالؿ نفس الفترة. %27 وتيرة متنامية ةيث سّجؿ نس ة 

ف  اف  2013-2012ي    الّرغـ مف أف القت اد العالم  وا ؿ تعاييه مف ال دمة اأخيرة وا 
ي   عض  القت ادي الوطن   رؼ انتعارا   إل أف الَنراط2011-2010 وتيرة أ طئ مبارنة  السنتيف 

ي   ال ّ   ونمو زيادة ي  الَط ب هذا السنة ُسج ت مؤّرراته ال ّ ية وتدهورًا ي   عسها اآلخر  يف 
 ال ت ار  عيف ما اأخذ (-14%)الوطن  الّناتت .  ما سّجؿ تدهورًا ي  ار ير-هيدروال خارج البطا ات

 الستهالؾ ي  الّنمو وتيرة تراجا مف الرغـ ي  نفس السنة     %2.16 ػػ  المبدر الديموغراي  الّنمو
ف  اف  وتيرة تمّيزت  موا  ة تعزيز ال 2015-2014  سنة ػػػػػػػػػػػػػػػالنهائ . أما ي َنراط القت ادي العالم  وا 

تعود نس ة تدهور   و معتدلة ي  ال  داف المتبّدمة  ينما ي  الجزائر توال  التّناسب  يف المؤّررات ال ّ ية
ل   2015–2009الّناتت الوطن  خالؿ الفترة  أساسًا إل  تدهور  اي  دخؿ العوائد الوطنية الّ ايية وا 

 .2015وقد وا ؿ هذا الّتدهور ةّت  سنة   ار ير-هيدروتدهور أ وؿ 

 الوطن  الجزائري سمح لالقت اد 2008-2001الفترة  المسّجؿ خالؿ إّف اأداء القت ػػادي البوي 
راهدًا  2008-2007 سنة الخارجية البوّية )أزمة الّرهف العباري( أف ي ب  دينامي يًا ةت  ي  أوّج الّ دمة

 الموجهة   ةيث ساهمت البروض ار ير-هيدروخارج قطاع  PIB    ذلؾ مؤّرر الّناتت الوطن  
نعاش اإلنتاج والَنراط وجع ه أ  ر   ار ير-هيدرو خارج قطاع القت ادي لالقت اد ي  تةسيف وا 

 .(1)دينامي ية

                                                           
(1)

- Banque D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, 2004, Op-Cit, P 06. 
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لعنة   !!! مف جديد  2015-2014سنة 
الموارد ُت ب   ساللها     مجمؿ القت اد 
نتيجة لترجا أسعار الطاقة ي  العالـ يبد سجؿ 

PIB 12547.30   م يار دينار  فسؿ التوسا ي
الَط ب ال ّ    اإلساية إل  اأداء الجيد لبطاع 

وهذا يؤ د التّ عية ال  يرة ل موارد  والخدمات ال ناء
راجعًا ي  الّدخؿ )العّ ة الهولندية( يبد سّجؿ ت

أما  2014   ف سنة (%35-)الوطن   واقا 
 .(75-%) الّدخؿ الةبيب  يبد تراجا  نس ة

 الٌدخػػػػػػػػؿ الكطنػػػػي اإلجمالػػػػػيمستكل : (96)الٌشكؿ رقـ 

 

 :البطالػػة كالتضخـ .2.2.1
 المتع بة الّترريعية ما الّتدا ير تناغماً 

 04-10 يةاأمر   ػػ الّنبد والبرض الّ ادرة ي
 المدى ي  التن ؤ     الجزائر العمؿ  نؾ  ّزز

 الّتسخـ  الب ير   تطوير نموذٍج لتةديد معّدؿ
ويعد الّنموذج المسند     نظرية الّطرؽ ال مية 
المط بة   ػ  السالسؿ الزمنية  مف أنواع 

"VECM"أػػػػػػػ"نموذج متجه ت ةيح الخط
(1) .

الّتة يؿ يةاوؿ إ طاء  ورًة  ف مستويات 
وهذا  2015-2000الّتسخـ وال طالة خالؿ الفترة 

الّتة يؿ ي رؼ  ف وجود  ال ة يتراٍت متمايزة 
 مف ةيث اأداء ويؽ المراةؿ التالية:

 : مستكل البطالة كالتضخـ في الجزائر(06)الٌشكؿ رقـ 

 
 مف إ داد ال اةث  ناءا    :: المصدر

- Banque D’Algérie, Op-Cit, Rapport 1990-2015. 

- Banque Da Algérie، Op-Cite. 

- Office National des Statistiques -ONS 

- http://www.ons.dz/ 

ي  الواقا إف الفترة الت  س بت هذا المرة ة ه  مرة ة التدهور : 2008-2000التعافي – الفترة األكلى .أ 
واله وط القت ادي الرديد تميزت  أ    معّدلت ي  التسخـ وال طالة ي  الجزائر المستب ة يبد سج ت 

  و النس ة ...%28والتسخـ   غ ذروته ةيف سجؿ نس ة  1995سنة  %30مستويات ال طالة أق   مداها 
   وه  ةالة الن ماش(-%01)تميزت  مستويات مب ولة ل تسخـ ةيث   غ  2002-2000ل سنوات 

سج ت تسخـ   ير  2001نتيجة الستبرار النس   أسعار   الّرغـ مف أف سنة  2000المسّج ة سنة 
   اف س  ا ي  ذلؾ. %22  نمو "M02"ولعؿ التوسا ال  ير ي  البا دة الّنبدية  3.50%

                                                           
 .178  مرجا س ؽ ذ را  ص 2013  تبرير السنوي التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -(1)
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   ينما ال طالة و الّرغـ مف (%4-3)وي  هذا الفترة يالةظ أف الّتسخـ مب وؿ  مومًا  ند هامش 
نسبها المتناقص الذي يوة   الّتة ـ الّنس   ي  س و ها  اف متة ـ ييها إل  ةّد ما ةيث نالةظ تةّسف 

  ول ف 2008سنة  %11إل  مستوى  %26 نس ة  2002سنويًا وتدن  مستوياتها المسّج ة سنة  %03 واقا 
رغـ هذا ت ب  مستوياتها  الية مبارنة  ةجـ اإلم انيات المالية الهائ ة الت  تـ ر دها نظرًا لتةسف 

 اأوساع المالية العامة والّدولية .

 ما أررنا سا بًا  أنها سنة است نائية  2009ي  سنة  :2013-2009االستقرار النسبي  -الفترة الثانية .ب 
 ف الّسنوات  %02أي  ارتفاع  واقا  %06 ينما ارتفا الّتسخـ إل   %10ة  ند استبر مؤّرر ال طال

الّسا بة  إّل أّنه  مومًا تميزت هذا المرة ة  الستبرار الم ةوظ ي   ال المؤّرريف  الّرغـ مف أّف الّتسخـ 
 . 2014-2013 دا أّنه تةسف نو ًا ما ي  

 اد س وؾ المؤّرريف خالؿ هذا الفترة يالةظ أنه قد  :2015-2014التدىكر  -الفتػػػػػػػػػرة الثالثة .ج 
 ف  %100مف جديد  واقا  2015ال طالة والّتسخـ إل  الّتدهور مف جديد ةيث نما معّدؿ الّتسخـ ي  
 .الّسنة الت  س بته تبا  ه ةالة ارتفاع نس    ذلؾ ي  مستويات ال طالة

 :المالية العامػػػػػػػػػػة كالٌديف العػػػػػػػػػػػاـ .3.2.1
تر ؿ  ؿ مف الّتطورات الج اية ال ترولية المرت طة  تطّورات  كضعية المالية العامة فػػػػػػػي الجزائر: .أ 

ي  أسواؽ الّطاقة العالمية     المدى المتوسط  و دا هي ؿ اإليرادات السري ية   ار ير-هيدروأسعار 
  ػػػػػة يػوطا ا ووزف الّنفبات العمومية  نا ر مةددة  ل هرارة المالية العام  ار ير-دروهيخارج قطاع ال

 .(1)الجزائر

تـ إنراء  ندوؽ استبرار إيرادات  جزٍء مف قانوف الموازنة الّت مي ية ل تخفيؼ مف تأ ير  2000سنة 
    الّسياسة المالية ويتـ تغذية هذا ال ندوؽ مف "   ار ير-هيدرو دمة أسعار " المتغيرات الخارجية

 دد الّسنوات ق ؿ دمت الج اية ال ترولية اإلسايية الّناتجة  ف الفرؽ  يف الّسعر المرجع  ل نفط ومتوسط 
السعر  2001 ينما  اف سنة  2000ل  رميؿ ي  سنة  $19و اف الّسعر المرجع  لميزانية . اأخرى

ار دينػػػػػار ػػػػػػػػػم ي 398يائسًا ي  الميزانية يزيد  ف 2000  سنة ػػػػػػل  رميؿ  يبد سّجؿ ي  $22المرجع  هو 
وقد  انت تبا  ه نفباٍت  (.$28سعر ال رميؿ مف الّنفط ) %76ييه أ  ر مف   ار ير-الهيدرو م  ت مساهمة

جارية تخص المستخدميف م يار دينار الجزء اأ  ر ييها   اف   ارة  ف نفباٍت  1178.1 بيمة 
ةيث سّجؿ  2002-2001  ةت  تبهبر سنة !! (الفائض)لـ يستمر الوسا طويال . والّتةويالت الجارية

 نمٍو  2001ة يبد تمّيزت سنة يزاني  مستوي  المػػػػػػػيائسا  إّل أّف مستوى تدهورا يوة  ةجـ التّ ايف ي
 .يبط %9.85اقا  ينما اإليرادات  و  %12م ةوٍظ ي  الّنفبات  واقا 

                                                           
(1)

- Banque D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, 2015, Op-Cit, P 86. 
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  رهدت تطور 2004-2003 وي  الفترة
ةيث أّدى نمو  يزانيةم ةوظ ي  يائض الم

والذي يعود أساسًا   ار ير-هيدرو إيرادات
 ($38-29)  ي  ارتفاع سعر  رميؿ الّنفط

    الّتوال   هذا  اف له أ ر   ير     
 436مسجاًل يائسًا  بيمة  يزانيةر يد الم

وساهمت ييه  2004م يار دينار سنة 
 %28منه و %70  ار ير-هيدرو إيرادات

منها ل ندوؽ س ط اإليرادات  ي  ةيف 
منها  %66ة م  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنفبات العام

نفبات  %33نفبات جارية ل مستخدميف و
 .رأس مالية

 رصيد الميزانية العمكمية في الجزائر :(16)شكؿ رقـ ال

 
 :ال اة يف  ناءا    مف إ داد : المصدر

- Banque Da Algérie, Rapport Du Banque Da Algérie 

2002-2015, Op-Cite. 

م يار دينار     الّتوال  ونالةظ أنه قد  935-579سج ت الميزانية يائسا  بيمة  2008-2007سنة 
والذي يعود ي  اأساس إل  ارتفاع ةجـ النفبات العامة  الّرغـ مف  2006 ف سنة  %78 تدهور  واقا

 2008  أّما ي  سنة $(9.99)ةيث سّجؿ سعر ال رميؿ الواةد  2008سنة   ار ير-هيدروال إيراداتارتفاع 
  هذا الّسنة الت  2009توا  ت س س ة تدهور الميزانية لت  غ ذروتها سنة و  %13ارتفعت الّنفبات  واقا 

 ما س ؽ اإلرارة لذلؾ تعت ر نبطة انعطاؼ ي  مسيرة القت اد الجزائري الذي رهد انطالقًة قوية ي  
ل ط ب ال    العالم    وقد يعود 1997أّوؿ  جز منذ ( م يار دينار -713)  يبد سج ت  جزًا  بيمة 2002

-2007ر ٍؿ م ارٍر  الّ دمة الخارجية البوّية الذي تأّ ر    ار ير-هيدرو إيرادات اإلساية إل  تدهور 
ف  اف  اتجاٍا  (%57-) ي  الجزائر  واقا  ار ير-هيدرو إيرادات  يبد تراجعت 2008 استمر هذا العجز وا 

 انت   ار ير-هيدرو  و الّرغـ مف أّف أسعار ال2013ي  ( م يار دينار -143)متناقٍص لي  غ ما قيمته 
 .يزانيةإّل أّف نمو الّنفبات  اف له اأ ر اأ  ر     ر يد الم 2008أ       يٍر مف ما  انت   يه سنة 

  ويعود ذلؾ أساسًا (م يار دينار -1323.6)  سج ت المالية العامة  جزا  بيمة 2015-2014سنة 
مف إيرادات الدولة  التدهور م ؿ ما  %75الذي يم ؿ ما يزيد  ف   ار ير-هيدروإل  تدهور  ائد قطاع ال

تم ؿ نبطة انعطاؼ  النس ة لالقت اد  2009وقد س ؽ اإلرارة إل  أف سنة . 2009 ف سنة  %82نس ته 
ذلؾ   أفّ   ةد سواء  الّرغـ مف أف الجزائر لـ تتأ ر م اررة  ال دمة الخارجية إلّ ػػػػػػالجزائري والعالم    

أّما  . اف له اأ ر     البطاع الخارج  والذي يظهر أساسًا ي  ر يد ميزاف المديو ات والميزاف التجاري
 %30  ار ير-هيدروو اف قد انخفست إيرادات ال$ 37 اف السعر المرجع  ل رميؿ ال تروؿ 2015ي  سنة 
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 ينما  2015سنة  دجم يار (-2553.20)ةيث سج ت ميزانية العمومية  جزا ول سنة ال امنة     التوال  
مف إجمال   %05.66 & %07.30أي مػػػػػا يعادؿ   م يار دينار جزائري( -2440)سّج ت الّسنة اأخيرة 

تـ  2012-2009الناتت الّداخ   اإلجمال      التوال   وي  ةيف أف العجز المال  المسّجؿ ي  الّسنوات 
تموي ها دونما ال جوء إل  الةتياطات لدى  نؾ الجزائر إل  أف ي  هذا الّسنوات تـ ذلؾ  الفعؿ و م الغ 

 2000-1990جد معت رة ةت   ادت تمس الّديف العموم   وهذا الّتة يؿ يعود  نا إل  سيناريوهات الفترة 
دا ذلؾ ت ب  أمواؿ المخ  ة ييما  . والت  أ رت  ر ؿ قوي     مجمؿ المؤّررات المالية العامة

 .م يار دينار تبري ا مف إجمال  ةجـ ر يد المالية العامة 100ل تطهير  نفس الّنسؽ ةيث لـ تتجاوز يرؽ 

إف الّ جوء إل   :الٌديف العمكمي الٌداخمي .ب 
الّديف العاـ ل يرّ ؿ معس ة لالقت اد الوطن  
 ي  ةّد ذاتها إّل أّنه يوة   مدى تدهور إيرادات
اأساسية أي اقت اد نهيؾ  ف اقت اديات 

وترير ال يانات . الّريا  ةاؿ القت اد الجزائري
إل  أّف مستوى الّديف الّداخ   ي  الجزائر هو 
ي  اطراٍد خالؿ يترات معينة وي  وسا   س  

ما "خال يترات أخرى لذلؾ يالسؤاؿ المطروح هو 
الذي يميز الّديف العاـ  ف  اق  س وؾ متغيرات 

 ".لمالية العامة؟ا

 الديف الداخمي في الجزائرم تطكر: (26)الٌشكؿ رقـ 

 
 : ناءا     مف إ داد ال اةث :المصدر

- Banque Da Algérie، Bulletin Statistique De La 

Banque  Aléria 1990-2015. 

 يار دينار م 1000  غت مستويات الّديف العاـ الّداخ   سبفًا  اليا ي  ةدود  2001-2000الّسنوات 
م يار دينار  ينما  226م يار  ورّ  ت جزءًا معت رًا منها ديونًا جارية  1022.90سج ت  2000ي  سنة و 

. دينار ما ير ؿ  بء إساييًا     مستوى الّتوازف الّداخ   346.2 مّ  ت ديوف الّتطهير المال  ما يفوؽ
م يار  345.40تبري ًا  فعؿ تنام  الّديف الجاري  %10 واقا  يبد تراجعت نس ياً   2003-2002أّما الّسنوات 

-2006وخالؿ الّسنوات  .م يار دينار 1000دينار ل ف سر اف ما تطورت خالؿ السنتيف المواليتيف  واقا 
م يار م  ت ديونًا جارية  أّما ديوف  403م يار دينار تبا  ها  1847.30  غت مستويات الّديف  2007

وقد وا  ت مستويات الّديف العاـ هذا المستوى  الّرغـ مف أّف اأوساع . يارام  1444الّتطهير يبد   غت 
  غ الّديف أ    مستوياته  2015-2014الّسنوات أما خالؿ . المالية ييما  عد قد آلت إل  الّتدهور أ  ر

 .ام نتيجة تفاقـ مر ؿ المالية العامة خا ة ةجـ اإليرادات المتهاوي جن ًا إل  ةجـ الّنفبات المتن
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 سعػػػػػر الٌصرؼ: تطكر .4.2.1
      الّرقا ة المتعّ ؽ 95-04 رقـ ةددها الّنظاـ الت  اآللية سمةت الّ رؼ نظاـ تةرير إطار ي 
 ل ّدينار  هذا اأخير الّذي ُدّ ـ  الّنظاـ اريػػػػػػػػػػالّتةويؿ الج قا  ية مجاؿ ي  ةاسـ تبدـ  تةبيؽ الّ رؼ

الّتةويؿ. وي  هذا  قا  ية ليؤ د الخارج ما الجارية المعامالت     المط بة المتع ؽ  البوا د 07-01
  يف الّ رؼ ما سوؽ الجزائر  نؾ أقاـ المديو ات  ميزاف وتةسف الّ رؼ نظاـ تةرير ما تزامناً  اإلطار

 ت عاً  مرنة  طريبةٍ  الّرئيسية الّ ع ة ل عمالت  الّنس ة الّدينار  رؼ أسعار ُتةّدد لذا  1996ي   الم ارؼ
 .والّط ب العرض لرروط

 :تحميؿ االستقػػػػػػػرار المالػػػػي بمعنػاه الكاسع .2
يتناوؿ هذا العن ر تة ياًل لالستبرار المال   المعن  الواسا  ةيث يتناوؿ الّسوؽ الّنبدي  الّتوازي 

 الم ري      ةدٍّ سواء. نظاـما تة يؿ الّديف العاـ والمديونية الخارجية  و ذا الوساطة المالية ال

 تحميؿ مؤٌشرات الٌصالبػػػػػػػة الماليػػػػػػػػة الكٌميػػػػة: .1.2
 نظاـييما ي   مؤّررات الّ ال ة المالية لعينة الّدراسة  مف خالؿ تة ي ها سنةاوؿ اإللماـ  وسعية ال

  و  يه ي ف الّتة يؿ 2015-2000 المال  الجزائري     مدى يترة الّدراسة البياسية والت  تمتد مف
سيتسمف ت نيفاٍت متعّددٍة  ما يف ت نيؼ الم ارؼ الخا ة والعامة و ذا  يف يترة الّرواج القت ادي 
ويترة اله وط القت ادي إّ اف الّتغيرات ي  أسعار الّطاقة العالمية وما غير ذلؾ مف الّت نيفات ي  ةدود 

 موم  ل  وم رؼخاص   م رؼأّف إدراج الّت نيفيف  ما يبس   ه الّتة يؿ القت ادي  وما نّذ ر  ه
 .م رييفيعن   أّي ةاٍؿ مف اأةواؿ أّننا   دد المبارنة  يف آداء نو   ال

 مؤٌشرات االنتشار كتشكيؿ الٌنظاـ المالي: .2.1.2
ي رؼ أّنه ومنذ مرة ة " Pib"إف تة يؿ منةن  اأ وؿ الم ريية مف جهة الّناتت الوطن  الةبيب  

قد تةّسنت  ر ٍؿ معت ٍر  ةيث رهدت نس ة البروض إل  الّناتت  2002-2001الستئناؼ القت ادي 
ف  اف  ر ٍؿ  ا ٍت ي   عض الّسنوات  دا ت ؾ المرة ة الت  رهدت  "Pib"الوطن  الةبيب   نموًا معت رًا وا 

بطاع الّنبدي  ف الةبيب . يالبروض الموّجهة تراجا ي  الّناتت الوطن  اإلجمال  الت  سمةت  نمّو ال
ل بطاع الخاص يجب أف ل تّتسـ  ت ؾ المستويات المعت رة والت  تعّد مستبرًة نس يًا خالؿ طواؿ يترة المسح 

ةّت  خالؿ ت ؾ المرة ة الت  اّتسـ  الرتفاع يهو  معّدٍؿ  ا ت/متناقص ةسب ما يّتسح مف  2000-2015
 مار الخاص ل يزاؿ يتذيؿ أولويات السياسات القت ادية ي  ال الد       س وهذا ما يع س أف الست

الّزخـ الذي يدور ةوؿ أهّمية د ـ البطاع الخاص والمنايسة ي  القت اد الجزائري سواًء مف ةيث 
 الست مار أو ةت  ي  الّدائرة الم ريية.
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ن  الةبيب  نموا  ر ٍؿ متسارٍع : يرهد منةن  مساهمة النبود ي  الناتت الوط2005-2000الفترة 
 2000سنة  %50الّنبدية ي  النمو  ما يزيد  ف  مجمعاتخالؿ هذا الفترة ما يدؿ     اإلسهاـ الواسا ل 

. وت ؾ المستويات  انت إيجا ية ولـ ي ف لها أ ر %64 واقا يزيد  ف  2002لت  غ أق   مداها سنة 
الّنبدي. ما يؤ د ذلؾ مستويات التسخـ المب وؿ إل    س      مؤّررات الستبرار خ و ا الستبرار 

  وهذا دليؿ  ذلؾ     أنه ليزاؿ ل توسا الّنبدي 2002سنة  %2.25ةد ما خالؿ ت ؾ الفترة ةيث   غت 
   والةبيب   ند ت ؾ المستويات الت    غها خالؿ ت ؾ الفترة.م ريالةبيب  أ را موج ا ي  القت اد ال

 2015-2000مؤٌشرات االنتشػػػػار كتشكيؿ الٌنظاـ المالػػي فػي الجزائر  :(36)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

أي أّنه قد سّجؿ تراجا  %63ي  ةدود  "Pib"أرار مؤّرر النبود  معناها الواسا إل   2003سنة 
وه   %3.50  إّل أّف مستويات الّتسخـ ارتفا نس يًا إل  ةدود "Pib"نس   وهذا نتيجة الّنمو ال  ير ي  

لتزاؿ مب ولة ةسب النظرية القت ادية. و اف لزيادة الّط ب ال ّ   الّذي ارتفا نس يًا وهذا نظرًا لتةسف 
مستويات الّدخؿ الوطن  والّدخؿ الفردي  ط يعة الةاؿ انع اسًا ي  أسعار الستهالؾ ذات اأ ر الم ارر 

( وخالؿ الّسنوات 60ر ؿ رقـ )ال ي  الّتسخـ ستوى  ارتفاع نس ة الّتسخـ  ما أرار ذلؾ تة يؿ م  
تراجا المؤّرر الّنبدي نس يًا نظرًا لرتفاع الذي رهدا مخت ؼ مؤّررات الّنمو القت ادي  2004-2005

انت  رتـ أ  ر خا ة ت ؾ و الّرغـ مف أّف مستويات البا دة الّنبدية تنمو ل ف ي دو أف معّدلت الّنمو  
 (.ير ار -ذات الّ  ة  الّنمو اإلجمال  ) ما ييها قطاع هيدرو
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: رهد المؤّرر الّنبدي خالؿ هذا الفترة نموًا مطردًا نظرًا لالرتفاع مستويات 2009-2006الفترة 
 ـ انعطؼ  %70 واقا  2009. وتوا ؿ الّنمو ةت    غ ذروته سنة %20الّسيولة  ر ٍؿ معت ر ي  ةدود 

رهد مؤّرر الّنبدي انعطاؼ  ر ٍؿ م فت  2009ليتراجا نس يًا خالؿ الّسنة الموالية. ما نرير إليه أّف سنة 
ما يفّسر أف مجريات هذا الّسنة مف المم ف جدًا ا ت ارها مةورا ل ّتة يؿ ال يانات الّتمييزية...  يتراجا 

يؤ د تمامًا  2009-2008اي  مف اأزمة المالية خالؿ يترة الّتع  ار ير-هيدروالط ب العالم      ال
   ما سيتبدـ معنا لةبًا  التغير ي  الط ب     م ريةساسية القت اد الجزائري  ما ييه القت اد ال

 . ار ير-هيدروال

نظرًا ل تناسب ال  ير  %68: رهد المؤّرر ةالة مف الستبرار النس   ي  ةدود 2013-2010الفترة 
بيب  الذي ينع س نتيجة لزيادة الّط ب ال ّ    الموازاة ما ارتفاع ةجـ الّسيولة ي  الّنظاـ  يف الّنمو الة

الم ري . ول ف الّسؤاؿ المطروح يدور ةوؿ استبرار المؤّرر  الّرغـ مف ةالة الّسيولة العالية نس يا ي  
ط يعة القت اد    إف الوسا يعود مف وجهة نظرنا إل  أفّ (54)الم ارؼ؟؟  ما يوسةه الّر ؿ رقـ 

الجزائري والّذي يعت ر نبديًا ي  مجم ه مف رأنها أف تؤ ر س  ًا     مؤّررات الستبرار ي  ظّؿ مةدودية 
البطاع الةبيب  العاجز  ف ريا مستوى الّناتت الةبيب   إّل أّف ارتفاع اإليرادات المة ية نتيجة لتةسف 

مديونية الخارجية و ذا تةسف أسعار الطاقة ي  أسواؽ سياسة خا ة ال-اأوساع المالية واأوساع الجيو
الطاقة العالمية  ؿ هذا ساهـ ي  الةفاظ     درجة مف الستبرار الّنس    الّرغـ مف أّف مؤّررات الّتسخـ 

  انت ي  ةدود غير مواتية.

ي ما نمو إّف تة يؿ متغيرات المؤّرر يدّؿ     وجود نمو  ر ٍؿ مطرٍد ي  مستويات الّسيولة  التواز 
الّناتت الوطن  الةبيب  و الّرغـ مف أّف المعامؿ  اف  اٍؿ جدًا إّل أّف تة يؿ أ ر التسخـ يوسح أّنه ليزاؿ 
سهامات الّنبود  معناها  ي  ةدود مب ولٍة إذا ما قورنت  نمو ذل ما المؤّرريف   معن  أّف نمو المؤّرر وا 

  إّف ط يعة الّنظاـ المال  الذي يعّد جزًء   يرًا منه قطا ًا !!..الواسا  اف نتيجًة ي  ةد ذاتها ولـ ت ف س  اً 
 -م رييًا  موميًا  اف الّس ب الم ارر ي  ذلؾ يت ؾ الم ارؼ لتزاؿ تب يدية جدًا ي   م ها يه  

تعمؿ   ندوٍؽ أو خزانٍة  مومية ل ويؽ م دأ الّررادة والوساطة المالية  عيدة  ف الةترايية  -و تةفظ
يةجـ   ير مف الودائا المةوزة لديها  ما  رؼ تة يؿ نراط تع ئة الودائا خالؿ الف ؿ الم ريية  

   معن  آخر إّف نمو مؤّرر الّسيولة هو ناتت ل بطاع  ار ير-قطاع هيدروالّسا ؽ ه  ودائا متأتّية مف 
ي  ر ِؿ ودائا  المود ة ي  الّنظاـ الم ري   ار ير-هيدروالةبيب  ي  ةد ذاته نظرًا لرتفاع اإليرادات 

جارية  لذلؾ ليس مف الغريب أف نجد إسهامات الّنظاـ الم ري  ي  الناتت الوطن  الةبيب   اف جّد 
  ال   الّرغـ مف مةدودية الّتسخـ.
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: يّتسح ج يًا أّف مساهمة الّنظاـ الم ري  ي  الّناتت الوطن  الةبيب  قد 2015-2014الفترة 
إل أّف الواقا هو تراجا ي  مستويات  2007-2005ةدث خالؿ الفترة تةّسنت ونمت  اسطراد تمامًا  ما 

الّناتت الوطن  ومؤّررات الّدخؿ اأخرى و ر ٍؿ مسطرٍد  ذلؾ نظرًا لةالة التّ اطؤ ال  ير الّذي رهدا 
القت اد الوطن  خالؿ ت ؾ الفترة  وما يؤّ د ذلؾ مستويات الّسيولة الت   اف لها أ ر وسط  يبط     

ت الةبيب  اإلجمال   ما يّتسح مف ر د مؤّرر الّتسخـ الّذي يظهر ييه نوع مف الستبرار الّنس   النات
ولعّؿ ةجـ الّط ب ال ّ   الّذي تراجا )و التّال  تراجا الستهالؾ ال ّ  ( ساهـ  ر ٍؿ ي  ذلؾ  الّرغـ مف 

 أّف مستويات الّسيولة  بت ي  مستويات  اليٍة نس يًا.

وض الموّجهة ل بطاع الخاص مدى مساهمتها ي  الّناتت الةبيب  يبد رهد ي رؼ منةن  البر 
 مبياس داٍؿ     اأهمية الهامرية ل بطاع الخاص  2015-2000مستوى مف الستبرار الّنس   خالؿ يترة 

) معن  أ مؽ وأدؽ تهميش البطاع الخاص( ي  القت اد الجزائري       س الّزخـ الذي دار ةوؿ 
ّسياسات القت ادية مستب اًل نةو البطاع الخاص أةد مةر ات الّنراط القت ادي سواء د ـ وتوجه ال

  والوساطة الم ريية ل م ارؼ الخا ة. يخالؿ م ريالقت اد الةبيب  والست مار أو القت اد ال
رة تزيد أو تنبص  ب يؿ خ و ا وأّف هذا الفترة تعّد يت %10 اف المؤّرر ي  ةدود  2008-2000الفترة 

ذات أهّمية نس ية   يرة ي  القت اد الوطن      الّ عيديف ال ّ   والم ري  المال  وذلؾ أس اٍب 
  ديدٍة أهمها:

مرة ة الستئناؼ القت ادي ي  الجزائر  عد مرة ة التّ اطؤ ال  ير نهاية  2002-2001تعد الفترة  -
 البرف الماس .

مرة ة اتسمت    الةات هي  ية ي  الّنظاـ الم ري  تمخست  نها  2004-2002تعد الفترة  -
الذي يعن   الّنبد والبرض و ذا  11-03تعديالت ي  البانوف اأساس  المنظـ ل عمؿ الم ري  

الذي  03-02الم ري   إل  جانب التنظيـ  نظاـالذي تناوؿ تةسيف الرسم ة ي  ال 02-04التنظيـ 
 الرقا ة الّداخ ية ي  الم ارؼ(.يعن   مجاؿ اإلرراؼ الم ري  )

مرة ة اتسمت  ةالة مف الرواج القت اد والوير المال  ال  ير )ال ة وةة  2008-2004تعد الفترة  -
 سياسية.-المالية( وهذا نظرًا لتةسف الظروؼ الخارجية  ما ييها الظروؼ جيو

: ي رؼ تة يؿ أهمية البطاع الخاص إل  درجٍة مف الستبرار ل ف  مستويات 2015-2009الفترة 
. أّما اأمر اأ  ر %16أ    نس يا مف الفترة الت  س بتها  يي ةظ أّف المؤّرر  اف مستبر ي  ةدود 

نه أهمية أّنه و الّرغـ مف ةالة  دـ ةظياف هذا البطاع  اأهمية ي  السياسات القت ادية المخت فة إل أ
 2009-2008يتسـ  درجٍة مف الستبرار الّنس   خالؿ يترة المسح  الّرغـ مف  ونها رهدت ةد يف هاميف 

أ ر  2015-2014أ ر اأزمة المالية العالمية الت   اف لها أ رًا غير م ارٍر     القت اد الجزائري  وسنة 
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الّت  أّدت لتآ ؿ مجمؿ اأ وؿ ي  الجزائر إّل أّف البطاع الخاص الم ن    ار ير-هيدرو دمة أسعار 
أساسًا     الست مارات الّتجارية ونراطات الفالةة وال ناء ةايظت     استبرارها ولـ تتأ ر مط با 

ذي رهدا وأّف الّتراجا الّنس   ييها  اف نتاجًا ل ت اطؤ الّرديد ال  ار ير-هيدرو اأزمة ال  يرة لألسعار 
 القت اد الجزائري.

و  يه مف خالؿ ما س ؽ يتسح لنا ج يا  ناءًا     تة يؿ مؤّررات النترار وتر يؿ الّنظاـ المال  
أنه ي رؼ  ف نبطتيف أساسيتيف تتم ؿ اأول  ي  وسطية الّنظاـ الم ري  ي  خ ؽ الناتت الوطن  والت  

ية إل  اأهمية الّنس ية ل م ارؼ العمومية ي  القت اد تعد مةدودة ولتزاؿ دوف الفعالية ال ّ ية  اإلسا
   والقت اد ال ّ     ؼ  امة  هذا ويم ف إدراج أهـ النتائت المتو ؿ إليها ي  الّنباط التّالية:م ريال

الم ري  ي  الجزائر معت رة ي  ت ويف الناتت الةبيب   الّرغـ مف المستويات  نظاـتعّد مساهمة ال -
 المالية الت  يةوزها الّنظاـ الم ري ؛العالية لأل وؿ 

الم ري  العموم  ذو أ ر م ارر     الناتت الوطن  الةبيب  نظرًا لةجـ  نظاـتعد مساهمة ال -
 ي  ر ؿ ودائا جارية؛  ار ير-هيدروالودائا المعت رة لديه والت  تعود جزء معت ر منها إل  قطاع ال

أ را     الناتت الوطن  الةبيب  إذا ما  انت مف المرجح أف ي وف لنترار الم ارؼ العمومية  -
سياسة الودائا والسياسة الئتمانية موسو ًا لذلؾ   وف اأول  تعتمد     الودائا )ذات اأ ر 

( والّسياسة ال ّانية الّت  تمس الست مار الوطن  وما لها  ار ير-هيدروالم ارر  التناسب ما أسعار 
 ت ادية ال ّ ية )الّط ب والعرض ال ّ ييف(؛مف أ ٍر     س وؾ المؤّررات الق

لتزاؿ الم ارؼ العمومية الجزائرية لوةدها ترّ ؿ همزة و ٍؿ  يف اقت اٍد نبدي معت ر ُيسهـ ي   -
مف الّناتت الةبيب  الوطن   وقطاع ةبيب  يسهـ ييه قطاع الريا المتم ؿ ي  الهيدرو  %45-40ةدود 

 الوطن ؛ مف الّناتت الةبيب  %60-55 ار ونات ي  
يسهـ البطاع الخاص ي  نمو الّناتت الةبيب   ر ؿ مةترـٍ ل غاية  الّرغـ مف  وف إسهاماته مستبرة  -

يم ف أف يتةسف نو يًا إذا ما تمت إ طائه أهمية نس ية سواء ي  مجاؿ القت اد الم ري  آو 
 الست مار ي  القت اد الةبيب ؛

اأهمية الّنس ية ي  القت اد الم ري  والةبيب   البطاع الخاص يعان  مف الّتهميش يجع ه خارج -
     ةّد سواء؛

مستوى استبرار البطاع الخاص ي  اأهمية اتجاا الناتت الوطن  الةبيب  يوسح أّنه مف المنتظر أف  -
ي وف ذو أهمية نس ية إذا ما أتيةت له مبومات المنايسة  أّف درجة استبرارا الت  يتسـ  ها أهـ مف 

 ة لدى البطاع العموم  الت  تتسـ  الةساسية المفرطة اتجاا تغيرات خارجية؛ت ؾ المتذ ذ 
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تفيد تبارير الستبرار الت   دأ  نؾ الجزائر  طرةها مؤخرًا     درجة مف الستبرار  إّل أّننا نرى أف  -
أ ناء أ ر الج اية ال ترولية يسف   عض الّس ا ية والوهـ مّما يؤّدي   عض المغالطات )زيؼ النتائت( 

 تة يؿ الستبرار القت ادي ال ّ  ؛
مستوى استبرار البطاع الخاص ي  اأهمية اتجاا الناتت الوطن  الةبيب  يوسح أّنه مف المنتظر أف  -

ي وف ذو أهمية نس ية إذا ما أتيةت له مبومات المنايسة  أّف درجة استبرارا الت  يتسـ  ها أهـ مف 
 الت  تتسـ  الةساسية المفرطة اتجاا تغيرات خارجية؛ت ؾ المتذ ذ ة لدى البطاع العموم  

مف الواسح جدًا مف النتائت المستوياة أّف درجة الّتر ز ال  ير ي  أ وؿ القت اد الوطن  تستند 
أي أنها من رفة إل  ةدٍّ   ير      ار ير -هيدرو أساسًا     الدائرة الةبيبية والت  تتم ؿ ي  إيرادات

ريا و لذلؾ مف أجؿ إ طاء أهمية نس ية ل بطاع الخاص   أسواؽ الطاقة العالمية دوف سواها تطور
سرورة د ـ البطاع الخاص  سماح ل م ارؼ الخا ة مف  الوطن  الةبيب  نةف نرى دخؿمستويات ال

المنايسة و دـ ترديد التسييؽ   يها  أو ي  الست مار المة   مف خالؿ د ـ الست مارات البطاع 
 لخاص والبطاع اأسري لما له مف أ ر إيجا       الستبرار القت ادي ال ّ  :ا

تهيمف الم ارؼ العمومية     مجمؿ اأ وؿ المالية     ةساب الم ارؼ الخا ة والسوؽ  -
 ةالعمومي رؼا الّرغـ مف ةساسية الم  "Pnb"المال  غير النرط  وقد ت يف أف لت ؾ أ ر   ير     

يهو يتسـ  درجة مف الستبرار لذلؾ يستوجب إ ادة  ةالخا  رؼال متغيرات الخارجية  أما الم 
النظر ي  السياسات الم ريية مف خالؿ التراجا  ف الد ـ الة وم  ال  ير الذي تةس   ه 

 الم ارؼ العمومية والتسييؽ الذي يطاؿ الم ارؼ الخا ة؛
رؼ مف رأنه أف يديا  ها ل عب الوساطة المالية ويؽ إف تراجا السياسة الة ومية  ف د ـ الم ا -

 م دأ الر ةية والّررادة القت ادية؛
 مؤٌشرات عمؽ الٌنظػػػػػػاـ المالي: .3.1.2

 ما ذ رنا سا با يعد الّنظاـ الم ري  ي  الجزائر     قدر   ير مف اأهمية النس ية خ و ًا وأّنه 
مف أ وؿ الّنظاـ المال  ي   %92يهو يسهـ ييما ير و  ف الم در الوةيد ل ّتمويؿ القت ادي ال ّ   

سؿ غياب سوؽ مالية نرطة ي  الجزائر. وسوؽ نبدي سيؽ ل يرمؿ إل      م يات المبا ة ي  
إطار الّسوؽ ما يف الم ارؼ )سوؽ نبدي سيؽ(...  لذلؾ إنه لمف اأهمية  م اف تة يؿ مؤّررات  مؽ 

الم ري  ي  القت اد  الّرغـ مف أّنه و    ال عيد  نظاـالم ارر والمتنام  الالّنظاـ المال  إل راز الّدور 
القت ادي الةديث لـ تعد الّنظـ الم ريية  ت ؾ اأهمية الت   انت   يها خالؿ منت ؼ البرف الماس  

وؿ الّنامية لتزاؿ الدّ   !!نظرًا ل نمو وتوسا اأسواؽ المالية وما تويرا مف  دائؿ لتمويؿ الست مار. ل ف...
والّت  تو ؼ ي  الّنظرية القت ادية  ػ )اقت اديات الستدانة( تعتمد ي  تمويؿ اقت ادها     الّنظـ 
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 ةاؿ دوؿ  %80 واقا أو  LUEMOA ةاؿ دوؿ الخ يت العر   ودوؿ  %85الم ريية  ما ل يبّؿ  ف 
والت  تد     ا دةال  ةاؿ القت اد الجزائري      خالؼ القت اديات %90ال وميسا و ذلؾ 

 )اقت اديات أسواؽ المالية(. الّتة يؿ أدناا يعط   ورًة  ف أهمية الّنظاـ المال  ي  القت اد الجزائري. 

 2015-2000مؤٌشرات عمؽ الٌنظاـ المالي في الجزائر  :(46)شكؿ رقـ 

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

ف  انت متزايدة  ر ؿ  ا ت  2008-2000 الفترة اتسمت  س وؾ مستبر ي  مؤّررات العمؽ المال  وا 
وهذا ي رؼ  ف مدى  %25ي  الغالب  ينس ة البروض إل  الناتت الوطن  اإلجمال   اف ي  ةدود 

مساهمة البروض الم ريية ي  توليد الناتت الوطن  الذي يتأ ر  ر ٍؿ غير م ارر مف خالؿ قناة 
 مار. أما  النس ة لمساهمة الودائا والت  يتسح أنها تأخذ خط  متناس ة ما ةجـ البروض يه  الست

   معن  أف الودائا الم ريية ذات أ ر أ        %40ذات أ ر أ  ر مف ةجـ البروض ةيث   غت 
 أةجاـ   اف نمو ةجـ الودائا و ما أفّ  الناتت الوطن  مف ذلؾ اأ ر الذي ير  ه ةجـ اإلقراض الم ري 

إّل أّنه ي دو أّف ةجـ البروض الموز ة ي    هائ ة  ما أوسح تة يؿ ةجـ الودائا خالؿ الف وؿ الّسا بة
 رغـ مف  %50القت اد  اف  مستوياٍت   يرٍة ه  اأخرى  ينس ة البروض إل  الودائا  انت ي  ةدود 

 ط يعتها المتناق ة نتيجة لتنام   ال  ي  ةجـ الودائا.

لس وؾ المؤّررات القت ادية  2009أظهرت الّتة يالت الّسا بة ظريا است نائيًا ي  سنة  :2009سنة  
ال ّ ية. لذلؾ نرى أنه مف اأهمية  ما  اف تس يط السوء     س وؾ المؤّررات خالؿ هذا السنة الت  

العالم       تعت ر نبطة انعطاؼ لمجمؿ المؤّررات ال ّ ية ي  القت اد الجزائري. إف تراجا ةجـ الط ب
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أدى ذلؾ إل  تراجا ةجـ الج اية ال ترولية ي   2008-2007نتيجة ال دمة المالية   ار ير-هيدروال
الجزائر وهذا أ ر  ر ؿ قوي     المالية العامة لالقت اد وما لها مف أ ٍر م ارٍر     مؤّررات الناتت 

ف  اف ذلؾ  ر ؿ يم ر الوطن  والّدخؿ و التّال  تراجا نس   ي  أداء القت اد ال   نتيجة لذلؾ اأ ر  وا 
ظري  )    المدى الب ير(. لذا ي ف تراجا مستويات الج اية ال ترولية مف رأنه أف يؤ ر  ر ؿ غير 
م ارر     ةجـ ودائا الّنظاـ الم ري  العموم   ر ؿ أ  ر تةديد و التال  أ ر   ير     مجمؿ 

الم ري  والمال  مف ق ؿ. ومف هذا المنط ؽ يتسح تمامًا أف الجهاز الم ري  الجزائري لـ يتأ ر  نظاـال
ي  سنة   ار ير-هيدروي  ةيف تأ ر  تراجا الط ب     ال 2008-2007مط با  اأزمة المالية العالمية 

ذا اأ ر يطاؿ وه 2015-2014و ذا ي  الفترة اأخيرة  1999-1998خالؿ   ار ير-هيدروو  دمة  2009
الم ارؼ العمومية دوف الخا ة منها  إّل أّف اأ ر     المدى الّطويؿ مف رأنه أف يجعؿ اأ ر ينتبؿ 

  ر ٍؿ غير م ارر ل م ارؼ الخا ة.

: ساهمت البروض الموز ة ي  القت اد  ر ؿ معت ر خالؿ هذا الفترة ةيث اتسمت 2010-2015
 ا و نسؽ متناقص نظرًا ل نمو ال  ير الذي اتسـ  ه النراط تبري %25 مستوى  2013-2010الّسنوات 

القت ادي  و نفس الّنسؽ  اف س وؾ الودائا إل  إجمال  الناتت الوطن  الةبيب   ما يوسةه ذلؾ الّر ؿ 
يؤ د ذلؾ س وؾ نس ة البروض إل  إجمال     اف  ر ٍؿ أ    مف نمو الودائا وةجـ البروض (64)رقـ 

الودائا ةيث يّتسح الّنمو ال  ير لةجـ البروض  الموازاة ما نمو ةجـ الودائا  ر ؿ أ  ر مف نمو 
البروض ما يرّ ؿ هامش الّسيولة العال  ي  القت اد  الّرغـ مف تراجا مؤّررات الستبرار ومؤّررات 

إّل أّف مؤّررات العمؽ المال  اّتسمت  ةالٍة مف   2015-2014خالؿ القت اد ال ّ    الجم ة ي  الجزائر 
الستبرار الّنس   خالؿ هذا الفترة  الّرغـ مف أّف مساهمة الودائا ي  الّناتت الةبيب  تراجعت نس يًا نظرًا 

أ  ح  2015-2014لتراجا ذل ما المتغيريف.  ما يّتسح أّف المؤّرر يزداد  ر ٍؿ متزايدًا إّل أّنه وخالؿ 
س و ه ي  تزايد ول ف  ر ٍؿ متناقص قد تغيرت نتيجة التّ اطؤ ي  المؤّررات الخارجية  مف جهة أخرى إّف 

      القت اد م ريالمال  يعط   ورة واسةة  ف مدى اأ ر ال  ير لالقت اد ال النظاـ تة يؿ  مؽ
ه  نا ر التطور القت ادي  ومنه الجزائري ال ّ   و  فٍة أ  ر تةديد أ ر الم ارؼ العمومية ي  توجي

 يم ف إسفاء  عض النتائت المستوياة مف ر د مؤّررات  مؽ الّنظاـ المال      النةو التال :

 مرة تيف متمايزتيف  اأول  رهدت تةسف ي  مؤّررات العمؽ المال   2015-2000اتسمت مرة ة  -
  القت اد خالؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنس   يوه  مرة ة استئناؼ الّنظاـ الم ري   عد ةالة مف الت اطؤ 

ي  ظروؼ موازية  2003-2002و ذا أزمة الم ريييف   ار ير-هيدرولتراجا أسعار  1999-2000
أخرى اتسمت  ةم ة اإل الح الم ري  تعديؿ البانوف اأساس  ل م ارؼ الذي تمخض  نه اأمر 

الت  قست  سرورة تةسيف الرسم ة ي   08-04ة الذي يعن   الّنبد والبرض و ذا التع يم 03-11
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الّنظاـ الم ري   هذا و اف ق يؿ اإل الةات قد تناولت قسايا الرقا ة الّداخ ية  أةد أهـ مبومات 
 السترراؼ ي  الجهاز الم ري ؛

  ي  م ريإف الظرؼ القت ادي المالئـ الذي  اةب قرارات ت ؾ اإل الةات سمح لالقت اد ال -
تأنؼ نراطه  عد ةالة الّتوتر الت  سادته خالؿ الةب ة الّسا بة )نهاية األفية الّسا بة( الجزائر أف يس

و ذا أزمة الم رييف  1999-1998  ار ير-هيدرويةالة التّ اطؤ القت ادي الّرديد و دمة أسعار 
الت  أ طتها   إّل أّف الّديعة البوّية م ريال نظاـ اف لها أ رًا  الغًا     مؤّررات ال 2002-2003

 الجزائري أ  ر دينامي ية. م ري ال نظاـتةسف الج اية ال ترولية سمح  أف ي وف ال
 المصرفي نظاـكاألزمات المالية عمى ال كاربير-ىيدركأثر صدمة أسعار   :(56)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث   ناء     ما س ؽ. المصدر:

أساسًا مف خالؿ س وؾ الودائا والبروض و ذا نمو يتسح أف مؤّررات العمؽ المال  والت  تن ن   -
الناتت الةبيب  أساس المتغيرات الخارجية. وليست نبدية أو ةبيبة منها  الّرغـ مف أف الناتت الوطن  

 الةبيب  يعت ر نتيجة لما س ؽ؛
ر ة لتزاؿ الجزائر تعتمد  ر ؿ واسا     المالية وال يرية التّب يدية  عيدة  ف التّف ير    طاء ي -

ل  يرية اإلسالمية  دخوؿ المنايسة ل ّسوؽ   الّرغـ مف أّف الجهاز يةوي  عض الم ارؼ الت  
تبّدـ خدماٍت م ريية إّل أّنها ل تةظ   الب وؿ العاـ مف جهت  س طات اإلرراؼ و ذا الجمهور 

 الّذي يّتسح أّنه ل ي ؽ إّل ي  الم ارؼ العمومية ال  يرة ؛
ةيف  2008-2007 الّرغـ مف الّ ال ة الت  أ دتها الم ارؼ اإلسالمية إ اف اأزمة المالية العالمية  -

أ  تت جدارتها ي  مباومة الّ دمات  الية اأ ر وةساسيتها أسعار الفائدة  الخ وص و نود 
 ائر(؛خارج الميزانية  إّل أنها لتزاؿ تعن  مف درجة مف الّتهميش و دـ ال ت ار )ي  الجز 

االخارجية& أثر االزمات المالية الداخمية   أثر صدمات النفط العالمية 
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 مؤٌشرات المنافسة كالٌتركيز: .4.1.2
 نظاـالمنايسة لها أ ر   ير ي  تةسيف مؤّررات اأداء ي  أي مجاؿ اقت ادي  نهيؾ  ف ال

والوساطة المالية  يه   ر ؿ مخت فة تؤ ر     مستوى اأداء  يمف رأف المنايسة التأ ير       ريالم 
ت  فة المنتت الم ري  ما يؤدي إل  زيادة اأر اح وتةسف مستوى اأداء نظرًا لنمو اأر اح والست مارات 

 الم ريية  عدها تمامًا  ما يةددا المسار أدناا:

 

أ ر   ير ي  رق  مجاؿ الوساطة المالية  مفهومها الجديد "الرموؿ ومف ناةية أخرى ل منايسة 
المال " لتخرج  دورها مف مجاؿ الوساطة التب يدية إل  الجانب الةديث  إّل أف الّنظاـ الم ري  الجزائري 

الم ري   نظاـالّسا ؽ أّف ةجـ اأ وؿ  يف ال (46)الّر ؿ رقـ و ذا  (18 & 17)الجدوؿ رقـ   ما يةددا
العموم  والخاص و ذا ةجـ العوائد واأر اح واأهمية النس ية الت  أرار إليها تة يؿ مؤّررات النترار 
وتر يؿ الّنظاـ المال  يعط   ورة  ف مدى انةياز الّنظاـ الم ري  الجزائري إل  الط يعة العمومية مما 

لّر ؿ أدناا ي ف الم ارؼ العمومية يةدث مف أ ر المنايسة مف جانب البطاع الخاص   ما يوسةه ا
مؤسسة م ريية خا ة  ما ييها  15مف مجمؿ الّنظاـ الم ري  وتتنايس  %85تهيمف     ما ير و  ف 

 المؤسسات المالية النرطة ي  مجاؿ الّتوريؽ وال تماد اإليجاري.

ل ين غ  مط بًا تطويؽ وترديد الّرقا ة 
يو     الم ارؼ الخا ة  دريعة مخاية سينار 

 ما يوّسةه  2003-2002أزمة الم رييف 
مؤّسسة  ام ًة  30منةن  الّسا ؽ يمف إجمال  
تراجعت إل   2003ي  الّنظاـ الم ري  نهاية 

    التوال  ولـ  2006 2005مؤسسة سنة  24
ت ؿ المؤسسات إل  ذلؾ المستوى مف 
مساهمتها ي  النراط الم ري  والقت ادي 
غفاؿ  ال ّ   ما يع س تمامًا مدى التهميش وا 

 السياسات القت ادية لت ؾ الم ارؼ.

مؤٌشرات المنافسة كالٌتركيز في الٌنظاـ   :(66)شكؿ رقـ ال
 المالي الجزائرم 

 
 إ داد ال اةث  ناء     نفس الم ادر السا بة. المصدر:

إف أزمة الم رييف أدت  الس طات اإلرراؼ الم ري  ي  الجزائر لتس يط السوء     أداء 
الم ارؼ الخا ة  الّرغـ مف أّنها ليست  مستوى اأهمية الّنظامية ةت  تؤ ر     س وؾ مؤّررات 
ها الستبرار المال  ال ّ    وهذا ما يطرح تساؤؿ  ف أهمية موا  ة التبييد لت ؾ المؤسسات خا ة أن

-Micro"أ  تت جدارتها ي  الستبرار الّنس   لمؤّررات اأداء لديها  ما سي رؼ ذلؾ الّتة يؿ 
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Prudentielle"  لةبًا  لذلؾ يم ف طرح تساؤؿ جوهري "ما جدوى موا  ة تبيد المؤسسات المالية
الخا ة ي  والم ارؼ الخا ة ي  النراط الم ري ؟؟". ومف الّناةية العم ية يستةيؿ     الم ارؼ 

ظّؿ سياسات الم ريية الةالية الت  ت الغ ي  مجام ة الم ارؼ العمومية وي  ظؿ مجتما يعان  مف 
الم ري   مف ناةية أخرى لتزاؿ الم ارؼ  نظاـاأمية الم ريية أف ترق  إل  جانب المنايسة ي  ال

لعادلة  وندرج     الّتوال  الخا ة ت ا ر مف أجؿ منايسة الم ارؼ العمومية  الّرغـ مف المنايسة غير ا
  عض الّنتائت المهمة مف خالؿ تة يؿ س وؾ المنايسة الم ريية ي  الجزائر:

ي رؼ تة يؿ اأ وؿ المالية ي  الّنظاـ الم ري  مدى انةياز الّنظاـ الم ري  إل  الط يعة  -
 العمومية؛

 %14ل ير و  ف  ل تسهـ الم ارؼ الخا ة إل ي  جانب سئيؿ مف النراط الم ري  الجزائري -
 الّرغـ مف أنه تةسف  ر ؿ معت ر خالؿ الّسنوات اأخيرة  ف ذلؾ المستوى المخجؿ خالؿ يترات 

 ؛2004-2000 داية نراطها 

و  يه ين غ  إ ادة النظر ي  سياسة الّنبد والبرض الت  تس ط س وؾ العمؿ الم ري  ي  الجزائر 
ستوى الذي يتةدث  نه جميا المؤسسات والمعايير  غية ريا مستويات النراط الم ري  إل  ذلؾ الم

الم ري  متنوع  منايس  عيد  ف المنايسة غير العادلة الت  تنردا لجنة  اؿ  نظاـالّدولية ل و وؿ إل  ال
 .1988والذي تمخست  نه أوؿ ط عة لتو ياتها سنة  1974السترارية منذ 

 مؤٌشرات المديكنية الخارجية كقدرة التحمؿ: .5.1.2
تعد الجزائر سمف ق يؿ الّدوؿ ي  العالـ الت  استطا ت التخ ص مف مديونيتها الخارجية مط ا 
األفية الجديدة  خطوة إيجا ية تةسب     اأداء الس س لالقت اد ال ّ   الجزائري  والّتة يؿ أدناا يعط  

هذا اأخيرة ل تعد     الّرغـ مف أف2015-2000 ورة مخت رة ل وسعية الخارجية ل جزائر خالؿ مرة ة 
 اأسوأ ي  سيرورة القت اد الجزائري.

مدى تراجا مؤّررات المديونية إل   دناا: يتسح مف خالؿ المنةنيات المريبة أ2005-2000الفترة 
المديونية يعد الخطوة اأ  ر إيجا ية ي  القت اد الجزائري الةديث  تطور مستوى مستويات م    ولعؿ 
 2000يسنة  %100إجمال  اإليرادات المة ية  انت  مستويات  الية جدا تجاوزت  ينس ة المديونية إل 
ف  انت لتزاؿ  2005سنة  %150 دأت ي  التةسف جزئيا ةت    غت ةدود  %500 ما يتسح تجاوزت  وا 

تؤ ر     طاقة الستيعاب الوطن  ومؤّررات الستبرار القت ادي  يجانب مهـ مف ت ؾ المديونية 
لندف(. وقد اتسمت هذا الفترة  المستويات العالية مف  & يعد ديوف إ ادة الجدولة )نادي  اريسالخارجية 

المديونية  الّرغـ مف س و ها المتناقص نظرًا ل سياسة الرريدة المت عة ل تخ ص مف الت عية )المديونية( 
رات الذي  دا  هدؼ  ريح ل سياسات القت ادية  ما يؤ د ذلؾ منةن  المديونية إل  ةجـ ال اد
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مستويات  2003-2000 مستويات  الية خالؿ الفترة الت  س بت يترة الّتة يؿ هذا  ةيث رهدت الّسنوات 
  و ما توسةه النظرية القت ادية 2005ي  ةدود سنة  %40تراجا نس يا لي ؿ إل   %100تجاوزت 

يف ال  ير مف رأنه أف يةد مف قدرة ي ف ل مديونية أ ر   ير     الستبرار والتوازف القت ادي  يةجـ الدّ 
ةيث يؤدي إل  تعجيز  النظاـ الم ري القت اد والطاقة الستيعا ية له نهيؾ  ف اأ ر الم ارر     

الّنظاـ الم ري   هذا اأخير الذي أ بؿ  اهؿ القت اد الجزائري  بد ويزيد مف الّزمف ما أدى إل  تآ ؿ 
الجهاز الم ري  إل  ةالة مف الّسطةية والهرارة المالية مما أ ر الطاقة الستيعا ية لالقت اد وأدى  

    مجمؿ مؤّررات الستبرار القت ادي...  ي  سياؽ آخر يؤ د منةن  المديونية الخارجية وخدمة 
  ي  ةيف أف %05لت  غ  2005 ي تبري ا تراجعت  %10الّديف تةسف   ير ةيث  انت اأول  ي  ةدود 

 .2005سنة  ي  ما  %25 إل تراجعت نس يا  %50إجمال  الناتت الةبيب   انت  واقا  نس ة المديونية إل 

 2015-2000مؤٌشرات المديكنية كقدرة التحمؿ في الٌنظاـ المالي الجزائرم  :(76)شكؿ رقـ ال

 
   نفس الم ادر السا بة.إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

: أ  تت مؤّررات المديونية الخارجية وقدرة التةمؿ     قدرة الجزائر ي  2015-2006الفترة 
لـ يعد هناؾ أي أ ر س        س وؾ ت ؾ  2006التخ ص مف المديونية  ر ؿ     تبري ا  ي دءا مف سنة 

  ـ  دأت ي  التةسف تدريجيا لت  غ %50المؤّررات تبري ا يبد   غت نس ة المديونية مف إجمال  اإليرادات 
ولعؿ تةسف ال  ير ي  أوساع القت اد  اف له اأ ر ال  ير      %11 واقا  2013أدن  مداها سنة 

ذلؾ. أما  النس ة لمديونية مبارنة  ةجـ ال ادرات يبد تةسف  ر ؿ أسرع مف سا به نتيجة لتةسف  ذلؾ 
مديونية إل  إجمال  ت  جز متتالية  ي  غت الي  ميزاف المديو ات الذي  اف ي  السا ؽ يعان  مف ةال

ةيف سج ت  2013وأخذت  التةسف تدريجيا لت  غ أدن  مداها سنة  %10نس ة  2006ال ادرات سنة 
إل أّنها ل تر ؿ  2015سنة  %09 ـ تبهبرت لت دأ ي  الرتفاع نس يا إل   %5.25أةسف مستوى  واقا 

أةسف  2013سنة  تةيث   غ اتةسن "Pnb"مر اًل. ييما  د ذلؾ أظهرت نس ة المديونية الخارجية إل  
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 -وليزاؿ... –نظرًا ل تّ اطؤ الذي رهدا القت اد 2015-2014نهاية  نس يا تارتفع %1.60مستوياته  واقا 
 %03أّما خدمات الّديف الت  ياقت ةجـ الّديف نفسه خالؿ مرة ة مف مراةؿ ي ـ ت  غ ي  أق   ةالتها 

-دة الت  تبس   الّتخ ص مف المديونية الخارجية والّت  نرى أّنها ما يدّؿ     الّسياسة القت ادية الّرري
 قد ةّببت اأهداؼ المسّطرة آنذاؾ. - ةؽ

الت عية الخارجية ي   تجاوزتة يؿ قدرة الّتةمؿ ومستوى المديونية إل  أف القت اد الجزائري  أرار -
 ؛ ذ  بود مف الزمفمنالت  أ ب ت  اهؿ القت اد الجزائري  مديونيةال هذا 2006ةدود سنة 

ر ؿ تطورا ايجا يا ل  رؼ  النس ة ل جزائر ةيث تس ب ي  انخفاض  2008تدهور سعر الدولر سنة  -
 ؛(1)م يوف دولر 66قائمة الديف  واقا 

التخ ص مف المديونية الخارجية  دورا سمح لالقت اد الجزائري  دورا أف ي وف ذو سعة أوسا ي   -
 الستئناؼ البوي الذي رهدا  داية األفية الجديدة؛ زخـ النراط القت ادي خا ة  عد

التخ ص مف المديونية الخارجية سمح  العودة إل  مرة ة مف الستبرار الخارج  وأ اد التوازف  -
 الموجب لميزاف المديو ات الجزائري  ما  اف لها أ ر ايجا   غير م ارر     التوازف الداخ  ؛

 أف تتجنب السياسات القت ادية أي ا ت اراٍت قد تؤوؿ  ها إل    نةف نرى استفاءا مما س ؽو  يه 
ال تماد     المديونية  الّر ؿ الذي قد يؤ ر     توازف الخارج  مجددا  ولو ي  ظرؼ يّتسـ  ةالٍة مف 

 التّ اطؤ الّرديد لما لها مف أ ٍر   ير     الستبرار القت ادي.

 اب:مؤٌشر ىيكؿ السكؽ كطاقػة االستيع .6.1.2
إّف تة يؿ منةن  الّسوؽ وطاقة الستيعاب 
يوّسح أّف القت اد الجزائري وطواؿ يترة المسح 

ليزاؿ قادرًا     اإلنتاج ي  خسـ  2000-2015
الّتوترات الت  ميزته  الّ دمة الخارجية 

و ذا الّ دمة اأخيرة  (2008-2007)البوّية
  ي الّرغـ مف مستويات الّدخار (2014-2015)

المع ئة يػػػػػػػػػػ  الجهاز الم ري  خا ػػػػػػػًة 
    ي تزاؿ ت ؾ المستويات ل ترّ ؿ إّل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعموم

ؿ السكؽ كطاقة االستيعاب ػمؤٌشرات ىيك :(86)شكؿ رقـ ال
 في الجزائر 

 
 إ داد ال اةث  ناء     نفس الم ادر السا بة. المصدر:

 %75-70هامش مف ةجـ الّتمويؿ ال ّ   الّذي يستو  ه القت اد الجزائري  الّرغـ مف أّنها   غت مستوى 
   معن  أّف القت اد الجزائري ليزاؿ لـ ي ؿ إل  طاقة الستيعاب ال ّ ية 2007-2006يػػػػػػػػػػػػ  سنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ّتة يؿ الّسا ؽ ل مؤّررات ال ّ ية. ما  رؼ ال 2013-2008ةتّ  ي  أوّج يترات رواجه 
                                                           

 .97ص مرجا س ؽ ذ را    2008  التبرير السنوي  التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   -(1)
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 :تحميؿ االستقرار المالػػػػي بمعنػاه الضيؽ .3
يستند تة ي نا ل نظاـ المال  هنا مف خالؿ  يانات الجهاز الم ري  المجمعة الت  يف ح  نها 
 تبرير  نؾ الجزائر و ندوؽ الّنبد الدول   وت ؾ ال يانات الجزئية الت  يتـ تجميعها مف  ينة الدراسة 
و س ب مةدودية ال يانات لـ يتـ تغطية الّنظاـ الم ري   اماًل نظرًا لعذر الّسرية الت  ت تنؼ إي اةات 

الت  تسا الم ارؼ العام ة  04-09الم ارؼ ي  الجزائر سار ة  رض الةائط ما جاءت  ه التع يمة 
و ما  اإلي اح والرفايية.ي  الجزائر ي  مظ ة الّنظاـ المال  المةاس   الذي ين ن  أساسًا     قا دة 

مف الّنظاـ الم ري  وما ذلؾ ت ب   ايية  %80-75ذ رنا ي   داية الف ؿ تم ؿ  ينة دراستنا ما مجم ه 
لتعميـ الّنتائت المستوياة  ما تبس   ه منهجية ال ةث الع م   الّرغـ مف أّننا ةر نا     أف تغط  

 ؽ ي  ذلؾ نتيجة لألس اب الت  س بت. ياناتنا مجمؿ الّنظاـ الم ري  إّل أننا لـ نوي
 :مؤٌشرات المالءة المالية .1.3

يتمتا الّنظاـ الم ري  الجزائري  مستويات  الية مف رأس الماؿ و فاية رأس الماؿ )المالءة(  
 متوسط تسهـ  %20نالةظ  أنها تجاوزت  2004-2000و الّنظر إل  متوسط النس ة المسّج ة خالؿ الفترة 

الخا ة ي  جزء   ير منه نظرًا أف هذا الفترة رهدت دخوؿ السوؽ الم ري  الجزائري  دد الم ارؼ 
 ةيث تةوز هذا الم ارؼ     نس ة  (*) معت ر مف الم ارؼ الخا ة الوايدة مف نظـ م ريية أجن ية

ل رريةة اأول  مف رأس الماؿ ي  ةيف سج ت الم ارؼ العمومية نسب ي   %22مالءة ي  ةدود 
 ل رريةة اأول . %10ةدود 

قيد الّدراسة مستوى المالءة لديها ( 03)ي  ذات الّسياؽ نرير إل  أف الم ارؼ العمومية ال الث 
و    غرار الم ارؼ   فة إجمالية  انت الّنس ة معت رة  الّرغـ مف أف  نؾ الوطن  الجزائري الذي يرمز 

ظرًا ل سرر ال  ير الذي لةؽ  ه جراء تراجا سجؿ آداء  اهت خالؿ هذا الفترة ن "BNA"له اخت ارا  ػػ 
ت ؾ الةب ة نهيؾ  ف آ ار إيالس  1999-1998  ار ير-هيدروالآداء الّنظاـ الم ري  متأ را  أزمة 

 "BEA"ريبة غريمه  نؾ الجزائر الخارج  الذي يرمز له اخت ارا  ػ  2003-2002الخ يفة   يه  م رؼ
وه  أقؿ مف المعامؿ  2004-2000خالؿ الفترة  %05نس ة مالءة ي  ةدود  "BNA" م رؼيبد سجؿ 

الذي تنص   يه لجنة  اؿ السترارية أو جهات اإلرراؼ الجزائرية  إّل أّف طا عه العموم  و ذا ةجـ 
البرض الرع    م رؼالةتياطات لديه تر ؿ له هامش أماف سّد الّ دمات الم ريية. أّما  النس ة ل

. و     عيد %10-09  غت مستويات المالءة لديه مستوى  "Cpa"لذي يرمز له اخت ارا  ػ الجزائري ا
 م رؼ  ي  ةيف سجؿ %09ال ر ة  النس ة لمالءة الرريةة اأول   م رؼموازي سجؿ أداء 

                                                           
تعد  ؿ الم ارؼ الخا ة م اريا وايدة مف نظـ م ريية أجن ية  ما ييها  نؾ ال ر ة  ةيث يسهـ  نؾ الفالةة والتنمية الريفية الجزائري   -(*)
)BADR(  يبط مف رأس ماؿ  نؾ ال ر ة ال ةرين  %46ي  ة ة.  
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"SOCIÉTÉ GÉNÉRALE"  م رؼخالؿ ت ؾ الفترة. إّف المستويات العالية المسّج ة لدى  %07متوسط 
ترجا ل وف مةفظة أ وله  انت  2004خالؿ سنة  "AGB"خ يت الجزائر الذي يرمز له اخت ارا  ػ 

متر زة ي   عض البروض الروتينية يبط أنه زاوؿ نراطه  دءا مف هذا الّسنة يبط لذلؾ ي ّف أي تة يؿ 
 وأي مؤّرر له سي وف است نائيا  ما سيتبدـ معنا لةبًا. 2004سنة 

الّسا ؽ الّذي يوّسح مستويات المالءة المالية ي  الجزائر  ي ّنه  (49)ّر ؿ رقـ و الرجوع إل  ال
 انت سنوات رواٍج   يٍر ي  الّنظاـ الم ري  نظرًا لما تخ ؿ مف ةالة  2007-2005يالةظ أّف الّسنوات 

 %16-12وير مال  ي  مجمؿ الّنظاـ المال  أس اب متعددة  يبد سج ت الم ارؼ العمومية مستوى 
 2006سنة  %13  غ مستوى مالءة  الم اؿ البرض الرع   الجزائري     س يؿ م رؼخالؿ هذا الفترة ي

ما غريمه  نؾ الجزائر الخارج   ي  ةيف أف ال نؾ الوطن  الجزائري ليزاؿ سمف المستوى البانون  
وي  ذات الّسياؽ لـ تزؿ الم ارؼ الخا ة تسّجؿ مستوياٍت  .%08المعتمد و اأخص معامالت المالءة 

  ويرا   أيسا إ رار هذا الم ارؼ     ت ؾ المستويات قد ي وف %30-25 الية ي  المالءة تجاوزت 
مف ق يؿ المنايسة العالية الت  تفرسها   يها الم ارؼ العمومية مف جهة ومف جهٍة أخرى تردد 

 ,BICIA(ا هذا الم ارؼ  عد الّتجر ة الت  خاستها ما أزمة الم رييف الّس طات اإلرراؼ الجزائرية م

KHALIFA( .داية األفية الجديدة نهيؾ  ف جمهور م ري  يبد تمامًا  بته ي  الم ارؼ الخا ة  

رهدت نراطًا معت رًا نظرًا ل ظروؼ القت ادية المواتية وتةسف مستوى  2013-2010الّسنوات 
يبد رهد مؤّرر أداء الم ارؼ  مجم ه ةالة مف الستبرار النس   والتةسف   اأداء ال ّ   لالقت اد

تبري ا و النس ة ل م ارؼ  %20ينالةظ أف مستوى المالءة  ب  مستبرا تبري ا خالؿ الفترة ي  ةدود 
البرض  م رؼ. و    س يؿ الم اؿ ي2009العمومية ي ّف نراطها تعاي  سمنيا مف التراجا المسّجؿ ي  

 م رؼخالؿ متوسط الفترة ريبة  نؾ الجزائر الخارج   أّما  %13الجزائري سّجؿ مستوى مالءة الرع   

BNA  إّل أّنها ت ب  أ    مما تبرا س طات اإلرراؼ الم ري  ي   %10 اف متوسط المالءة المةببة لديه
خاص رأس ماله مخت ط  م رؼالجزائري وهو  BARAKA م رؼالجزائر. مف جهة أخرى سجؿ 

ومجمو ة ال ر ة الم ريية ال ةرينية  واقا  %46ي   BADR م رؼال ةريف( ةيث يسهـ  -)الجزائر
وي  ذات الّسياؽ  %18إل   ت ة  2012-2011  ارتفا نس يًا خالؿ 2010ي  سنة  %17  يبد سّجؿ 54%

 لم ارؼ. أما ا"BNB-Paribas"و نؾ  "Société Générale" الفرنس  م رؼسّجؿ مستوى مالءة لدى ال
نظرًا  %30يمستويات المالءة تجاوزت  "SPA"ويرمز له اخت ارا  ػػ  Fransa El Djazaïrالفرنس  ال الث 

ل داية نراطه مؤخرا ي  الّسوؽ الم ري  الجزائري والت  اقترنت  تةسف أداء الم ارؼ الفرنسية الت  
  هذا وت ب  م ارؼ المررؽ العر   2008-2007تعايت تمامًا مف جراء ال دمة العالمية البوية 

 %32-27)السالـ   رب  نؾ  المؤسسة العر ية الم ريية( ذات مستويات  الية مف المالءة  متوسط 
 خالؿ هذا الفترة.
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: مر الّنظاـ الم ري  الجزائري    وة خالؿ هذا الفترة نظرًا لةالة الجفاء 2015-2014الّسنوات 
الت  خيمت      مجمؿ المؤّررات القت ادية الةبيب  منه والّنبدي  أس اب  ديدة أهمها تراجا ةجـ 
الست مارات و انت الم ارؼ الخا ة الت  سج ت أ  ر تراجا ي  اأداء نظرًا ل غر ةجـ ونطاؽ 

 الّرغـ مف أنه ي ب  أ       ير مف  %20-18يبد سجؿ مؤّرر المالءة تراجا إل  مستوى  منايستها
المستويات الت  تُبّرها المعايير المة ية والدولية إّل أنه مبياس  ف تراجا ي  نس ة المالءة لدى ت ؾ 

لّنسؽ   و نفس ا%14سجؿ أدن  مستوى له منذ  داية نراطه   AGBخ يت الجزائر  م رؼالم ارؼ. ي
 انت الم ارؼ الفرنسية ال ال ة. أما  النس ة ل م ارؼ العمومية يبد تآ  ت مستويات اأماف والمالءة 

أي تراجعت  ر ٍؿ   ير إذا ما  %10لألمواؿ الخا ة البا دية ةيث سج ت الم ارؼ ال ال ة معامؿ 
  مستويات المالءة أ    . إل أنه و رغـ مف هذا ت ب2004-2000قورف  المستوى المسّجؿ خالؿ الفترة 

    ير مف ت ؾ المن وص   يها ي  المعايير المة ية والدولية نتيجة لعدة أس اب نج يها ي  النباط التالية:
 تساهـ مستوى رسم ة الم ارؼ ي  الجانب ال  ير مف مالءة الم ارؼ الجزائرية؛ -
ر ي  المالءة  الّرغـ ما تساهـ مستويات المخاطر ي  الّنظاـ الم ري  ي  الجزائر ي  جانب   ي -

 ت تنفه مف مخاطر خارجية؛

طار مب وؿ  ما نرير إليه أّف المستويات المعت رة مف المالءة تعد  ماـ أماف ل م ارؼ ي  ةدود وا 
ط عًا أنها إذا تجاوزت مستوى ما قد ي وف هناؾ أ ر س        الم رؼ ييرير المؤّرر لناقوس الخطر 

مستوى المالءة العال  جدا يتط ب ر د مستويات  الية وي سفة ذلؾ أّف   "!!!  دًل  ف  ماـ أماف...
  إساية إل  أف مستوى م رؼمف الةتياطات والرسم ة مما يزيد مف ت اليؼ هذا اأخير الذي يتةم ها ال

  فاية رأس الماؿ العال  يجعؿ الخ وـ ينمو  وتيرة أ  ر مف جانب اأ وؿ.

لذلؾ تعت ر مالءة رأس الماؿ أةد مؤّررات الّسالمة سمف توليفة واسعٍة مف المؤّررات يم ف 
إدراجها سمنيا ي  قوا د الّسالمة واأماف الم ري  ما ي ط ح   يه ي  العرؼ القت ادي الةو مة 

 ."Gouvernance Bancaire"الم ريية 

الّنظاـ الم ري  الجزائري مر  مرة تيف و  يه مف خالؿ ما س ؽ اّتسح أّف مؤّررات المالءة ي  
اتسمت ييها  مستويات  الية جدا مف المالءة تتخ  ها   وة  2013-2000أساسيتيف  ويؽ الّتة يؿ المجرى 

ه  مرة ة اّتسمت ييها مؤّررات  2015-2014نظرًا لمتغيرات خارجية. ويترة  انية  2009-2008خالؿ 
ّرغـ مف أّنها لتزاؿ يوؽ المعايير الّدولية ل ّسالمة الم ريية الت  تبّرها المالءة  ةالة مف الّتراجا النس    ال

 لجنة  اؿ السترارية.

 

 



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

275 

 :مؤٌشرات جكدة األصػػػػػػػػػػػكؿ .2.3
تعد جودة اأ وؿ معيارا هاما لبياس درجة التّنوع ي  القت اد الم ري  مف خالؿ دراسة س وؾ 
البروض يمف ناةية البروض غير العام ة )البروض المتع رة( ي ّف الّنظاـ الم ري  يعان  مف جانب 

مالية والّت  تبّدر معت ر مف ت ؾ البروض إذا ما قورنت  المعايير المسموح  ها ي  الّنظرية القت ادية وال
 مف إجمال  ةجـ البروض. %03 ػػ 

 2015-2000مؤٌشرات جكدة األصكؿ لعينة الدراسة  :(69)شكؿ رقـ ال

   
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

مف إجمال  البروض  جزء  %19.20:   غت مستويات البروض غير العام ة 2004-2000سنة 
ي   11-03  ير منها يرجا إل  سوء تسيير ي  الم ارؼ و ذا ترا ـ الّديوف ق ؿ اإل الح الم ري  

ةيف   غت نس ة الّتر ز الم ري  مستويات مب ولة نو ا ما نظرًا ل وف القت اد استأنؼ النراط ي  ت ؾ 
أ وؿ الّنظاـ الم ري  ي  الم ارؼ مف إجمال   %40الفترة ةيث   غت نس ة تر ز  اي  البروض 

 الّرغـ مف أف  %55العمومية وه  درجة تر ز مب ولة إل  ةّد ما ي  ةيف أّف الم ارؼ الخا ة 
مف إجمال  البروض  خا ًة وأّف مستوى اأ وؿ خارج الميزانية  %02مخ  ات الخسائر لـ ت  غ إل 

 مف إجمال  اأ وؿ. %300  غ 

مستوى جودة اأ وؿ نو ا مف التذ ذب نظرًا إل  الدينامي ية الت  : رهد 2009-2005الّسنوات 
نتجت  ف ةالة الوير المال  ي  القت اد  يةجـ البروض إل  إجمال  اأ وؿ رهد تنام    ير 
ف  انت هذا أمر ط يع  نظرًا ل  ة وةة الت  سادت الّنظاـ الم ري  تزامنا ما نمو ةجـ  و اطراد وا 

 %50-40يزانية وخارج الميزانية( ي  ةيف الم ارؼ العمومية  انت ي  ةدود )الم م رؼاأ وؿ ي  ال
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جمال  ةجـ  %02هذا ي  ظؿ مةدودية مخ  ات الطوارئ الت  لـ تر و  ف  مف إجمال  اأ وؿ وا 
البروض. مف ناةية أخرى توا ؿ نمو ةجـ البروض غير العام ة مف إجمال  البروض ةيث   غ أق   

مما جعؿ الة ومة تردد مف إجراءات الد ـ خا ة الموجهة ل ر اب م ؿ  %22 واقا  2007مداها سنة 
 نظاـولعؿ مخططات الّد ـ ذات تستد   التمويؿ مف ال "ANSEJ"و ذا مراريا  "CNAC"مراريا 

الم ري   ر ٍؿ م ارر ي  ارتفاع ةجـ البروض غير العام ة و معن  آخر هناؾ اختالؼ رؤى  يف 
الّسياستيف الّنبدية الت   تس ط توسا الئتماف والسياسة المالية الّدا مة مما أ ر     ت ؾ المستويات  وقد 

 الّرغـ مف  %15غ ةيث تةسنت سمنيا لت   2009-2008انع س ذلؾ ي  التةسف الطفيؼ الم موس سنة 
 ما س ؽ وأررنا. وخالؿ الفترة  %03أنها ت ب   الية    ير مبارنة  الةدود الّدنيا ي  العرؼ الم ري   ند 

ةيث تع س  %160  غت نس ة الّتر ز الم ري  مستوياٍت  الية جدا لت  غ أق   مدى لها  2010-2013
ت اأخرى خا ة وأّف ةجـ البروض غير إل  ةّد   يٍر نمو مةفظة الئتماف     ةساب الست مارا

الم ري   ساهمت الم ارؼ  نظاـمف ةجـ البروض ي  ال %40العام ة ي  ذات الفترة و ؿ ةدود الػ 
العمومية ي  جانٍب معت ٍر منها و ذا الم ارؼ الخا ة الت  توسعت  واقا أر عة أسعاٍؼ لما  انت   يه 

ال  ال  ير الذي امتاز  ه النراط القت ادي آنذاؾ  اإلساية إل  خالؿ الفترة الّسا بة نظرًا لةالة الوير الم
 جم ة مف ال ت ارات أهمها:

 ايراداتالّناتت  ف تةسف أسعار و  2013-2008القت اد الجزائري الذي ساد خالؿ الفترة  انتعاش -
 مةوزة  ودائا لدى الم ارؼ العمومية؛ اإليراداتخ و ًا وأّف جزء   ير مف   ار ير-هيدرو

الم ري       نظاـتوسا أ وؿ خارج الميزانية مف رأنه أف يؤّ ر     مؤّررات المالءة ي  ال -
لـ  2008-2007المدى المتوسط والطويؿ  وتة يؿ هذا الفترة  ما تبدـ يوسح  أف الّ دمة الخارجية 

أ ر  ي ف لها أي أ ٍر     مؤّررات استبرار جودة اأ وؿ والت  تعد رديئة مف أساسها يه  لـ تت
     خالؼ الم ارؼ ي  النظـ الم ريية البا  ة ل مبارنة؛

إف درجة ان راؼ الّنظاـ الم ري  الجزائري     الخارج سعيفة جدا تبت ر ي  ةدود التةويالت  -
ال سيطة لألمواؿ واأر اح  لذا ليس مف الغريب أنه ل يتأ ر مط با  اأزمات المالية الخارجية     

 ا ةدث ي  أزمة الم رييف؛  س الداخ ية منها  م

: يتسح ج يًا تراجا مستوى تر ز البروض خا ة مف ق ؿ الم ارؼ الخا ة واأمر 2014-2015
هنا يرجا أساسًا إل  ةالة الجفاء والت اطؤ الّرديد الذي ساد القت اد الجزائري خالؿ هاته الفترة  يتة يؿ 

و الّرغـ مف  ونها  الية جدا إل أنها  مف إجمال  اأ وؿ %70مؤّررات ةجـ البروض الم ريية  ػ 
خا ًة لدى الم ارؼ  2013-2008تةّسنت نو يًا إذا ما قورنت  المستويات المسّج ة خالؿ يترة 

 العمومية ذات اأهمية الّنظامية ي  القت اد الجزائري.



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

277 

مستوى إّف ةجـ مخ  ات الخسائر والطوارئ ي  الم ارؼ تعّد غير  اييٍة تمامًا إذا ما قورنت  
و    المستوى الجزئ  تراجا ةجـ الّتر ز الم ري   (1)%30البروض الّرديئة وغير العام ة  الذي تجاوز 

    الّتوال  نظرًا لما  2015-2014خالؿ السنة  %50-60إل   2013سنة  %70مف  "Cpa" م رؼلدى 
 م رؼيرسته الظروؼ القت ادية غير المواتية رأنه رأف  اق  الم ارؼ خا ة العمومية  ةاؿ 

"BEA"  م رؼ  ر   سنة  100الذي تراجعت مؤّررات اأداء لديه  الّرغـ مف أنه ررح سمف أةسف
مف ق ؿ اتةاد الم ارؼ العر ية. مف ناةية أخرى  اف رجوع مستويات الّتر ز لدى الم ارؼ  2015

 م رؼالمسّجؿ لدى  م رؼ النس ة ل بروض مف إجمال  أ وؿ ال %60الخا ة واسةًا ي عد مستوى 
"Baraka"  و نفس الّنسؽ  انت س وؾ الّنس ة لدى  2015سنة  %40تراجا إل  ةدود  2010-2000خالؿ

الم ارؼ الخا ة اأخرى و اأخّص الم ارؼ الفرنسية الّ ال ة. و  يه مف خالؿ تة يؿ واقا   اق 
 يبود  نا إل  الخروج  نتائت أهمها: 2015-2009مؤّررات جودة اأ وؿ خالؿ الفترة 

الجزائري يعان  مف درجة تر يز   يرة ي  البروض وما يعّمؽ ذلؾ ةجـ البروض  النظاـ الم ري  -
 غير العام ة منها؛

الجزائري غير من رؼ تمامًا     النظـ المالية الخارجية ما أ  تته  دـ التأ ر  النظاـ الم ري  -
 ؛2008-2007 اأزمة  المالية 

الجزائري وهذا اأهـ يتأ ر  البطاع الةبيب  أ  ر مف الّ دمات الخارجية  وهذا ما  النظاـ الم ري  -
خالؿ   ار ير-هيدروار ػػػػػػػاتسح مف خالؿ تراجا مؤّررات القت اد ال ّ   الّناتت  ف  دمة أسع

 ؛2015-2014و ذا الفترة اأخيرة  1999-1998الفترة 

  ار ير-هيدروالجزائري يتأ ر   دمة أسعار  م ري النظاـ الوي  هذا ال دد يم ف أف نذ ر  أف 
  يرة     الستبرار   ار ير-هيدرومف خالؿ قناة الئتماف  ما يوسةه المسار أدناا  يأ ر  دمة أسعار 

الم ري . ومف ناةية أخرى مف رأف  دمة  نظاـال ّ   و نتيجة لذلؾ تنتبؿ مف البطاع الةبيب  إل  ال
إل  تراجا الّسياسات الّدا مة الت  تبوـ  ها الة ومة وخا ة د ـ اأجور مما   أف تؤّدي  ار ير-هيدروال

يؤ ر  ر ٍؿ م ارٍر     استبرار الرواتب والّدخؿ المتاح الذي سينع س دوف رؾ     درجة خدمة الّديف 
ي  ةاؿ  اف اأيراد يةوزوف     قروض م ريية  وهذا اأخير سوؼ يتس ب ي  ارتفاع ةجـ البروض 

يئة والمر وؾ ييها نظرًا لتةوؿ ظروؼ العمالء و التال  التأ ير الم ارر     درجة وجودة مةفظة الرد
البروض واأ وؿ الم ريية  لذلؾ ليس مف الغريب أف ن ةظ درجة تأ ر الّنظاـ الم ري   أسعار 

قت ادي مف أ  ر مف تأ را  اأزمات المالية. ةيث  انت الجزائر تعمؿ     استئناؼ ا  ار ير-هيدروال
رأنه إ طاء ديعة اقت ادية مهمة تعمؿ     نبؿ مؤّررات اأداء مف وسا الذي سادها خالؿ يترة 

                                                           
(1)

- Bnque d'Algérie, Rapport sur la stabilité du système bancaire algérien 2009 – 2011,Op-Cit, P37. 
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إل  وسا رياهية يةسف مف معدلت الرياهية ي  ال الد  لذلؾ... وي  هذا  الماس تسعينات البرض 
خارج مةفظة  السياؽ نةف نرى  أنه     الم ارؼ الجزائرية مةاولة التنويا ي  م ونات أ ولها

البروض خا ة الم ارؼ العمومية و    هذا اأخيرة العمؿ ويؽ م دأ الّررادة القت ادية والّر ةية تمامًا 
 .06-88 ما نص قانوف استباللية الم ارؼ 

 

 

لتزاؿ الم ارؼ العمومية تعمؿ ويؽ نراط الّتوطيف الم ري  وتفتبد الةترايية ي  العمؿ يه  ي   -
  ير مف اأةياف تنس  أو تتناس   ونها م ارؼ تجارية وليست  ناديؽ أو م ارؼ است مار 

ف  اف  هذا هو مر ؿ سياسة اقت ادية  رمتها  لذا وتوجه جؿ نراطها ل بطا ات العمومية ال  يرة  وا 
 نةف نرى  أف يتـ إ ادة تبسيـ ادوار الم ارؼ ي  القت اد الجزائري؛

    هيآت اإلرراؼ سماف الم ارؼ العمومية مف ةيث نراط ةرد واستبطاب الودائا )سياسة  -
 المال ؛الودائا( أنها تعتمد  ر ٍؿ   يٍر     مدخرات الة ومة و    سياسة الّتطهير 

الت  تبوـ  ها الخزينة العمومية مف رأنها أف  إف ريا اليد  ف  م يات رراء الّديوف )التطهير المال ( -
تسا الم ارؼ العمومية ي  موقؼ ةتمية التبيد وانتهاج سياسات م ريية س يمة ويؽ العرؼ 

مف أف هذا العم ية قد والتبنيات الم ريية المعموؿ  ها  مدخؿ لت ن  م دأ الةو مة الم ريية  الّرغـ 
 تؤدي إل  درجة مف  دـ الستبرار المال      المدى الب ير والمتوسط؛

    الة ومة )السياسة المالية( أف ل تتدخؿ  أس وٍب مف رأنه أف يةيد اأهداؼ المسطرة مف الّسياسة 
ؽ غير م اررة تمامًا الّنبدية الت  مف رأنها أف تعيؽ  م يات الوساطة ومؤّررات الستبرار الم ري   طر 

 ما يتسح مف ةجـ البروض الرديئة وغير المسترجعة والت  نعتبد ونجـز  أف هامش   ير منها يعود إل  
 )ANSEJ- CNAC(سياسة منح الئتماف غير الّرريدة  و ذا مراريا الّد ـ الة وم  الجزاي   ما نرى 

ارب  يف الّسياستيف المالية والّنبدية الت  ت مالف غير المجدية ماليًا ول اقت اديًا. وهذا يتسح نظرًا ل تس
-نراط اإلرراؼ الم ري . يبط مف ةيث اإلجراءات وليس المب ود هنا اأهداؼ المةّددة والت  ترم 

 إل  الو وؿ إل  درجات الّرياهية ي  المجتما الجزائري )التّنمية القت ادية(. -دوف رؾ

 :مؤٌشػػػػػػػرات جػػػػػػػػػػػكدة اإلدارة .3.3
إنه لمف ال عو ة  م اف تة يؿ الّس وؾ النو   ي  المؤسسات القت ادية وس وؾ أداء مؤّرراتها 
غير ال ّمية  ةاؿ مؤّررات الّسمعة والّترغيؿ وغير ذلؾ...  لذلؾ ي  تة يؿ م ؿ ه ذا مؤّررات تعمد 

ت أو الستب اء س طات اإلرراؼ     جولت التّفتيش الميدانية الت  تتسمف تة يؿ  واسطة الست يانا
الم ارر ما إطارات الم رؼ  الّرغـ مف أّف هذا الّتة يؿ  عب نو ًا ما  مف أجؿ ذلؾ تتواير لدى هيآت 

تراجع االستقرار 
 اآلداء ادلصريف النفطأسعار  اإلنفاق احلكومي حجم القروض حجم االستثمارات مصارفالمالي في ال
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اإلرراؼ  عض المؤّررات ال مية لر د س وؾ جودة اإلدارة والترغيؿ انطالقًا مف ر د تغيرات استبرار 
ت  الّتوازي ما نمو اأ  اء يعّد مؤّررا     مستوى اإليرادات واأ  اء لدى المؤسسة  ينمو ةجـ اإليرادا

مدى تة ـ اإلدارة ي  ةجـ الّت اليؼ واإليرادات  ينمو مستوى اإليرادات لوةدا غير  ايية لسماف سالمة 
 اإلدارة والترغيؿ ما لـ يرايبه استبرار نس   أو تراجا ي  مستوى الّت اليؼ الم اة ة.

وز و ما ي ةظ ي ف درجة نمو اإليرادات تتجا
ف  اف  2015-2000الواةد  ةيح خالؿ يترة  وا 

 ر ٍؿ متذ ذٍب ي   عض اأةياف يخالؿ الّسنوات 
رهد منةن  اإليرادات إل  اأ  اء  2000-2008

نموًا مسطردًا نظرًا لةالة الوير الّت  سمةت  أف 
دينامي يًا ذو ر ةية  الية  النظاـ الم ري ي وف 

تبت ر  وي  ظؿ  ساطة وتب يدية منتجاته الت 
    البروض و عض خدمات الّتجارة الخارجية 
)ا تمادات مستندية( ةيث ساهمت ي  تنام  

 ةجـ اإليرادات وارتفاع اأر اح.

 2015-2000مؤٌشرات جكدة اإلدارة  :(07)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء      نفس الم ادر الّسا بة. المصدر:

: يالةظ أّف ةجـ اإليرادات مبا ؿ اأ  اء رهد تذ ذ ًا ناتت  ف تراجا ي  2010-2008الّسنوات 
مستوى النراط الداخ   ل م ارؼ )دورات الستغالؿ( ةيث تراجا  ر ٍؿ م ةوٍظ خ و ًا الم ارؼ 

نظرًا لرتفاع  م يات اإلقراض ةيث  2013-2011البطاع الخاص. وقد تةّسف المؤّرر نو يًا خالؿ الفترة 
  وما نرير إليه أّف التّذ ذب (1)2013م يار دينار سنة  5100لبروض الموز ة ي  القت اد تجاوزت ا

يرادات الذي أ ر  ر ؿ م ارر     ةجـ اإلالةا ؿ خالؿ الفترة الّسا بة يرجا أساسًا إل  تراجا ةجـ 
 الم ارؼف ق ؿ م الوساطة الماليةالودائا المةوزة لدى الم ارؼ العمومية و التال  اأ ر الم ارر     

 2009 ي   هذا اأخيرة الت  تأّ رت  ر ٍؿ معت ر  ار ير-هيدروالّذي تعّد ودائعه مف ج اية  ةالعمومي
 . ار ير-هيدروالنتيجًة تراجا الّط ب العالم      

: تراجا مؤّرر اإليرادات إل  اأ  اء  ر ٍؿ   يٍر نظرًا لتراجا ةجـ اإليرادات ي  2014-2015
الم ارؼ ي  ظّؿ استبرار ةجـ اأ  اء وهذا يرجا  ر ٍؿ أساس  لتراجا مستوى البروض الممنوةة 
خا ة وأّنها تم ؿ الّنراط اأساس  ل م ارؼ العام ة ي  الجزائر خا ًة العمومية منها وما لها مف 

  ار ير-هيدروساسية اتجاا تذ ذب الودائا الة ومية. إف تراجا ةجـ الودائا ناتت  ف تأ رها   دمة ة
 .انع ست     التوسا ي  منح الئتماف 2014-2015

                                                           
(1)

- La Banque D’Algérie, Rapport Annuelle 2013, p… 
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يتوير  ذلؾ مؤّرر مهـ لر د أداء الترغيؿ واإلدارة ي  الم ارؼ وهو مؤّرر م مؿ ل ّسا ؽ أل 
سنوات  ةيث ي وف المستوى مب وؿ  ندما تتجاوز  03اي  لمتوسط وهو درجة الّتغير ي  ةجـ الّدخؿ ال 

ا ي ةظ مف  ينة الّدراسة وجود  دة يترات متمايزة  يخالؿ الّسنوات ػػػػػػػػػػػػػ م(  Δ> 15%)نس ة الّتغير 
نظرًا لةالة النراط ال  ير ي  مجاؿ منح  %200تجاوز المؤّرر مستوى نس   لي  غ  2000-2004

نظرًا لتراجا النراط مجمال. ييما  دا ذلؾ سجؿ  2009-2007عت النس ة خالؿ الّسنوات الئتماف  تراج
نظرًا لتراجا  2015-2011خالؿ الفترة (  Δ< 15%)المؤّرر مستويات دوف المعيار النس    معن  أف 

اأداء النس   خا ة الم ارؼ الخا ة...  و  يه مما تبدـ يم ف سرد  عض النتائت المستوياة مف 
ف  اف الّتة يؿ هو است راي  يبط نظرًا لألس اب الت  تةد مف إيفاء ور د تة  يؿ جودة اإلدارة أ الا  وا 

 س و يات جودة اإلدارة الت  ذ رناها سا بًا:

جودة اإلدارة لدى الم ارؼ ي  السوؽ الم ري  الجزائري  تعت ر نس ية  وف جانب   ير مف الّنظاـ  -
الةترايية ي  التسيير والعمؿ ويؽ م دأ الررادة والر ةية نظرًا  الم ري  ذو طا ا  موم  يفتبد إل 

لطا عها العموم  المغط   ةجـ الةتياطات ال  ير و ذا سياسة الّتطهير الت  تغّط  الخزينة 
 العمومية دوريًا؛

مؤّرر نمو اإليرادات هو مبياس نس   قد يتداخؿ ما مؤّررات الّر ةية لذلؾ ي ف تة ي ه ما لـ يبترف  -
  الجولت الميدانية؛

لـ تتسمف إجراءات ونظـ إدارة المخاطر ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري مفهوما لمخاطر الّترغيؿ إّل  -
خالؿ الف ؿ الّسا ؽ   الّرغـ مف أنها تةتؿ ةيزًا معت رًا ي  س وؾ الّنظاـ الم ري   أررناةدي ا  ما 

 ات  التوازي ما س وؾ اأ  اء؛لذلؾ ي وف ر د س وؾ هذا المؤّرر  ر د مستوى اإليراد
لـ تتسمف إجراءات ونظـ إدارة المخاطر ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري مفهوما لمخاطر الّترغيؿ إّل  -

ةدي ا  ما س بت اإلرارة إل  ذلؾ خالؿ الف ؿ الّسا ؽ   الّرغـ مف أنها تةتؿ ةيزًا معت رًا ي  س وؾ 
 اإليرادات  التوازي ما س وؾ اأ  اء؛ تطور ر د  الّنظاـ الم ري  لذلؾ ي وف ر د هذا المؤّرر

 :الربحية جكدةمؤٌشرات  .4.3
إذا  انت مردودية الم ارؼ الجزائرية  الية نتيجة إل  المناخ المالئـ الذي ساد طواؿ الفترة 
الّتة يؿ ي ف ما ي ةظ منه أف الم ارؼ الخا ة تعد أ       ير مف ت ؾ المسّج ة لدى الم ارؼ 

وهو مستوى  %01 ند  استبر 2006-2000خالؿ الفترة  "ROA"يمؤّرر مردودية اأ وؿ العمومية 
معت ر نس يًا نظرًا لةالة الّنمو ال  ير ي  أ وؿ الم ارؼ وةجـ اأر اح الذي ل يساه  نمو اأ وؿ 

ومعامؿ   2004-2000خالؿ الفترة  %0.35نس ة  "Cpa" م رؼالم ريية. يع   المستوى الجزئ  سجؿ 
. و نفس الّنسؽ  اف س وؾ المؤّرر لدى  نؾ الجزائر 2006-2005خالؿ الّسنوات  0.6-01%

نظرًا  2005 الّرغـ مف أف هذا اأخير سّجؿ خسائر معت رة سنة  "BNA" م رؼو ذا  "BEA"الخارج 
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و ذا نمو لتراجا اأداء المبترف  آ ار أزمة الم رييف وتراجا مؤّررات القت اد ال ّ   ق يؿ هذا الفترة  
البروض غير المسترجعة مف ق ؿ  عض المؤّسسات المالية ةيث سّج ت الّديوف اتجاا المؤّسسات لدى هذا 

. مف جهة 2008نهاية سنة  ي ألؼ دينار جزائري ي  ةيف تـ تةميؿ ت ؾ الخسائر  21.787 م رؼال
  غ  "AGB" ؼم ر أخرى ّسجؿ  ائد اأ وؿ مستويات أةسف نو ا ما لدى الم ارؼ الخا ة يعند 

 2004    الّتوال   الّرغـ مف أّف ال نؾ سجؿ خسائر سنة  2006-2005سنة  %3.50 ـ نس ة  1.50%
أةسف ةيث سجؿ " Société Général"لـ ي ف س وؾ ال نؾ الفرنس   نظرًا أنها سنة  داية النراط... 

  نؾ الخ يت.أ ناء نفس الفترة والذي  دأ نراطه  ذلؾ ريبة  %1.50-01مستوى  ائد  يف 

 2015-2000الربحية لعينة الدراسة  جكدةمؤٌشرات  :(72)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 

-2000 اف  ر ٍؿ متنام  و مستوى معت ر خالؿ الفترة  "ROE"إف س وؾ  ائد اأمواؿ الخا ة 
وهو  %02يبد رهد نموا  هامش  2011-2007  أّما خالؿ الفترة %04ةيث سجؿ خاللها مستوى  2004

يؤ د نمو ةجـ اأ وؿ المالية المر ةة لدى الم ارؼ خالؿ هاته الفترة. و اف لموا  ة  م يات 
أ رًا مواتيًا  لمردوديتها ةيث تم ؿ هذا الم ارؼ  2010الّتطهير وا  ادة الهي  ة الم ارؼ العمومية سنة 

 نظاـمف إجمال  أ وؿ ال %89المست عد مف الّدراسة  "CNEP" ّتويير والةتياط ما ييها  ندوؽ ال
 "Cpa"البرض الرع   الجزائري  م رؼ. يبد رهد (1)مف الّر  ة الم ريية الوطنية %83الم ري  و

. أما 2010سنة  %2.30سّجؿ أ    أداء  "Bna" م رؼخالؿ ذات الفترة  و  %1.50    س يؿ الم اؿ 
                                                           

 .108  ص 2010 نؾ الجزائر  التبرير السنوي  -(1)
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سنة  %03ي  ةدود " ROA"أ    مستوى " Baraka" م رؼ النس ة ل م ارؼ الخا ة يبد سّجؿ 
سنة  %6.58ونس ة  2008سنة  "TRUST"لدى  ؿ مف  ROE" 04-05%"ي  ةيف   غ  2010-2011
. مف جهة أخرى سجؿ  ائد الفترةخالؿ نفس  %03ي  ةيف لـ تتجاوز الم ارؼ الفرنسية الّ ال ة  2010

 لدى الم ارؼ العمومية ومستوى  %30ةيث تجاوز  2013-2008اأمواؿ الخا ة أ    مستوياته خالؿ 
 الم ري . نظاـمما ؿ  لدى الم ارؼ الخا ة نظرًا ل وسا القت ادي الموات  ونمو اأر اح ي  ال

نظرًا لتراجا ي  اأداء  "ROA": رهدت مؤّررا الّر ةية نو ًا مف الّتراجا ي  2015-2014الّسنوات 
وما يالةظ مف  النظاـ الم ري  الذي  اةب ةالة اله وط القت ادي  ال الد ولما له مف أ ر     

 ر ٍؿ م ارٍر     خالؼ اأزمة المالية العالمية   ار ير-هيدرو  دمة  اس وؾ المؤّرر  سا بيه أف تأّ ر 
 .الّت  لـ ي ف لها أي أ ٍر     الستبرار المال  2007-2008

  عالم الجزائري غير من رؼ     الّنظاـ المال  ال النظاـ الم ري  معن  آخر يّتسح ج يًا أّف 
لةالة  ا ت اراجه الّتةديد يمستوى اأمواؿ الخا ة تراجا  ر ٍؿ م ةوظ لدى الم ارؼ الخا ة     و 

خالؿ ت ؾ الفترة.  - م ط ح ت طيؼ –ترريد النفبات- ةالة التبّرؼو الّترديد مف ق ؿ الّس طات اإلرراؼ 
-2009المسّج ة خالؿ سنة  %20لديه مف  "ROE"    س يؿ الم اؿ تراجا مستوى  "BNA" م رؼي

 عد أف  اف ي  مستوى  "BEA" م رؼ  تمامًا  ما ة ؿ ل2015سج ت سنة  %12إل  نس ة  2011
ي  نهاية سنة الّتة يؿ  ي  ةيف الم ارؼ الخا ة الت  سّج ت  %14تراجا إل   2012سنة  18%

الجزائر أي تآ ؿ ن ؼ -خ يت م رؼلدى  %15  غ مستواها  "ROE"مف  %30مستوياٍت تجاوزت 
 %2.10إل  نس ة  2013سج ته سنة %10 مف  السالـ م رؼلوةدا و  2015-2014آدائها خالؿ الفترة 

وهذا نظرًا لنمو ةجـ اأمواؿ الخا ة  واقا أ  ر مف نمو ةجـ اأر اح  2015ي  نهاية سنة الّتة يؿ 
إّل  2015-2014المةبؽ لدى ت ؾ الم ارؼ. و  يه مف خالؿ ما س ؽ و الّرغـ مف تراجا المؤّرر خالؿ 

اـ الم ري  نظاـ مر ح ل غاية تمامًا ما أ دا سا بًا أّنه  اف  مستوياٍت معت رٍة جدًا  ومف الواسح أّف الّنظ
 تة يؿ مؤّررات التنايسية  الّرغـ مف  ونه نظاـ تب يدي ي  الخدمات الت  يؤديها.

ونمو اأمواؿ الخا ة  ف  2013-2000 ارتفاع اأر اح المتزايد خالؿ الفترة  يرت ط س وؾ الر ةية -
  التراجا نس يا خالؿ الفترة ػػػػػإل "ROA  &ROE"نمو اأر اح  النس ة ل م ارؼ الخا ة أدى 

      س الم ارؼ العمومية الت  س ت أ ولها مستبرة نس يا خالؿ يترة الت اطؤ   2014-2015
  الستبرار النس  ؛ "ROA"مما سمح لػػػ  2014-2015

 ؛ ار ير-هيدروال  دمةل ي دو أف ل تطورات المالية أ ر     الّنظاـ الم ري      خالؼ  -
 اأ ر الم ارر     ر ةية الّنظاـ الم ري  الجزائري؛  ار ير-هيدرويتسح أف أ ر الّ دمات ال -
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 :الٌسيكلة جكدةمؤٌشرات  .5.3
تع س مؤّررات الّسيولة مدى قدرة الم ارؼ     مواجهة الط  ات     التزاماتها المالية المتوقعة 

لمبا  ة سةو ات المود يف وط  ات الئتماف دوف  وغير المتوقعة  ر ٍؿ  اـ أي تواير الّنبدية ال ايية
الّتعرض إل  خسائر نتيجة  يا أي أ ؿ مف أ ولها  ويتطّ ب ذلؾ سرورة توزيا موارد الم رؼ     
أنواع مخت فة مف اأ وؿ يتوير الّسيولة لدى هذا الم ارؼ مف رأنه أف يعط   بة أ  ر ل جمهور 

ستوياتها العالية يم ف أف تعط  نو ًا مف  دـ الستبرار وير ؿ والمود يف ي  الم رؼ   الّرغـ مف أّف م
. وي  إطار الّ الةيات العامة ل نؾ الجزائر (1)مستويات مف المخاطر )مخاطر التجميد( وارتفاع الت اليؼ

المتع ؽ  الّنبد والبرض الت  تبس   11-03مف اأمر  35ةددت المهاـ الرئيسية ل نؾ الجزائر ي  المادة 
لذا سنةاوؿ أف ن رؼ  ف مستويات الّسيولة  الّرجوع  (2)ة الّسيولة ي  إطار مهاـ السياسة الّنبدية مراق 

واستنادًا لألداء ال  ير ي  تجدد الةتياطات اأجن ية  2004-2000  ييالةظ أف سنة (54)إل  الر ؿ رقـ 
ومية والم ارؼ العمومية. انع س  ر ٍؿ م ارٍر     ةجـ ومستويات اأ وؿ اأجن ية لدى الخزينة العم

أرهر( ترهد اتجاهًا ت ا ديًا منذ  03يمستوى اأ وؿ الّسائ ة ي  الجهاز الم ري  لفترة أقؿ مف  ال   )
النظاـ والّدينامي ية ي   1999-1998 ار ير -هيدروالتةسف اأوساع الم ريية  عد  دمة أسعار 

 . %120  يبد   غت مستوى الم ري 

: رغـ اّتساع الّسياسة الّنبدية المنتهجة لمت اص الّسيولة إّل أّف مستواها ظّؿ متنام  2005-2007
مف إجمال  اأ وؿ  %120ةدود  2006-2005يبد   غت مستويات الّسيولة   هذا الفترة خالؿ ر ٍؿ   يٍر 

ةيف ي   %130الم ري  وقد سج ت الم ارؼ الخا ة أ    درجة مف الّتر يز تجاوزت  نظاـي  ال
مف ناةيٍة أخرى يتمّيز منةن  سيولة اأ وؿ مبارنًة  سيولة  .%120الم ارؼ العمومية  متوسط 

يه  لـ تتجاوز الواةد  ةيح. مف جهتها سيولة  2007-2000الفترة  ي الخ وـ  مستويات معبولة نس يًا 
 م رؼالجزئ   ي اأ وؿ مبارنة  الخ وـ لدى الم ارؼ الخا ة  انت يوؽ الواةد  أّما     المستوى

ي  ةيف الم ارؼ  %150و  ت  "AGB" م رؼ  أما %105الّسيولة  2006  غت سنة  "Baraka"الػ 
وه  مستويات  الية جع ت الّنظاـ الم ري  يتسـ  %115الفرنسية  انت  يف ت ؾ المستوييف ةيث سج ت 

 هي  يا  ت ؾ الظاهرة.

:   غت سيولة اأ وؿ خالؿ هذا الفترة أق   مداها نتيجة الزخـ القت ادي ال  ير 2008-2011
لدى  %300لدى الم ارؼ العمومية ونس ة  %120سيولة   غت  2008 مستوييه يبد سج ت سنة 

الم ارؼ الخا ة و انت سيولة اأ وؿ مبارنة  الخ وـ  نفس الّنسؽ  مما يترجـ إل  ةّد  عيٍد درجة 
ل  الذي ساد القت اد  موما إ اف ت ؾ الفترة  الّرغـ مف ةالة الت اطؤ الرديد الذي يسود الوير الما

                                                           
 .57  مرجا س ؽ ذ را  ص 2014  التقرير السنكم االستقرار الماليس طة النبد الف سطينية   -(1)
 .178  ص 2008 نؾ الجزائر  التبرير السنوي  -(2)
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 2009سنة  %95سيولة  واقا  "Cpa"القت اد العالم  آنذاؾ. و    المستوى الجزئ  سجؿ م رؼ 
ةيف  "BNA" م رؼو انت المؤّررات  نفس الّنسؽ لدى  %110ودرجة سيولة مبا ؿ الخ وـ  واقا 

  مف جهتها الم ارؼ %115سيولة اأ وؿ ودرجة سيولة اأ وؿ إل  الخ وـ   غت  %90سجؿ 
. %120ث   غت مستوى يالخا ة  انت  رتـ أ    نس يا خا ة درجة الّسيولة لأل وؿ إل  الخ وـ ة

يبد اتسمت  ةالة مف الستبرار النس   ي  مستويات الّسيولة  ند أ    مستوياتها  2013-2012أما الفترة 
ف  انت  رتـ متناقص.  وا 

 2013-2008تضارب الرؤل بيف السياستيف الٌنقدية كالمالية خالؿ المرحمة  :(27)شكؿ  رقـ 

 
 إ داد ال اةث  ناء     ما س ؽ. المصدر:

: لتزاؿ هذا الفترة ت ب   ظ ها     مؤّررات الستبرار المال  وه  توة   ر ٍؿ   ير 2014-2015
مدى تأ را وةساسيته لدرجة انةراؼ وت اطؤ النراط القت ادي  هذا اأخير الذي تأ ر  ر ٍؿ م ارٍر 

ّنبدية الت  ي  أسواؽ الّطاقة العالمية   معن  آخر وي  نظرنا إف الّسياسة ال  ار ير-هيدرو  دمة أسعار 
تستهدؼ ةجـ الّسيولة الزائد ي  القت اد أ رها غير يّعاؿ نس يًا خ و ًا وأّف الة ومة ي  هذا الفترة 
ف  اف ي    ير مف الةالت تةاوؿ د ـ  طرةت مراريا مف رأنها أف تد ـ الّنراط القت ادي  وا 

 ال ّ  . الست مار ي  س يؿ تةفيز الّط ب ال ّ   وسياسة نبدية تستهدؼ العرض

لذا وةسب ما يتسح لنا أف هناؾ   عض التسارب ي  مجرى القت اد خالؿ الفترة اأخيرة  ونرى 
 أف السياسة المالية ه  الت  تةدو نسبا غير م رر وذلؾ أنها تتناقض والظروؼ القت ادية   يمف غير 

ةالٍة مف الّترريد خالؿ   الّد ـ الة وم  ال  ير  ـ تتةوؿ إل  2013-2012الررادة أف تتسـ الفترة 
  ي  -و تةفظ–ما ي ن   ندنا ي رة أف ل وجود لرؤى واستراتيجيات     المدى المتوسط  2015-2016

 الم ري : نظاـ نؼ هذا   ه يم ف سرد أهـ النباط الت  خ ص لها تة يؿ الّسيولة ي  ال

 القت اد ذو مستوييف؛ لتزاؿ الم ارؼ العمومية تخسا ي  نراطها إل  المر زية مما ي غ  م دأ -
يظهر الّتة يؿ العاـ ل سيولة  عض الهفوات المسّج ة     مستوى س طات اإلرراؼ وس طات الّنبد  -

ةيث أظهر مستوى  اهت مف اأداء لـ تس ط الّسيولة ي  المستوى المالئـ وهذا قد ي وف أمر مف 
أّف نمو القت ادي  اف أ  ر مف قدرة ا نيف إما أف الّسياسة الّنبدية غير يّعالة وهذا وجهة نظرنا أو 

ضبط العرض  -السياسة النقدية 
ضرورة )لضبط مستويات السيولة
 (سحب السيولة

حتفيز الطلب من  -السياسة ادلالية
ضرورة )خالل التوسع يف االستثمار 

 (.ضخ السيولة
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  و التّال  غياب الّررادة 2013-2008الّتة ـ ييه خالؿ مرة ة ما مف الّدراسة خا ة الفترة 
 القت ادية والعبالنية؛

ؿ ةوؿ "مدى نجا ة سياسة استهداؼ الّسيولة ي  تةبيؽ اتة يؿ الّسيولة يبود  نا إل  طرح سؤ  -
 الستبرار المال "؛

ُيظهر نو ًا مف  دـ التناسؽ  يف  "Macro-Prudential" الّسيولة الم اةب لتة يؿ مؤّرراتتة يؿ  -
السياستيف الّنبدية والمالية  اأول  تةاوؿ   ح الّسيولة  ند مستويات معينة واأخيرة تةاوؿ تةفيز 

 الط ب مف خالؿ قناة الست مار الذي يتط ب سيولة أ  ر؛
م ري   ت ؾ المستويات خالؿ يترة  بد  امؿ مف الزمف وما يزيد  ب يؿ. توسا الّسيولة لدى الّنظاـ ال -

ةدث هذا دوف أي تأ ير     درجة استبرار مؤّررات المالية ي  الم ارؼ يبود  نا إل  طرح تساؤؿ 
ف  اف الف ؿ السا ؽ قد أجاب  آخر مفادا "ييما تتم ؿ مةّددات الستبرار الم ري  ي  الجزائر"  وا 

طر الت  ت تنؼ النراط الم ري  الجزائري وأوسح  يانا أنها تبت ر     مخاطر     أهـ المخا
 الئتماف دوف سواها؛

البطاع القت ادي الةبيب  له تأ ير نس       درجة الّسيولة     خالؼ المؤّررات السا بة الت   -
درجة أ رت  ر ؿ م ارر       ار ير-هيدروالاتسح أنها تتأ ر  ر ؿ م ارر  ه  وأف  دمات 

 الّسيولة     خالؼ اأزمات المالية الخارجية؛
إّف تة يؿ منةنيات الّتسخـ ي رؼ أّنه ناتت ي  اأساس مف التغال  ي  اأجور  لذلؾ ي ف ر د  -

 مؤّرر الّسيولة ل ي ف  ي  نظرنا طالما لـ يتـ ر د مؤّررات القت اد ال ّ   لمعرية أساس الخ ؿ؛
تـ   ال ة مراةؿ أساسية )تدّيبات الّنبد اأجن     اي  اإلنفاؽ  إّف درجة الّسيولة ي  القت اد -

الة وم   تطور مستوى الودائا والئتماف( والقت اد الجزائري خالؿ يترة المسح أظهر أّنه يتأ ر 
 ال ال ة معا خ و ا ي  ظؿ التخ ص مف جانب   ير مف المديونية الخارجية  إّل أّف المعامؿ 

ئتماف(  اف له اأ ر ال الغ وهذا ما  رفنا  نه خالؿ تة يؿ مؤّررات الّريا المال  اأخير )الودائا/ال
 جن ا إل  تة يؿ مستوى الودائا والبروض ي  القت اد الجزائري؛

 نظاـو  يه مف خالؿ ما س ؽ نةف نرى  أنه يتوجب  مؿ إستراتيجية  ّناءة إلدارة الّسيولة ي  ال
 الم ري   ما س ؽ وأررنا خالؿ الّتة يؿ ي  الم ةث الّسا ؽ وذلؾ مف خالؿ :

 سرورة ت ن  البوا د اأساسية إلدارة الّسيولة المعدة مف ق ؿ لجنة  اؿ السترارية؛  -
 سرورة إ الح سياسات منح الئتماف ي  الم ارؼ الجزائرية ويؽ الررادة وم دأ الر ةية؛ -
 مة الس يمة ل جنة  اؿ السترارية ي  إطار التسيير الم ري ؛سرورة التبيد  م ادئ الةو  -
    س طات اإلرراؼ ا تماد آليات ال يفية ل سياسة الّنبدية ي  س يؿ تةبيؽ اأهداؼ  -

 )اإلقناع اأد  (؛ المنرودة
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 "Dwon– Top"سيناريكىات اختبارات اإلجياد المالي الكٌمي :    المطمب الثاني 
ة والت  قمنا   ناء مّ الّسا ؽ      عض الّنباط المه "Macro-Prudentielle" رؼ تة يؿ مؤّررات 

 نظاـالمتغيرات اإلجهاد المال  ويبا لذلؾ   عد أف تطا بت  ر ٍؿ   ير ما الّنتائت المستوياة مف  ع ة تبييـ 
أدناا      . لذلؾ تط ؽ اخت ارات الّتةمؿ ويؽ سيناريوهات والّ دمات المذ ورة2012المال  ل جزائر سنة 

مستوى المالية العامة مم  ة  ر يد الميزانية العامة خارج الّتطهير  الّتوازي ما مستوى العالقات الخارجية 
مم  ة  ر يد ميزاف المديو ات. ونةف ي  هذا المط ب ندرج أهـ النتائت يبط     أف نطرح تة يؿ 

اإلجهاد المال  وهذا مف أجؿ الةفاظ الّ دمات خالؿ الم ةث الموال  والذي يعن  ي  اأساس   رامت 
     منهجية واسةة ي  الّتة يؿ المعتمد.

 :"Dwon– Top"تصميـ سيناريكىات اإلجياد الكٌمي  .1
مف أجؿ اإلةاطة  مجمؿ اأوساع والمخاطر الت  مف المم ف أف ت تنؼ النراط القت ادي ي  

سياسية" أي -إجراء سيناريوهات خارجية "جيواإلجهاد وذلؾ مف خالؿ اخت ار الجزائر سنةاوؿ التوسا ي  
أ ر )القت ادي  موذجتةدد خارج النموذج  ةيث مف المةتمؿ أف ت وف التوترات مستوردة خارج النّ 

 .2008-2007تمامًا  ما ةدث ي  اأزمة المالية  (العدوى
 :فرضيات سيناريكىات اإلجياد الكٌمي .1.1

سياسية" تنطوي -المستوى ال ّ   اخت ارات الخارجية "جيوتستند اخت ارات اإلجهاد المعتمدة     
     جم ة مف الّسيناريوهات  ما تنطوي      دمات اقت ادية وه      النةو التال :

 :سياسية-صدمػػػػػػػػػػػػػات جيك .1.1.1
سياسية"     جم ة مف الّسيناريوهات -تستند اخت ارات اإلجهاد المال  ل متغيرات الخارجية "جيو

تعمؽ ي  ت ياف اأ ر الذي تس  ه نظرًا أننا قد وسةنا ذلؾ خالؿ الف وؿ الّنظرية الّسا بة  سوؼ لف ن
  ينما نعمد إل  تة يؿ الّسيناريو     ر ٍؿ واسٍا وهذا الّسيناريوهات  اآلت :

نة ويبا لهذا الّسيناريو يتـ ا تماد  ال ة متغيرات تترجـ  دمة الستدا :االستدانة الخارجية سيناريكىات .أ 
البروض ال نائية  البروض المتعددة اأطراؼ  )  سا باً الخارجية وه  تمامًا الت  استخدمتها الجزائر 

 . اإلساية إل  أ ر الّديف الخارج  مجمال( قروض مالية
ي  هذا الّسيناريو سوؼ نعتمد متغيريف  :كاربير-ييدركانخفاض أسعار ال أزمة سيناريكىات تشمؿ .ب 

أساسييف  اأوؿ تراجا سعر  رميؿ الّنفط ي  أسواؽ الطاقة العالمية  والمتغير ال ان  هو تراجا ج اية 
ي  ةد ذاتها  ةت  نست يف اأ ر الفعاؿ لبطاع الطاقة     مخت ؼ مؤّررات الستبرار   ار ير-هيدرو

 المال  ومؤّررات القت اد ال ّ  .
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نظرًا ل ظروؼ الةالية والت  تدور ةوؿ إم انية ا تماد  :سيناريكىات تخفيض األجكر لإلدارة العامة .ج 
المالية العامة ي  الجزائر     الّديف العموم  مف خالؿ اقتطا ات اأجور ارتأينا إل  أف تتسّمف 

ـّ تبسيمه إل  متغيريف اأوؿ يةدث مف خالؿ القتطاع مف  الّسيناريوهات المعّدة هذا الّ دمة وقد ت
  ما ييها أجور ورواتب اأسر. ةالعام دارةأ  اء اإلدارة المر زية  والمتغير ال ّان  يرمؿ  ّؿ اإل

 :الصدمػػػػػػػات االقتصادية .2.1.1
يعتمد اخت ار اإلجهاد المال  ي  الجزائر     يرسيات تسمح  است اؽ أو قياس الخطر الّنظام  

اؿ  دـ  فاية أ وؿ الم ارؼ و ذلؾ الخطر المتأت  مف الّر ط ال ين  الذي يأخذ ي  الةس اف اةتم
 ل م ارؼ ي  الّسوؽ الّنبدية وتستند اخت ارات اإلجهاد الت  نعتمدها     سيناريوهات مفادها:

 يتسّمف تة يؿ سيناريو أزمة :الٌصرؼ بيف الٌدينار كالعمالت الرئيسية سيناريكىات تشمؿ تراجع .أ 
رأنها التّأ ير     استبرار العم ة و التّال  مجمؿ اأ وؿ والّ روة ي  ال الد  الّ رؼ الت  مف 

ّنما هو  و الّرغـ مف  وف نظاـ إدارة   إّل (نظاـ مدار)الّ رؼ ي  الجزائر ل يخسا آللية السوؽ وا 
أّننا سنعط  ي رة  ف مدى تأ ير  دمة الّ رؼ     مجمؿ مؤّررات الستبرار المال  و ذا 

 .ت القت اد ال ّ   خا ةمؤّررا
يتسمف السيناريو ي  هذا الخ وص الّتة يؿ المعمؽ ل دمة  :سيناريكىات الٌمجكء إلى الٌديف العاـ .ب 

المديونية الخارجية  اإلساية إل  تخفيض أجور اإلدارة العامة  وهنا نتةدث  ف  دمة الّديف 
 . ر ٍؿ أوسا العموم 

هذا الّسيناريو يتسمف  دة متغيرات  ّ ية      :ادمسيناريكىات تراجع مؤٌشرات الٌنمك االقتص .ج 
الستبرار المال  أهمها الّتسخـ وال طالة  و ذا المجمعات الّنبدية  ذلؾ سنةاوؿ ت ياف أ ر المؤّررات 

 .ال ّ ية     مؤّررات الجزئية مف أجؿ مةاولة الر ط  يف الّدائرة الّنبدية والةبيبية
 :"Dwon– Top" سيناريكىات اإلجياد الكٌمي .2.1

تتسمف سيناريوهات اإلجهاد ال ّ    ما ذ رنا آنفا      ال ة مستويات وسيناريوهات ويبا لدرجة 
التأ ير و الّرغـ مف أنها سيناريوهات مبترةة ومفتع ة إّل أنها تخسا لمبار تيف أساسيتيف  اأول  أّنها ي  

ماذا لو؟؟"  واأمر ال ّان  أّنها سيناريوهات  ّناءة معبولة ومةتم ة الةدوث وليست "اأساس تخسا لم دأ 
ا ت اطية  عيدة  ف الةدوث. وي  هذا الّ دد ي ف سيناريو المترائـ )السار ل غاية( هو ي  الةبيبة غير 

ن" Dodd-Frank"معتمد ي  القت اد الجزائري وهو مدرج سمف القت اد اأمري   ي  منهت   تمد أما وا 
مف ق يؿ العمؿ ويؽ الم دأ الّسا ا لخت ارات اإلجهاد المال  ل ندوؽ الّنبد الّدول . و  يه نةف ندرج أدناا 
نتائت اخت ارات اإلجهاد المعد ومف  ـ سنبوـ  تة يؿ الّ دمات خالؿ الم ةث الموال  مف أجؿ الةفاظ 

 الف ؿ.     المنهجية المعتمدة ويؽ اأساس الذي طرةناا ي   داية
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 "down-Top"صدمة  –اإلجياد المالي  ىاتسيناريك نتائج  :(32)جدكؿ رقـ 

 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:
- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N

o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, Échantillon d'étude, 2004-2014. 

 االقتصادم العاـاالستقرار 
 بعد الصدمة 

قبؿ الصدمة 
 الصدمة

 إختبار الحساسية

 التكازف االقتصادم الداخمي التكازف االقتصادم الخارجي االستقرار المصرفي
الٌتركيز في األصكؿ 

 كضعية ميزاف المدفكعات كضعية ميزاف التجارم المالءة المصرفية المصرفية
بما فييا  -المالية العامة 
 التطيير عمميات

خارج  -المالية العامة 
 ميزانية التطيير

الٌسيناريك 
 -المتشائـ 

الضار لمغاية 
(75)% 

الٌسيناريك 
السمبي 

(50)% 

سيناريك خط 
الّسيناريو  األساس

 المترائـ
الّسيناريو 
 الس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الس   

الّسيناريو 
 المترائـ

لّسيناريو ا
 الس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الس   

  دمػػػػػػة ال جػػػػؤ لالستدانة الخارجيػػػػػة )م يار دولر( $3,02 $4,50 $5,25 867,78- 1301,64- 800,428- 1200,63- 17,33- 12,23- // // 17,20% 13,43% 55,73% 39,71%

سية
سيا

يك 
 ج
ات
صدم

 

35,76% 53,09% 13,14% 17,00% // // Pas affecté Pas affecté -3677,59 -3325,6 $13,25 $26,50 $53,10  الطاقة العالمية)الدولر( ي  سواؽ  ار ير-هيدرو دمة أسعار 
33,39% 51,52% 10,58% 15,30% // // Pas affecté Pas affecté -3589,5 -3238,7 1275 2550 5 103,10  م يار دينار(  ار ير-هيدرو دمة تراجا إيرادات اإلجمالية ل( 

23,72% 45,06% 8,20% 13,71% // // Pas affecté Pas affecté Pas affecté 954,45 1908,9 3 817,80   دمة تخفيض  **  الرواتب واأجور 
 **  اإلدارة المر زية   Pas affecté -1097,87 -1582,98 -1127,33 -1625,4 450,9 901,8 1 803,60 // // %10,10 %7,90 %50,11 %31,29 أجور اإلدارة العامة 

Pas affecté Pas affecté // // -11,24 -16,67 -925,53 -1468,09 -950,36 -1507,4 204,855 175,59 117,06    الدينار مبا ؿ الدولر اأمري  ** 
 دمة مخاطر 

 الّ رؼ

ات
صدم

 
دية

صا
اقت

 

39,05% 55,29% 7,04% 9,53% // // Pas affecté -3684,9 -3307,67 Pas affecté 193,28645 165,6741 110,45 الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية ** 
Pas affecté Pas affecté // // Pas affecté Pas affecté Pas affecté 1,953 1,674 1,12  الدولر مبا ؿ العم ة اأورو ية ** 
Pas affecté Pas affecté // // -38,56 -34,88 -3575,75 -3234,9 -3671,69 -3321,6 14,79% 12,68% 8,45%    دمة أسعار الفائدة  **  سعر الفائدة الةبيب 

)%( Pas affecté 21,00% 24,00% // // -14,48 -18,83 Pas affecté Pas affecté 0,53% 0,45% 0,30%   تسهيالت الودائا  ** 
Pas affecté Pas affecté // // -39,32 -35,39 -1528,2 -1870,1 -1379,01 -1793,4 74,55 63,9 42,60  إل  الديف العموم  ال جوء دمة 
Pas affecté Pas affecté // // Pas affecté -3466,6 -3162,13 Pas affecté 8,40% 7,20% 4,80%   التسخـ  ** 

 دمة تراجا 
 **  ال طالة   Pas affecté Pas affecté Pas affecté 19,60% 16,80% 11,20% // // %16,27 %12,04 %51,78 %33,79  مؤّررات ال ّ ية  

29,05% 48,62% 11,75% 16,07% // // Pas affecté Pas affecté -3836,85 -3431,8 4147,98 8295,95 16 591,90    الناتت الداخ   اإلجمال **)Pib( 
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 :"Dwon– Top"نتائج سيناريكىات اإلجياد الكٌمي  .3.1
مف خالؿ اخت ار اإلجهاد المعد يم ف إدراج أهـ النتائت المستوياة ي  الّنباط أدناا  وما نػذ ر  ػه أف 
هػػذا الخت ػػارات أجريػػت يػػ  ظػػّؿ ظػػروؼ اسػػت نائية تسػػود القت ػػاد الجزائػػري ةيػػث يخػػيـ   يػػه ةالػػة مػػف 

س يػ   جػز الماليػة العامػة وميػزاف المػديو ات  هػذا العجػز المتػرا ـ منػذ سػنوات التّ اطؤ الّرديد الػّذي انع ػ
البويػػة  أ ّػػر  رػػػ ؿ   يػػر   ػػ  التػػػوازف والسػػتبرار القت ػػػادي   ػػػار ير-هيػػدرو ػػّدة و ػػالموازاة مػػػا  ػػدمة 

  مجم ه وليس الستبرار المال  وةسب وييما ي   أهـ النتائت المستوياة مف الخت ارات:

السػتدانة الخارجيػػة لهػا أ ػػر قػوي   ػػ  مؤّرػرات السػػتبرار المػال  خا ػػة الم ػارؼ العموميػػة   ػدمة -
 الت  أظهرت هرارة   يرة اتجاا هذا ال دمة؛

     المالءة؛ ةقوي     جودة اأ وؿ الم ريية ي  ةيف مةدود ها دمة الستدانة الخارجية أ ر  -
الم ري  نظرًا  نظاـدة تتط ب إ ادة رسم ة يورية ل  دمة الستدانة الخارجية ويؽ الّسيناريوهات المع -

و ػػالّرغـ مػػف أّف هػػذا اإلجػػراء  ػػعب جػػّدا خا ػػة يػػ     هرارػة الماليػػة التػػ  ترايػػؽ طػػا ا خدمػػة الػػّديفل
 إّل أّنه اإلجراء اأوؿ الذي نراا ي  ظؿ ت ؾ الّسيناريوهات؛خا ة الم ارؼ ال

الّدينار( مما قد ينجر  نه  عض المخاطر   ما أّف  دمة الستدانة مف رأنها أف تؤ ر     العم ة ) -
 اتجاا العم ة اأورو ية الموةدة أ  ر تأ را مف الّدولر اأمري  ؛ الدينارتراجا 

 ػػدمة السػػتدانة مػػف رػػأنها أف تةػػّد مػػف درجػػة الّتوسػػا ال  يػػر يػػ  الّسػػيولة والم ػػارؼ الخا ػػة هػػ   -
 ؛ذلؾاأ  ر تؤّ رًا  

لقت ػاد الجزائػري ويتعػدى اأ ػر إلػ  الّنظػاـ المػال  مػف ارهػا   يػرًا   ػ  يعػد أ   ػار ير-هيدرو دمة  -
 خالؿ قناة الودائا و ذا قناة القتراض؛

تػؤ ر  رػ ٍؿ   يػٍر   ػ   ػؿ مؤّرػرات السػتبرار الم ػري  المعتمػدة و ػاف أ رهػا   ار ير-هيدرو دمة  -
 اأ وؿ ذو تأ ر  ميؽ نس يا؛    الم ارؼ العمومية هذا اأ  ر  مبا وأف مؤّرري المالءة وجودة 

 الم ري  إ ادة رسم ة مف أجؿ تالي  الهرارة المالية؛ نظاـتستوجب مف ال  ار ير-هيدرو دمة  -
 سػػيناريو السػػتدانة الخارجيػػة تػػؤ ر  رػػ ٍؿ   يػػر   ػػ  اسػػتبرار سػػعر  ػػرؼ   ػػار ير-هيػػدروال ػػدمة  -

 خا ة اتجاا العم ة اأورو ية الموةدة؛ الدينار
-هيدروأ  تت جدارتها ي  مباومة ال دمتيف العنيفتيف الت  أجريت ) الستدانة والالم ارؼ الخا ة  -

 (     خالؼ الم ارؼ العمومية الت  أظهرت أنها تتأ ر  ر ؿ  ميؽ نس يا؛ ار ير
تعػػد  ػػدمة تخفػػيض أجػػور اإلدارة العامػػة نسػػ ية يبػػط   ػػ  التػػوازف القت ػػادي ةيػػث ت ػػيف أف ل أ ػػر  -

 ةيف هناؾ أ ر نس   يبط     درجة الستبرار؛     التوازف الخارج  ي 
 دمة تخفيض أجور اإلدارة العامة لها أ ر نس       الستبرار المال  وأرار إل  أّف الم ارؼ  -

 الخا ة تعد اأ  ر تؤ را  هذا الّسيناريو؛
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 دمة أسعار الّ رؼ لها أ ر معت ر     تب ب  رؼ الّدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة وهو  -
أ       ير مف ذلؾ اأ ر اتجاا  رؼ الّدولر اأمري  . وأرار سمنيا إل  أّف  رؼ الّدولر 

وهذا خالؼ ما   يقت اد الجزائر لالاأمري   مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة ل يرّ ؿ  دمًة  النس ة 
ةيف  رؼ     أ ر ايجا   مف خالؿ  2012سنة  FMIتو ؿ إليه الّنموذج الخت ار الذي آجراا 

 الوير الذي يةببه اتجاا  رؼ الّدينار مبا ؿ الّدولر اأمري  ؛
 ؛النظاـ المال   ذلؾأ  تت  دـ تؤ ر و  دمة الّديف العاـ ذات أ ر مةدود     القت اد   -
الّسيناريوهات المرتر ة  يف الستدانة الداخ ية والخارجية اأوساع المالية متردية  سمفلما تزاؿ  عد  -

 التوازف ال ّ  ؛ ىوخارج مستو 
 أرار تة يؿ  دمة تراجا المؤّررات ال ّ ية إل  جم ة مف المالةظات نذ رها ي  الّنباط التّالية: -

 ط ي  ةيف ل أ ر     مستويات التسخـ تؤ ر نس يا     التوازف القت ادي الداخ   يب
 التوازف الخارج  ومؤّررات الستبرار المال .

  دمة ال طالة أ رها قوي وواسا     مجمؿ المؤّررات ال ّ ية لالقت اد والت  توازي أ ر 
 . ار ير-هيدرو دمة 

  مؤّررات النمو والّدخؿ يعّد أ رها نس يا     مجمؿ المؤّررات ال ّ ية ةيث تؤ ر     الّتوازف
الّداخ   و ذا مؤّررات الستبرار المال   ر ٍؿ نس   يبط  ي  ةيف أّف درجة الّتوازف 

 الخارج   منئ  ف ت ؾ التغيرات.

المال  ي   نظاـأ  ت الم ارؼ الخا ة  ال ة معت رة اتجاا التغيرات والّ دمات الت  ت تنؼ ال -
ؾ التغيرات  وي  هذا ال دد الجزائر ي  ةيف أف الم ارؼ العمومية ي دو أنها اأ  ر  رسة لت 

و ما أف الم ارؼ العمومية تعد ذات أهمية نس ية نةف نرى  سرورة د ـ آليات ونظـ إدارة وجهاز 
سياسية تعد ةادة     مجمؿ أداء ت ؾ -انس اط سوؽ يعاؿ لةمايتها  خ و ا وأف متغيرات الجيو

ل م ارؼ العمومية خالؿ الزمف الم ارؼ. مف جهة أخرى يم ف طرح آلية إ ادة الهي  ة التدريجية 
المتوسط مف أجؿ تالي  اأ ر البوي الذي يم ف أف يةدث اتجاا انتباؿ اأزمات الم ريية إل  

 البطاع الةبيب ؛
إف أداء الم ارؼ الخا ة أ    منه المسّجؿ لدى الم ارؼ العمومية رغـ مساهمتها ي  القت اد  -

ال ة معت رة        س الم ارؼ العمومية ةيث أنها المال  وه  تمتاز  درجة   نظاـالجزائري وال
مف المرجح أف تتةوؿ  ال تها إل  هرارة إ ر  عض الّ دمات المالية خا ة تراجا أسعار 

 وتراجا مؤّررات الستبرار المال .  ار ير-هيدروال
أف اأزمات المالية ي وف منرأها الم ارؼ  "Top Down"مف المرجح ةسب تة يؿ الّسيناريو  -

 العمومية هذا المرة نظرًا لوسا الهرارة الذي يهددها خا ة ي  ظؿ الّسيناريوهات المرا هة؛
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تحميػؿ االمتثاؿ بالمعاييػػر كمبادئ أفضؿ الممارسػػات أدكات الٌنظاـ المالي     : المطمب الثالث 
 كالمصرفي الفعاؿ

 الم ارؼ  مؿ لتنظيـ الفع يةالّدنيا  الفعالة الةدود الم ريية ل رقا ة اأساسية الم ادئ تم ؿ
 جودة أنظمة الّرقا ة لتبييـ  مؤّرر وس يـ تستخدـ اةترازي   ر ؿٍ    يها والّرقا ة الم ريية  واأنظمة

 البطاع  رنامت تبييـ سياؽ ي  اأساسية الم ادئ وال نؾ الدولييف هذا الّنبد  ندوؽ يستخدـ الّس يمة   ما
  الّتة يؿ المجرى أدناا المد ـ  الّتة يؿ الذي أجراا  ندوؽ الّنبد الدول  يعط   ورة  ف "PESF"المال 

مدى جودة نظـ الرقا ة واإلرراؼ الم ري  ي  الجزائر. وما نرير إليه أّف  ندوؽ الّنبد الدول  أجرى هذا 
  ما الم ري  نظاـالمف إجمال   %81الّتة يؿ     الم ارؼ العمومية دوف سواها ةيف  انت تر ؿ 

 يعزز مف اتجاا دراستنا الت  تم ؿ نفس النس ة ما التنوع ي  خ ائص الم ارؼ المستهدية.

 لمرقابة المصرفية الفعالة: 29المبادئ الػػػ  .1
تبييما لمدى التزاـ الّنظاـ الم ري   2012ي   "PESF"أجريت سمف  رنامت تبييـ الستبرار المال  

ل رقا ة الم ريية الفعالة الت  تعتمدها لجنة  اؿ السترارية  وقد   ت أف الّنظاـ  29الجزائري  الم ادئ الػػػ 
وي  ظؿ  دـ وجود سوؽ مال   (*)(06)الم ري  الجزائري الذي تهيمف   يه الم ارؼ العمومية الستة 

لذات  . وقد أجريت ت ؾ التبييمات ي  ر ؿ استب اء ل تبييـ ا(1)يؤّدي دورًا هامر  ي  تمويؿ القت اد
ل ردود مف ق ؿ ت ؾ الم ارؼ     الست ياف   الستناد إل  البوانيف والتنظيمات الت  تس ط النراط 
الم ري  ي  الجزائر و ذا تبارير مةايظ  الةسا ات الخارجييف  وهذا ما جعؿ هذا الدراسة تعتمد     

 ستب اء لت ؾ الم ارؼ.ت ؾ النتائت الت  خ ص لها  ندوؽ الّنبد الدول   دل مف إ ادة إ داد ا
 :(07إلى المبدأ  01المسؤكليات كاألىداؼ كالصالحيات )مف المبدأ  -المبدأ األكؿ .1.1

ةسب الم دأ اأوؿ لم ادئ الرقا ة الفعالية ل جنة  اؿ السترارية ي نه يتط ب تواير نظاـ ل رقا ة 
ولية اإلرراؼ     الّنظاـ الفعالة  مسؤوليات وأهداؼ واسةة ل هيئة الم  فة  اإلرراؼ  وهنا تبا مسؤ 

المال  ي  الجزائر      اتؽ  نؾ الجزائر الذي وزع ت ؾ المسؤوليات     هيآته الخا ة وه  مج س 
الّنبد والبرض و ذا الّ جنة الم ريية هذا اأخيرة الت  تد مها هيآت خا ة وه  المديرية العامة ل مفترية 

 عيف الم اف خالؿ الف ؿ الّسا ؽ.العامة والت  س ؽ وتطرقنا لمهامها الرقا ية  

 

                                                           
   نؾ التنمية )Bea(    نؾ الجزائر الخارج )Cpa( البرض الرع   الجزائري -)Bna( الم ارؼ العمومية ه : ال نؾ الوطن  الجزائري  -(*)

  .)CNEP(   ال ندوؽ الوطن  ل تويير والةتياط)BADR(  نؾ التنمية الريفية )،Bdl(المة ية
(1)

- FMI, ALGÉRIE- ÉVALUATION DE LA STABILITÉ, Rapport N
o
. 14-161, 2014, Op-Cit, P ..  
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نما أيسا  أما ييما يخص جودة اإلرراؼ ي ف  م ية الّر د ل تتوقؼ يبط     س طات اإلرراؼ وا 
     عض السياسات القت ادية و ذا نو ية ال ن  التةتية الت  مف رأنها د ـ انس اطية الّسوؽ وتؤّ ر 

الفّعالة  يع   س يؿ الم اؿ ةجـ الّتر ز ال  ير والةساسية  ر ٍؿ   يٍر     قدرتها     ممارسة الّرقا ة 
مف رأنه أف يؤّ ر     جودة الئتماف  وهذا العوامؿ ي  الةبيبة ه  خارج قدرة   ار ير-هيدرولبطاع ال

مف ةجـ اإليرادات ال ّ ية  %34ي   يسهـ  ار ير-هيدرو بطاعي س طات اإلرراؼ الم ري  ي  س طها.
العامة واأ  ر مف ذلؾ والذي يجعؿ وسا الّتوازف  اإليرادات مف إجمال  %65 ف لالقت اد وما ير و 

وهذا ما مف  مف ةجـ ال ادرات ال ّ ية لالقت اد الجزائري %98الخارج  ةساسًا أ  ر هو أنه يسهـ ي  
    سياسات منح الئتماف مما قد يؤ ر ي  المستب ؿ لمخاطر ائتماف ل ةدود لها قد  رأنه أف يؤّ ر

 تع ؼ  الستبرار الم ري  الجزائري و التّال  الّنظاـ المال    ؿ.

ويرار إل  أف مستوى النراط وةالة الرواج ال  ير الذي اتسـ  ه النراط القت ادي الجزائري طواؿ 
ةيف  2009  سمح  تجاوز ةالة اله وط الت  خيمت     القت اد العالم  خالؿ سنة 2008-2002الفترة 

  وقد تد مت المالية العامة ي  الجزائر  ذاؾ  عد  ار ير-هيدروي  الط ب العالم  مف الرهدت تراجعا 
  ويذ ر أف الّنظاـ الم ري  الجزائري لـ يتأ ر 2013-2010النتعاش ي  ت ؾ اأسعار خالؿ الّسنوات 

 )أزمة الرهف العباري(. 2008-2007مط با  اأزمة المالية 
 :(25إلى المبدأ  08مبدأ تحميؿ الشركط المطبقة عمى العمميات المالية كالمصرفية )مف المبدأ  .2.1

الذي  11-03مف خالؿ ر د اأدوات والرروط المط بة     العم يات الم ريية منذ  دور اأمر 
يعن   الّنبد والبرض ي نه يالةظ تةسف نس   ي  ت ؾ اأدوات  غض الّنظر  ف يعالية  عسها  إساية 
إل  إ ادة الّنظر ي  استباللية هيآت اإلرراؼ الم ري   ف  اق  الّسياسات القت ادية والت  مف 

ة. وقد ورد سمف المم ف أف تس ب  عض التداخؿ والتسارب ي  اأهداؼ الّسياسة القت ادية العام
أّف المخاطر الم ريية ت ب  مةدودة  29الستنتاجات الت  تو ؿ إليها أيسا سمف تة يؿ الم ادئ الػػ 

نب د هنا أف الّنظاـ الم ري  الجزائري نظاـ  –نظرًا لدرجة  دـ التعبيد ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري 
 لّ ال ة المالية  ذلؾ.  ما س ؽ وأرار تة يؿ مؤّررات ا -غير مر ب غير معبد  سيط

ي  ذات السياؽ تـ ت ييؼ اإلطار الةترازي إلدارة المخاطر  عد اإل الةات الت  أجريت     
الذي يعن   الّنبد والبرض وتماريا ما اإل الةات الت  أتت  04-10الّنظاـ الم ري   عد  دور اأمر 

جنة  اؿ لإلرراؼ الم ري  ةيف أدخ ت  ها مخت ؼ المعايير الدولية لإل الةات المالية و    رأسها ل
تعديالت     مؤّررات الستبرار الم ري  إساية إل  جم ة اإل الةات الت  أ دها  ندوؽ الّنبد 

دخاؿ التعديالت ي  مجاؿ الرقا ة   الدول  ي  ذات السياؽ وتعد رسم ة الّنظاـ الم ري  الجزائري وا 
الم ري  ل رؼ مواطف  نظاـإساية إل  إ ادة تبييـ ل الداخ ية أهـ ت ؾ النظـ الةترازية المنتهجة  
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السعؼ درجة الةساسية الت  ت تنؼ نراط الوساطة المالية ي  الّنظاـ المال  يساًل  ف إطار مة ـ 
لر د مخاطر الّسيولة ووسا نهت موةد لذلؾ.  الّرغـ مف أف  ندوؽ الّنبد الدول  ذ ر  أف تنفيذا  ط ء 

ة أماـ إرساء الّنظاـ الفعاؿ إلدارة المخاطر الة يفة خا ة ي  ظؿ  دـ ي  تةبيبه  وهو ما يظؿ  ب 
وجود تنسيؽ ل مهاـ المنوطة  هيآت اإلرراؼ خالؼ لما يتسمنه البانوف اأساس  ل م ارؼ )قانوف الّنبد 

 ذلؾ أنه ل يزاؿ يتعيف نرر نظاـ  "FMI"والبرض( أي أف ت ؾ اإلجراءات تفتبر إل  التساؽ.  ما أرار 
دارة اأزمات وتة يؿ اخت ار المباومة. ي  ةيف ذ ر  ندوؽ الّنبد الدول  أّنه ليزاؿ التعاوف ما هيآت إل

 .(1)اإلرراؼ الخارج  متةفظا مف ق ؿ الس طات الجزائرية
 المحاسبة كمعايير اإلبالغ المالي: .3.1

لجع ها أقرب إل  المعايير الّدولية إّل أّنه  2010اإل الةات ي  الممارسات المةاس ية تـ سنة  رغـ
 ما واجهت هذا الدراسة مرا ؿ -لتزاؿ المع ومات المالية  ف الم ارؼ والمؤسسات المالية غير  ايية

 الّرغـ مف أف الممارسة المةاس ية ي  الّنظاـ الم ري   - وي ة ي  جما المؤّررات المالية الم ريية
ـ المت اؿ لإلي اح  بوائـ المالية ويؽ المعايير الدولية وه ذا يظؿ إ داد الجزائري تب يدية نو ا ما رغ

الةسا ات الموةدة ولسيما الم ارؼ العمومية غير  اؼ هذا ما يسعؼ مف درجة تواير مع ومات مالية 
دارة المخاطر الم ري  إل   نظاـإساية إل  أّف  دـ لجوء ال   ف المخاطر وتنظيـ الرقا ة الداخ ية وا 

سواؽ المالية وةبيبة  دـ التزاـ الم ارؼ العمومية  م دأ اإلي اح المال  الذي يعد أهـ  ند سمف اأ
معايير المةاس ة واإل الغ المال  يةوؿ دوف إرساء انس اط الّسوؽ خا ة الم ارؼ العمومية  ويرمؿ 

ا لمتط  ات ال رؼ  ف هذا اليتبار إل  نرر ال يانات المالية الموةدة والمرة ية والمستوى المنخفض جد
المخاطر النو ية   اإلساية إل  ذلؾ ل تتوير التبارير السنوية ل م ارؼ     موقعها     اإلنترنت مما 
يج ر الجمهور)    غرار ال اة يف والقت ادييف(. ول يم ؾ  ندوؽ سماف الودائا الس طة ال ام ة ل برار 

نوف اأساس  الذي يس ط آلية تسيير نظاـ سماف الودائا )الستباللية( مما يستوجب إ ادة النظر ي  البا
الم ريية. ومما يرير أيسا جدوى يعاليته نظرًا ل تأخيرات المفرطة ي  السداد  عد ةالت يرؿ الم ارؼ 

المال  الجزائري  عد إطار مالئـ إلدارة  نظاـ. ول يوجد لدى ال2005و 2003الت  ةد ت  يف  ام  
يالتنظيـ السا ؽ ل يعدو أف ي وف  الجا نهائيا يؤ ر      "un cadre de gestion de crise"اأزمات 

 درجة استبرار المالية العامة مف جهة ومف درجة استبرار الّنظاـ الم ري  مف جهة أخرى.

 

 

 
                                                           
(1)

- Fonds monétaire international, Rapport N
o
. 14-161, 2014, Op-Cit, P43 . 



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

294 

 خطة العمؿ المكصى بيا لتحسيف االمتثاؿ لمبادئ باؿ األساسية: .2
ريية الفعالة يستوجب أف ي وف الّنظاـ الم ري  مف أجؿ إرساء الم ادئ اأساسية ل رقا ة الم 

رساء الم ادئ الفعالة ل رقا ة  يعال ودينامي يا جن ا إل  تواير  عض الرروط المهمة ي  س يؿ تةبيؽ وا 
ي  ظؿ  ةت الم ريية ةت  ت وف س طات اإلرراؼ قادرة     إ داد جهاز رقا ة وتط يبه ومراق ته 

يطة أف ت وف س طات اإلرراؼ قادرًة     الستجا ة ل ظروؼ الخارجية اأوساع المالية المتوترة  ما رر 
 :(1) الت  يم ف أف تؤ ر س  ا     الّنظاـ الم ري  هذا الرروط ه 

 سياسات اقت ادية   ية س يمة ومستدامة؛ -
 إطار  مؿ مؤسس     نةو جيد ل ياغة سياسة الستبرار المال ؛ -
 وت فية المؤسسات المتع رة؛ إطار  مؿ واسح إلدارة اأزمات والت ةيح -
 مستوى مالئـ مف الةماية ل نظاـ المال  )ر  ة الةماية العامة(؛ -
 انس اط يعاؿ ل سوؽ؛ -

ويرار إل  أف هناؾ  دة  وامؿ مف رأنها أف تةد مف درجة أداء س طات اإلرراؼ الم ري      
مستوى العالم  وليس ي  الجزائر يبط وتعد المتغيرات الخارجية الت  ه  خارج اخت اص س طات 

 ؿ  اإلرراؼ الم ري  أهـ وأ  ر ت ؾ المتغيرات تأ يرا     سالمة الجهاز الم ري  والّنظاـ المال   
لذلؾ ين غ  أف تسط ا س طات اإلرراؼ الة ومة  ت ؾ المتغيرات والتنسيؽ ييما  ينها مف أجؿ سماف 
تةبيؽ اأهداؼ المسطرة  ينها )الستبرار والتنمية القت ادية(. وقد أوجزت تة يالت  ع ة تبييـ الستبرار 

 :(2)الفعالة نذ ر أهمها جم ة مف المتط  ات لتةسيف أساليب الرقا ة 2012المال  ل جزائر سنة 

ي  خ وص المسؤوليات  ال الةيات واأهداؼ يستوجب تعزيز التّنسيؽ والّتوا ؿ  يف مخت ؼ  -
هيآت الّرقا ة ل نظاـ الم ري  ) نؾ الجزائر  مج س الّنبد والبرض  ال جنة الم ريية(  ما سماف 

نسيؽ  ينها خا ة  ند وسا استباللية ت ؾ الهيآت و ذا إجراء مراورات أ  ر انتظاما لسماف الت
 الّ وائح والّتع يمات الجديدة؛

ي  خ وص الستباللية والمسؤولية والةماية البانونية ل س طات اإلررايية ين غ  سماف أف مج س  -
الّنبد والبرض و دا ال جنة الم ريية تعمؿ ويبا ل م ادئ المخوؿ لها ي  قانوف الّنبد والبرض ووسا 

جراءات تعييف وتنةية أ ساء ومسئول  ت ؾ الّ جاف؛ إطار ترريع  يةدد معايير  وا 
ي  سياؽ التعاوف والتنسيؽ يجب وسا إطار ل تعاوف  يف الس طات الرقا ية     المستوى الجزئ   -

ل م ارؼ والمؤسسات المالية )الرقا ة الة يفة  ومراق ة التأميف  ومراق ة السوؽ  ووزارة المالية(  
 ومات     أساس  نائ  ما الس طات الرقا ية  ما ييها  ندوؽ الّنبد وتعزيز الّتعاوف وت ادؿ المع

                                                           
(1)

- Comité de Bàle, Prancipes Fondamentaux Pour Un Contrôle Banqaire efficace, Op-Cit, P15. 
(2)

- Fonds monétaire international, Rapport N
o
. 14-161, 2014, Op-Cit, P50 . 
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الدول   ما وجود إطار مم ف ل يفية ال رؼ  ف المع ومات السرية وتةديد رروط استخدامها 
 وتداولها ي  إطار العمؿ الم ري  والرقا ة الة يفة؛

از اإلرراي  ولجاف الرقا ة ي  إطار الم دأ الخامس وهو معايير الترخيص يتط ب التنسيؽ  يف الجه -
الداخ ية ي  الم ارؼ واأهـ مف ذلؾ أورد ي  تبرير الستبرار أف رروط ترخيص ال تماد الت  
يتسمنها قانوف الّنبد والبرض غير  ايية وي ـز د مها   نود أوسا نطاقا ترمؿ مستويات الّسيولة 

 الدنيا ونظـ الرقا ة الداخ ية؛
ي يعالت الستةواذات ال  يرة يبد أو    ياف ال ع ة  تةديد أ  ر ي  خ وص الم دأ السا ا الذ -

  نظرًا ل س ا ية الت  04-10المعدؿ  اأمر  11-03مف قانوف الّنبد والبرض  (*)(74)ل ياغة المادة 
 ت تنؼ هذا المادة ي  خ وص المساهمات  النس ة ل م ارؼ والمؤسسات المالية؛

ي  مجاؿ تط يؽ الةو مة الم ريية داخؿ الجهاز الم ري   ما تنص     ذلؾ الم دأ السا ا ي نه  -
وي  هذا الخ وص نةف نرى  أف يرا   است ماؿ تةديث وتسيير نظاـ الرقا ة الداخ ية تمامًا ويؽ 

ي  الت  تعن   الرقا ة الداخ ية  08-11ما أت  ي  الموا يؽ المنظمة له نعن   ذلؾ التع يمة 
الم ارؼ جن ًا إل  التنسيؽ ما المراجعة الخارجية  وقد أيس  تبرير ال ع ة ي  هذا المجاؿ إل  
تعزيز الرقا ة     أساس المستندات  دًل مف ت ؾ الّتع يمات الت  تةدد أساليب إدارة الم ارؼ سيما 

وي  ذات الّسياؽ  ت ؾ الت  تةدد الم ايآت وتعزيز دور اأ ساء المستب يف ي  المجالس والّ جاف.
د ا تبرير ال ع ة إل  سرورة يرض  ف طريؽ التنظيـ إنراء لجاف مراجعة الةسا ات مخت ة ي  
مجاؿ العمؿ الم ري   جن ًا إل  لجنة إلدارة المخاطر ي  الم ارؼ ال  يرة و ذا  رنامت وخطة 

  مؿ إلدارة المخاطر الترغي ية خا ة ي  الم ارؼ العمومية؛
لخامس  رر يستوجب مف الم ارؼ التبيد الّ اـر  نظاـ الرقا ة الداخ    وسرورة تط يبا ل م دأ ا -

إ داد خرائط المخاطر الت  ت تنفها   اإلساية إل  إدارة ة يفة لمخاطر الّسيولة خا ة اخت ار 
 اإلجهاد المال ؛

 دة المرار إ ادة الّنظر ي  الم دأ الّسادس  رر الذي يبس    فاية رأس الماؿ مف خالؿ تنفيذ البا -
 الذي يعن   بانوف الّنبد والبرض؛ 11-03مف اأمر  (*)(89)إليها ي  المادة 

اإلي اح والّرفايية  ين غ  نرر المع ومات وال يانات المالية ل   ت وف متاةة  28ي  إطار الم دأ  -
 ؛(1)لأل ةاب الّ  ة و ذا ل جمهور العريض     ةٍد سواء

                                                           
 وتةوزها مساهمات تأخذ أف المالية والمؤسسات الم ارؼ : يم ف بقانكف النقد كالقرض  الذي يعن  11-03مف اأمر  47تنص المادة   -(*)

 .والبرض النبد مج س رسمها الت  الةدود ل م ارؼ  النس ة المساهمات هذا أف تتعدى يجوز ول
 أف ةيف   ؿ ي  ت أف مالية مؤسسة و ؿ  نؾ  ؿ     : يجب بقانكف النقد كالقرض  الذي يعن  11-03مف اأمر  89تنص المادة   -(*)

 مف هذا اأمر. 88ي  المادة  المذ ور اأدن  الرأسماؿ اأقؿ     يعادؿ  م  غ الغير تجاا  ها م ـز هو الت  يعال خ ومه تفوؽ أ وله
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 يػػػػػػػة:معايير المحػػػػػػػػػاسبة الٌدكل .3
الت  ت ةؽ  الّنظاـ  الم ارؼ والمؤسسات المالية ةاليا تتبيد  مسؾ المخطط الةسا ات الم ريية

الذي يتسمف مخطط الةسا ات والبوا د المةاس ية المط بة     الم ارؼ والمؤسسات المالية   09-04
الةسا ات المتع بة  العمالت وتختص المطا بة الترميز وتسمية ومةتويات ةسا ات العم يات  دا  عض 

 04-09الّنظاـ يهدؼ . و (2)والّتسجيؿ المةاس   الّ ع ة والّسندات الت  تخسا إل  قوا د خا ة ل تبييـ
"  ويب د  البوا د  المؤسسات الخاسعة إل  تةديد مخطط الةسا ات الت  تد   ي    ب النص "

وا د التبييـ والتسجيؿ المةاس    وويبا لهذا ياف المةاس ية ةسب هذا التنظيـ الجزائري م ادئ المةاس ة وق
الم ارؼ م زمة  التسجيؿ المةاس   ويبا لهذا المخطط وةيث أنه ألغ   ؿ اأة اـ المخالفة له ويب د 

 .2010وقد ررع العمؿ  هذا الّنظاـ ي  اأوؿ مف جانف   08-92 هذا الّنظاـ 

المال   معناا السيؽ والجزئ  )الستبرار ي  خسـ هذا   ه يتسح أف أهـ مةّددات الستبرار 
المال  ي  الم ارؼ( يتةدد أساسًا مف متغيرات خارجية وأخرى داخ ية  هذا اأخير يتم ؿ أساسًا ي  

الم ري  العموم  خا ة  نظاـدرجة التنوع ومستوى جودة اأ وؿ ي  ةيف يتم ؿ اأوؿ ي  ةساسية ال
  سوؽ الطاقة العالمية. وقد ت يف جزئيا أف الّنظاـ المال  ي  ار ير-هيدرول تذ ذب الةا ؿ ي  أسعار 

الجزائري غير من رؼ تمامًا     العالـ الخارج  ما يفسر أّنه غير ةساس مط بًا لألزمات المالية 
الخارجية المتأتية مف ت ؾ النظـ المالية العالمية  و  يه مف خالؿ ما س ؽ نةف نرى  أنه يتوجب     

 ال  والم ري  و ذا  انع  البرارات لقت ادية العمؿ    :س طات اإلرراؼ الم

تنويا القت اد الوطن   ما يتمار  والمبومات القت ادية الت  توير لهـ  دائؿ  ف الست مار ي    -
 ؛ير ار -قطاع الريا والهيدرو

 تالي  الستدانة الخارجية  ما يتواير مف  دائؿ  ما ييها خيارات التمويؿ ال م  التسخم ؛ -
 سرورة تفعيؿ  ور ة البيـ المنبولة إلتاةة أر اؿ و دائؿ تمويؿ جديدة ما إرراؾ البطاع الخاص؛ -
 ل جنة  اؿ السترارية لتالي  الّ دمات الخارجية؛ الم ريية سرورة التّبيد  م ادئ الةو مة -
 ئر؛إ ادة هي  ة الم ارؼ العمومية وا  ادة الّنظر ي  مدى انس اطها اتجاا تع يمات  نؾ الجزا -
ال تماد     اإلستراتيجية القت ادية  دَل مف الخطط الت  اتسح مةدوديتها ي  إ طاء تط عات  -

 مستب  ية زائفة خا ة ي  ةجـ اإليرادات وتطورات العنا ر القت ادية؛

 

                                                                                                                                                                                     
(1)

- Fonds monétaire international, ALGÉRIE- ÉVALUATION DE LA STABILITÉ DU SYSTÈME 

FINANCIER, Rapport N
o
. 14-161, 2014, Op-Cit, P52 . 

( 2 )
- article 03, Règlement n 09-04, du 29 décembre 2009, portant plan de comptes bancaire et règles 

comptables applicables aux banques et aux établissements financiers, , journal officielle n° 76, 

Correspondant au 29 Décembre 2009. 
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 اإلجياد المالي لمنظػػػاـ المالي الجزائرم  اختبارفعالية تحميؿ :  المبحث الثالث
دأ ت س طات اإلرراؼ الم ري  ي  الجزائر     تط يؽ اخت ارات اإلجهاد المال      المستوى 

الم ري  وهذا  البياـ  مةا اة أزمة  نظاـاللتبييـ ةساسية  "PESF"أ ناء إجراء  2013ال    والجزئ  سنة 
ة نباط السعؼ  لتبييـ هرارة الم ارؼ والمؤسسات المالية  وقد استخدمت اخت ارات الةساسية لدراس

 20مف  "Down–Top"وارتم ت العم ية تة يؿ   اخت ارات المالءة ي  سيناريو القت اد ال ّ   لة دل
 "إر الية . يأت  هذا الم ةث لدراسة الت  تناولت سّتة م ارؼ  مومية "up–Bottom"ًا واخت ار م ري

إجراِء س س ة مف سيناريوهات ةت  الجزائر ل ّ دمات" مف خالؿ ي  مدى ةساسية الّنظاـ المال  
 نستخ ص نباط الّسعؼ والةساسية ي  الجهاز الم ري      وجه الّتةديد.

 "Down– Top" تحميؿ  سيناريكىػػػػػػػػػػػػات اإلجياد المالػػػػػػػػػػي المعدة كفػػػػػػػػػػػػؽ :    المطمػػػػػػب األكؿ 
ؿ الم ارؼ المتويرة والت  تم ؿ ػػػػػػػػػػاستهداؼ  سنةاوؿ إجراء اخت ار اإلجهاد المال  مف خالؿ 

مف الّنظاـ الم ري  إجماًل  وهذا  هدؼ است ماؿ الّتة يؿ المعد سا بًا ي  س يؿ اإلجا ة  ف  75-80%
مةا اته لسيناريوهات ذات  ال ة اإلر الية المطروةة ي   داية الف ؿ وهذا مف خالؿ تة يؿ الّسيناريو  

يتم ؿ ي  سيناريو اأساس أي المرجعية ق ؿ الّ دمة ويرمؿ الّسيناريو ال ان  تراجا مستويات. اأوؿ 
المؤّررات المعتمدة ي  الّسيناريو  عدة مستوياٍت وهو الّسيناريو الّس    وهذا يم ؿ الخت ار اأخير الذي 

ر ل غاية". وما ننّوا إليه أّف يعتمدا القت اد الجزائري   ينما الّسيناريو اأخير وهو سيناريو المترائـ "الّسا
القت اد الجزائري وسمف  رامت  ندوؽ الّنبد الّدول  أو ةّت  مف ق ؿ س طات اإلرراؼ ل يعتمد 
نما ا تمدناا مف ِق ؿ العمؿ  الم دأ الّسا ا لخت ارات  الّسيناريو المترائـ )الّسيناريو السار ل غاية(  وا 

 ّدول  "الةذر مف سيناريو ال جعة السوداء".اإلجهاد الت  يعتمدها  ندوؽ الّنبد ال

 :استخداـ اختبارا اإلجياد لمتكامؿ في إدارة المخاطر .1
إّف اخت ارات اإلجهاد المال  ين غ  أف ترّ ؿ جزءًا ل يتجزأ مف  باية إدارة المخاطر وأف ت وف قا  ًة 

 (1)  ف اخت ار الجهد الّرامؿ ل  رنامت ل ّتط يؽ وأف ي وف  ّناع الّسياسة والبرار يتةم وا المسؤولية الّنهائية
الم ارؼ  يتعّ ؽ ييما وخا ةً  أدوات إدارة المخاطر استخداـ يعالية زيادة هذا الخت ارات ي  وستسا د

 إدارة وأدوات المخاطر وتةديد وتعزيز اخت ار     م رؼال يعمؿ أف ذات اأهمية الّنظامية   ما يجب
دارة الماؿ رأس لسماف تةسيف المخاطر . م رؼوالخارجية ل  الّداخ ية الّت الت ويعزز الّسيولة وا 
 والمراق ة وإلدارة المخاطر يتسّمف المخاطر وتةديد لتعزيز مت ام ة إستراتيجية اإلجهاد اخت ارات  رنامت
 مف يتجزأ ل جزءاً  يرّ ؿ أف المالية  ويجب المخاطر المةايظ إدارة     الّسغط اخت ار استخداـ ذلؾ

                                                           
(1)

- Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision,  Principles for sound stress 

testing practices and supervision, May 2009, Op-Cit , P08. 
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  م رؼال     س  اً  تؤّ ر أف يم ف الّت  الّظروؼ ي  الّتغيرات أو الماؿ رأس ل فاية الّداخ   التّبييـ  م ية
 الّسيولة. ومخاطر الّتمويؿ ومراق ة قياس تةديد ي  أساسية أداة اخت ار أيساً  وين غ 

 :تضميف مبادئ اإلجياد المالي الدراسة قيد اإلجراء .2
 ادًة تتـ لتبييـ آداء المؤّسسات المالية مف جان يف مهميف )المالءة اخت ارات اإلجهاد المال  

ي ّننا نجد أّنه مف اأهّمية   الم ري  نظاـالو ما أّف معظـ هذا الخت ارات ترّ ز ةّت  اآلف      والّسيولة(
ري والت   م اف أف نجري اخت ارًا     المستوى ال    لسيما الهيا ؿ وال ن  اأساسية لالقت اد الجزائ

  لذلؾ نستعرض الم ادئ اأساسية  ار ير-هيدروترمؿ الّتغيرات الجيوسياسية المخت فة خا ًة  دمات ال
 المعتمدة ي  تة يؿ الّسيناريوهات.

 :مبادئ اإلجياد المالي .1.2
 .(12) ييما ي   تو يؼ لم ادء اإلجهاد المال  ل سيناريوهات ويؽ دليؿ الم ادئ المدرج ي  الجدوؿ رقـ

 :اإلجياد تعريؼ مالئـ لممحيط المؤسسي لالختبارات "01"المبدأ  .1.1.2
يتناوؿ هذا الم دأ اختيار المؤسسات الت  ستدرج ي  الخت ارات ةيث ين غ  أف ت وف ذات أهّمية 
اـ نظامية  الّنس ة ل بطا يف المال  والةبيب  و تط يؽ هذا الم دأ يتطّ ب يهمًا دقيبًا ل سمات الّرئيسية ل ّنظ

ل مؤّررات  رامؿ ق ؿ اخت ارات الّتوتر وقد أجرينا مس بًا تة ياًل  اـ ل واقا القت ادي إسايًة إل  تة يؿ
"Macro/Micro-Prudentieel" وةسب ما تبس   ه المنهجية المتّ عة ي  تة يؿ سيناريوهات اخت ار  

 ما ي  ذلؾ يروع الم ارؼ  الم ري مف أ وؿ الّنظاـ  %70اإلجهاد ين غ  أف ترمؿ العّينة     اأقؿ 
 .(1)اأجن ية العام ة ي  الّنظاـ الم ري 

ي  سياٍؽ آخر  يعت ر الّنظاـ الم ري  
الجزائري المةور اأساس  ل نظاـ المال   ةجـ 

مف مجمؿ الّنظاـ المال   %92أ وؿ تجاوزت 
مف َ ينة ِمف الم ارؼ  ِدراستنا مجتما يَت وفو 

العام ة ي  الّسوؽ الم ري  الجزائري وهذا 
لستةالة ل عو ة و   2015–2000خالؿ يترة 

 13تـ اختيار  ينة مف  دراسة البطاع  امالً 
م ريًا وه  متنو ة مف  20مؤسسة مف إجمال  

  ةيث ط يعة الّنراط  يف الخاص والعػػػػاـ.

 

 عينة الٌدراسة الممثمة في االختبار :(37)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث   ناء     : المصدر:

- Bnqe Algérie, Bulletin Statiste Trimestriel,2000 - 2017. 

- Rapport Les Bnqe Comercielle Algérie, 2004-2015. 

 
                                                           
(1)

- IMF, Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices, Op-Cit, August 2012, p 24. 

 
18% 

إجمال  البروض 
 ينة  -الموز ة 

 الدراسة
82% 
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 :المخاطرتحديػػػػػد القنػػػػػكات ذات الٌصمػػػػػػػة بانتشػػػػػػار " 02"المبدأ  .2.1.2
الّ دمات وأ رها     مجمؿ مؤّررات  تطورين غ  خالؿ تة يؿ الّسيناريوهات أف نر ط  يف 

  ار ير-هيدرولالستبرار المال  ومف خالؿ ما تطرقنا إليه سا بًا وّسةنا     س يؿ الم اؿ أ ر  دمة ا
    الستبرار المال  والت  تعد قناة الئتماف والودائا البناة اأساسية لنتباله  مف جهة أخرى يعد ت اطؤ 
الّنمو القت ادي أو تراجا مؤّررات القت اد ال    ذات أ ٍر   ير     مؤّررات الستبرار المال  مف 

 ية ال  ية خا ة المالية والّنبدية.خالؿ تراجا الط ب ال    وي  ظؿ تراجا أداء السياسات القت اد

 :تتضمف كؿ المخاطر الممكنة التي تكتنؼ النشاط المالي" 03"المبدأ  .3.1.2
تعد مخاطر الئتماف والّسيولة وسعؼ المالءة أهـ الّ دمات الت  ين غ  أف تةتويها  رامت اإلجهاد 

المستوى ال ّ   تعّد المخاطر الت  مف   و    2008-2007المال   استساغة لتجارب اأزمة العالمية 
رأنها أف تمّس الّتوازف والستبرار القت ادي أهـ ت ؾ المخاطر  ما ييها مخاطر الّنظامية وتتم ؿ 
مستويات الستدانة الخارجية أمرًا مهمًا ي  مساؽ الّتوازف القت ادي تزامنًا ما ةالة المالية العامة 

  ننا   دد إدراج ت ؾ الظروؼ خالؿ سيناريو اإلجهاد المال .ووسعية موازيف المديو ات  لذلؾ ي

 :تصميـ اختبػػػػػارات اإلجيػػػػػػػػػػػػاد" 04"المبدأ  .4.1.2
إّف نرر نتائت اخت ارات اإلجهاد يم ف أف يسا د     إزالة  دـ تناظر المع ومات ونرر الّرفايية 

أغراض المراق ة خالؿ  ةّت  ي  ةالة اإلجهاد خالؿ يترات  دـ الستبرار واستعادة ال ّبة ي  الّسوؽ
يترات اأزمات ومف رأنه  ذلؾ أف يخ ؽ الو    المخاطر وزيادة الرفايية وتعزيز انس اط السوؽ مما 

ونةف   دد إجراء الخت ار ننوا إل  أننا ا تمدنا ي   ناء   (1)التب  ات المفاجئة إل  تب يؿ اةتماؿ يؤدي
 :     ن ريف ا نيفالّسيناريوهات المعتمدة 

 توقعات ومنهجية  ندوؽ الّنبد الدول  المعتمدة؛ -
 تة يؿ مؤّررات الستبرار المال  المعدة آنفا؛ -

 :"Risk the tail" الٌتركيػػػػػػػز عمػػػػػػى مخاطػػػػر الٌذيػػػػػػؿ" 05"المبدأ  .5.1.2
تةرؾ الست مار أ  ر الّذيؿ هو ر ؿ مف مخاطر المةفظة الّذي يطرح نفسه  ند اةتماؿ  مخاطر

مف  ال ة انةرايات معيارية  ف المتوسط وترير إل  أف الّتوزيعات ليست ط يعية  وترمؿ المخاطر ذيؿ 
 .(2)اأةداث الت  تنطوي     اةتماؿ ق ياًل ما تةدث  وقد س ؽ وأررنا إل  ذلؾ خالؿ "الف ؿ ال ان "

يستخدـ تة يؿ الّسيناريو أيسا لتس يط الّسوء     دور الرت اط وتبّ ب اليتراسات ي  س وؾ المؤّسسات 
 و ناء المةايظ الست مارية وتالي  التعّرض لمخاطر الّسوؽ. 

                                                           
(1)

-IMF, Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices, Op-Cit, August 2012, p 33. 
(2)

- BIS, Stress Setting By Large Financial Institutions, Op-Cit, P09. 
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 :اإلفصػػػػػاح عف نتائج اختبػػػػػػارات اإلجيػػػػػاد" 06"المبدأ  .6.1.2
اإلي اح  ف اخت ارات الّتوتر  أفّ  2008-2007أ  تت الّتجر ة الت   ارتها الّنظـ المالية خالؿ 

يفرقوا  يف الم ارؼ ذات اآلداء   يةّبؽ يوائد هامة ي  استعادة ال ّبة والّسماح ل مست مريف أف يم ف أف
نباذ إذا رايبه خطط مو وقة و  ايجا   تأ ير ويم ف أيسًا أف ي وف لعم ية اإلي اح تدا ير لعالج وا 

ل مؤّسسات المالية الت  تعان   دـ الستبرار  والجزائر مؤخرًا  رفت  ف سيناريوهات اإلجهاد سمف 
  ويم ف ال تماد 2012تبرير الستبرار المال  المعد مف ق ؿ  نؾ الجزائر  معية  ندوؽ الّنبد الدول  

اإلي اح  ف اخت ارات  يعّد  ذلؾ .هجته هذا الّدراسة  يها  مرجا لتة يؿ الستبرار المال  تمامًا  ما انت
ـّ ي  اإلجهاد نطاقًا سمف إستراتيجية الّت اؿ ي  س يؿ إرساء الستبرار المال  إطار منتظمة  إذا ما ت

وس وؾ مؤّررات  تهدؼ إل  اّطالع الجمهور     وسعية الّسالمة واأداء ي  اأسواؽ المالية أو وسعية
 :ؽ الت  تتسّمف سيناريوهات اإلجهاد المال  ي  الجزائر ه الو ائو   الستبرار

- Bnq D'algérie, Rapport Sur La Stabilité Du Système Bancaire Algérien, 2009-2011. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
 14/161. 

- International Monetary Fund, Article IV Consultation—Presse Release And Staff 

Report, May 2016, Report No. 16/127. 

 :الحذر مف سيناريػػػػك "البجعة الٌسكداء"" 07"المبدأ  .7.1.2
ين غ  أف تتسّمف اخت ارات اإلجهاد المال  سيناريوهات ي  العادة ت وف غير مةتم ة  والواقا 

ي  الّنظـ القت ادية لـ تجرى  دمات  ردة اأزمة المسّج ة  العم   يتط ب ذلؾ يف  أسوء سيناريوهات
  و    س يؿ الم اؿ ةاليًا يتـ إجراء 1929نظرًا لست عادهـ ي رة أزمة  مستوى أزمة  2008-2007خالؿ 

  وي  الوليات المتةدة اأمري ية 2008-2007 دمات قطاع العّبار  نفس مستوى اأزمة الرهف العباري 
تجرى  دمات إجهاد  الية جدا  وقد س ؽ وأررنا إل  ذلؾ ...   ما  "DOD FRNK"وسمف  رنامت 

"Monte-Carlo"يم ف إجراء سيناريوهات  ال تماد     المةا اة 
. لذلؾ نةف   دد إجراء  دمات (1)

  نيفة  ما لـ تةدث مف ق ؿ ي  الجزائر  ماًل  هذا الم دأ.
 :مؤٌشرات االستقرار المالي كالمنيجية المعتمدة .2.2

ي  س يؿ الّتو ؿ لإلر الية المطروةة ا تمدنا     جم ة مف المؤّررات قياس الّ ال ة والستبرار 
 . "ISF"المال  ي  الجزائر  وهذا  ف طريؽ ا تماد مؤّررات الّ ال ة المالية ل ندوؽ الّنبد الدول 

 

 

                                                           
(1)

- IMF, Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices, Op-Cit, August 2012, p 44. 
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 سيناريكىػػػػػػػػػػات اإلجياد المالػػػي المعتمد فػػػي الدراسػػػػةمخطط   :(47)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث. المصدر:

و الّتوازي ما تة يؿ المؤّررات ال ّ ية سوؼ نبوـ  تة يؿ  ال ة واستبرار الّنظاـ المال . هذا 
ما الّتة يؿ ال     لذلؾ الّتة يؿ يستهدؼ الستبرار المال  ل م ارؼ أي الّتة يؿ الجزئ  ال نيوي  الّتوازي 

سياسية المةيطة مف أ ر الّتة يؿ إّل ي  ةدود ما -ي نه يتـ است عاد اأةداث الّسوسيولوجية واأ عاد الجيو
 يوسح  يفية إجراء الخت ار.  الايبس  الّتة يؿ القت ادي  ذلؾ  والمخّطط أ

 :الجزائرمفػػػػػػػي االقتصاد  "Down –Top" اختبار اإلجيػػػػػػاد المالي .3
ةيث اّتسـ  2015إّف الّسيناريوهات المعّدة ي  اخت ارات اإلجهاد المال   انت ويبًا لسنة اأساس 

الّنراط القت ادي العالم   ةالة مف الّسعؼ وتراجا ي  نمو اقت اديات الّ ا دة والّنامية     ةّد 
مف الّتراجا ي  المؤّررات ال  ية. سواء  ي  ظّؿ تخّ ط الّدوؿ اأخرى خا ًة الم درة ل ّنفط ي  ةالة 

ويم ف البوؿ أف هذا الظروؼ مواتية ل غاية إل داد الّسيناريوهات وذلؾ نظرًا لس وؾ المؤّررات العالمية 
 القت ادية والت   انت تتسـ  ػ :

تعاي  القت اديات المتبدمة منذ خمِس سنواٍت َخ ت مف ةالة التّ اطؤ الرديد الم اةب ل ّ دمة  -
 البوّية والمد ومة  أزمة الّديوف الّسيادية اأورو ية؛

 انخفاض أسعار الّطاقة العالمية واأ ر البوي     الّدوؿ الم ّدرة والمستوردة ل ّنفط     ةّد سواء؛ -
 اأمري ية والم ارؼ المر زية العالمية؛.ـ.ترديد الّسياسات الّنبدية ي  الو -
 العالمية؛تراجا ال ّبة وتبّ ب اأسواؽ المالية  -

 االقتصاد العالمي فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة تباطؤ

 "up–Bottom"الٌصدمة الجزئية 

سيناريكىات خارج 
 الٌدائرة المصرفية

 الستدانة الخارجية -
 مخاطر سعر ال رؼ -
 تراجا أسعار النفط  -

سيناريكىات الٌدائرة 
 المصرفية

  دمة الودائا -
  دمة المالءة -
  دمة الّسيولة -

 "Don –Top" الٌصدمة الكٌمية

 صدمات جيك سياسية

 الستدانة الخارجية -
 مخاطر سعر الّ رؼ -
 تراجا أسعار الّنفط -

 صدمات اقتصادية

 تراجا الّنمو القت ادي -
 الّ جوء إل  الّديف العاـ -
تخفيض اأجور  -

 والّرواتب
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 :"Down– Top"تحميؿ سيناريكىات اإلجياد الكمي  .1.3
الّسا ؽ      عض الّنباط والّت  قمنا   ناء متغيرات اإلجهاد  "Macro-Prudentielle" رؼ تة يؿ 

. 2013ل جزائر سنة  "PESF"المال  ويبًا لذلؾ   عد أف تطا بت  ر ٍؿ   يٍر ما الّنتائت المستوياة مف 
سيناريوهات المذ ورة أدناا     الّتوازف القت ادي الّداخ   مم اًل اللذلؾ تط ؽ اخت ارات الّتةمؿ ويؽ 

  ر يد الميزانية خارج الّتطهير  الّتوازي ما الّتوازف القت ادي الخارج  مم اًل  ر يد ميزاف المديو ات.
 :ٌشرات االستقرار االقتصادم الجزائرمغير المباشر عمى مؤ /التباطؤ العالمي كاألثر المباشر .2.1.3

إّف تراجا الّناتت المة   العالم  له أ ر قوي      عض مؤّررات القت ادية ال ّ ية  ر ٍؿ غير 
مف المرّجح أف يرّ ؿ تهديدًا     معدلت ال طالة ي   ؿ و  م ارٍر مف خالؿ معّدلت التّ ادؿ الدول  
-)المرّجح ي  أ را أف تتفاقـ مؤّررات ال طالة  ما ير و  ف القت اديات  واقا مخت ؼ  والجزائر مف 

نظرًا لتراجا ةجـ الم ادلت العالمية و التّال  اأ ر غير الم ارر     موازيف المديو ات والميزاف  (85%
الّتجاري خا ة القت اديات ق ي ة التّنويا  القت اد الجزائري. مف ناةيٍة أخرى إف معدلت الّتسخـ 

  و اف اأ ر  ما أّ دا الّتة يؿ نظرًا لتراجا مستوى الّط ب العالم  والّط ب المة ّ  سوؼ تتةسف تدريجياً 
ف تراجا %55اإلة ائ  نس يًا  واقا  الجزائري  "Pib" العالم  ي اة ه دوف رّؾ تراجا ي  "Pib". هذا وا 

نظرًا ل تأ ر الم ارر ولتراجا الّط ب العالم  ال ّ    أو مف طريبة غير م اررة نظرًا ل وف  %70-60 واقا 
  مما سيؤ ر  ر ٍؿ قوي     مجمؿ مؤّررات القت ادية %85-75 ة أسعار الّطاقة ستتراجا  ةوال  نس

 ال  ية والجزئية ل جزائر  ما سي يف ذلؾ تة يؿ الّسيناريوهات لةبًا.

 مؤٌشرات نمك الٌناتػػػػػػػػػج الداخمي العالمػػػػي :(57) الٌشكؿ رقـ

 
 :[الموقا    ]مف إ داد ال اةث  ناءا       يانات ال نؾ الّدول    :المصدر

- https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart.   
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العالم  سوؼ يؤّدي إل  تدهور أسعار الّ رؼ ل عمالت اإلرت ازية ي  العالـ  "Pib"إّف تراجا 
 الّنس ة ل ّدولر اأمري   إذا ما تراجا مؤّرر الّنمو  وةدٍة واةدة يبط  ي  ةيف أّف العم ة  %55 واقا 

وهذا سي وف له اأ ر ال الغ     درجة الت ادؿ  %90اأورو ية الموّةدة سوؼ تتأ ر  ر ٍؿ أ مؽ نس يًا 
  دمات الّ رؼ لةبًا.الخارج  ل جزائر  ر ٍؿ ايجا   و ر ٍؿ س     وسنف ؿ ذلؾ سمف سيناريوهات 

 :صدمػػػػػة االستدانة الخارجية .2.1.3
أظهر تة يؿ الّسيناريو أّف الستدانة يعد أ رها   ير     درجة الّتوازف القت ادي الخارج  المم ؿ 
 توازف ميزاف المديو ات  خا ة أ ر البروض المالية ما المؤسسات المالية ) ندوؽ الّنبد الدول   ال نؾ 

وازف الخارج ...  إف تديؽ     درجة التغير ي  التّ  %74الدول ( ةيث أف هذا اأخيرة تؤّ ر  واقا 
البروض الخارجية يسجؿ  موجب ميزاف المديو ات تديبًا موج ا لذلؾ سيةّسف مف درجة  جزا  إّل أّف 
اأ ر الةبيب  يعد سال ًا نظرًا لما تؤّ ر المديونية     قدرة الستيعاب الوطن  يبد أظهر تة يؿ الّسيناريو 

  ي نه ستتةسف وسعية الميزاف 2015مبارنًا  سنة اأساس  %50 أنه ي  ظؿ ارتفاع الّديف الخارج   واقا
  وي رؼ 2014م يار دولر ويالةظ أنه ليزاؿ ي  ةالة  جز نظرًا لترا ـ العجز منذ  (-17.3)إل  

ي ف وسا  2015لسنة   النس ة %75الّسيناريو المترائـ  ذلؾ أّنه ةتّ  ي  ظّؿ الستدانة الخارجية ال  يرة 
 م يار دولر.( -12,23) ات لف يتةسف لوسا الّتوازف ي  ةيف سي ب   اجزًا ي  ةدود ميزاف المديو 

إف الستدانة الخارجية لها أ ر قوي مف جهتها 
    الّتوازف القت ادي الّداخ   مف خالؿ 

 %66البروض ال نائية والبروض المالية  واقا 
وقد  رؼ سيناريو الّس    أّف إجمال  المالية 

 (-1753) العامة )خارج الّتطهير( ستتةسف إل 
م يار دينار ي  ةيف أّف الّسيناريو المترائـ 

 (-1301)والّسيناريو الّسار أظهر أّنها ست  غ 
م يار دينار  و الّرغـ مف أنها لتزاؿ ي  ةالة 
 جز إّل أّنها ستظّؿ أةسف    يٍر مف 

ستويات المسّج ة خالؿ سنة اأساس أو الم
2016-2017. 

: سيناريكىات صدمة االستدانة الخارجية عمى (67شكؿ رقـ )ال
 االستقرار االقتصادم

 
    نفس الم ادر السا بة.مف إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

 الّرغـ مف أّف أ ر المديونية يعّد موج ًا     ر يد ميزاف المديو ات مف الّناةية المةاس ية  إّل أّف 
أ را الةبيب  س     درجٍة   يرٍة خ و ًا إف سادا ةالة مف الّتع ر ي  السداد  وهنا نستذ ر سيناريو الّذي 

المؤسسات المالية والدوؿ اأخرى   خاسته الجزائر خالؿ  رامت الديف ما  ندوؽ الّنبد الدول  و عض
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ةيث نم  معدؿ خدمة الّديف لي  غ مبدار الّديف  ؿ ويزيد  لذلؾ مف الّسروري س ط سيناريوهات 
الستدانة الخارجية ويبا لبدرة الستيعاب القت ادي و ذا درجة التّنوع واإلنتاج لذلؾ  اف مف الّسروري 

خت ارات اإلجهاد المال   الرغـ مف أّنها غير مدرجة سمف أف ندرج سيناريوهات الّديف الخارج  سمف ا
 .2013-2012سيناريوهات الت  أجريت     القت اد خالؿ

ترير  يانات الّسيناريو الّس    أف الستدانة ل تزاؿ تؤّ ر س  ًا      نا ر الّتوازف الّداخ   ي  
 ف سيناريو خط اأساس...   ما لتزاؿ  عد الميزانية ي  ةالة  (%50)ةدود الّسيناريوهات المعموؿ  ه أي 

ياقـ أوساع المالية   2009 جز ةت  ي  ظؿ الّسيناريو المترائـ يةجـ العجز المترا ـ ي  الميزانية منذ 
. وهذا الترا ـ مف العجز لـ ترهدا الجزائر إّل خالؿ 2014ما  ّرس ذلؾ تراجا الموارد الهيدرو ار ونية منذ 

 ةيف تراجا القت اد إلػػػ  مستويات   يرة. 1995-1992لفترة ا

-Maro/Microتسمف السيناريو أهـ مؤّررات الستبرار المالػػػػػػػػػ  مف خالؿ تة يؿ مؤّررات 

Prudentielleأّف سيناريوهات  دمة الستدانة الخارجية أ را قوي     مؤّررات الستبرار    وأظهر
سح مف تة يؿ الّسيناريو أف الم ارؼ العمومية ه  اأ  ر  رسة لتراجا الم ري  ينسب المالءة اتّ 

ي  ظؿ الّسيناريو المترائـ   %13مما يجعؿ نسب المالءة ي  ةدود  (%61-)مؤّرر الّسالمة  واقا 
 و الّرغـ مف  ونها يوؽ المعايير المتعرؼ   يها دوليًا إّل أّف ذلؾ يظهر تمامًا أ ر الّ دمة     الستبرار

 -المال  نظاـإننا نست ن  اأ ر     الّسوؽ المال  الجزائري نظرًا لسعؼ مساهمتها ي  ال -الم ري 
وهذا يجعؿ مستوى اأماف الم ري  يتراجا ي  ةيف أف أ ر الستدانة     درجة التر يز الم ري  

سمف سيناريو مما يجعؿ مؤّرر التر يز يتراجا  %74وجودة اأ وؿ  اف أ  ر ةيث أظهر أ را  واقا 
 وه  خارج المستويات المو    ها سمف النراط الم ري  الفعاؿ.  %48الّس    إل  ةدود 

أظهر تة يؿ الّسيناريوهات أّف  دمة الستدانة الخارجية تجعؿ مؤّررات القت اد ال ّ   تتراجا 
مة الّديف  ةيث أ  ت  ر ٍؿ   يٍر مما يؤّ ر     قدرة الستيعاب القت ادي وجع ها تتآ ؿ طواؿ يترة خد

  ي  ةيف أف اأ  ر خطورة هو (%55-)أّف الّتسخـ مف رأنه أف يتطّور إل  أ    مف الّن ؼ  واقا 
تمامًا  الّسيناريو الػػػػػذي وقا خالؿ تسعينات البرف الماس   %94تنام  مستويات ال طالة  مػػػػػػػػػػا ير و  ف 

 %29مستوياتها يػػػػ  تاريخ الجزائر المستب ة  واقػػػػػػا أ     2000-1995ةيث   غت مستويات ال طالة 
خالؿ يترة الت عية الخارجية ل رامت الّديف ما  ندوؽ الّنبد الدول  و عض الت تالت القت ادية ي  ظؿ 
البروض المتعددة وال نائية و ذا البروض المالية. مف جهتها يعّد  دمة الستدانة الخارجية قويًا     

 (%75-)انة الخارجية  واقا مؤّررات الّنمو ةيث  يف وجود أ ر تراجع  لت ؾ المؤّررات جّراء الستد
  الّنس ة ل دخؿ الةبيب . (-%63) الّنس ة ل ّدخؿ الوطن  اإلجمال  و
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ات الست مار ي  ال الد  واقا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف تة يؿ سيناريوهات الستدانة مف رأنها أف تةد مف مستوي
ا د وال ن  التةتية لالقت اد  إل أنها دليؿ  الرغـ أف ةجـ الست مارات غال ا ت ؾ الت  تمس البو  (83%-)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      اأ ر البوي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المراريا التنموية  ما ييها الت  تمس الطا ا الجتما   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ُجمدت نظرًا لتوجهات هناؾ  دة مراريا تنموية  2015-2014الجزائر. يف  خسـ الت اطؤ القت ادي 

وقد أظهر تة يؿ الّسيناريو اإلجهاد أّف  -ترريد الّنفبات  م ط ح ت طيؼ -السياسة القت ادية التبّرفية 
  مف ناةية (%77-)خدمة الستدانة الخارجية مف رأنها أف تجعؿ مؤّررات الّسيولة  أ ر   س   واقا 

ال ة المالية واأماف الم ري  مما يستوجب  ناء أخرى ينع س الّديف الخارج      تراجا مؤّررات ال ّ 
وتخ يص اةتياط  جديد  ما ييها متط  ات الرسم ة. هذا اأخيرة الت  يستوجب أف ت وف ي  ةدود 

نظرًا لتأ رها  الستدانة وقد س ؽ أف خسا الّنظاـ الم ري  إل   دة نظـ إل ادة الرسم ة  اف  82%
 (05)تويات الرسم ة ي  الم ارؼ والمؤسسات المالية إل  خمسة ةيف تـ ريا مس 04-08آخرها التنظيـ 

 أسعاؼ.

 مدت الجزائر خالؿ يترة اله وط القت ادي الرديد نهاية البرف الماس  إل  سياسة الستدانة 
الخارجية جن ًا إل  الّديف الّداخ   وقد أرار اخت ار اإلجهاد المعد إل  تأ ر أجور اأيراد   دمة الستدانة 

وهذا ما ينع س     مؤّررات أخرى  ذلؾ خا ة مؤّررات ( %76-) ر ؿ قوي  يه  ستتراجا  نةو 
الستبرار الم ري  نظرًا أف مةدودية الّدخؿ واأجور ستجعؿ اأيراد والمؤسسات غير قادرة     خدمة 
الديف واأقساط اتجاا الم ارؼ مما يزيد مف ةالة  دـ الّسداد والبروض غير مسترجعة لدى الم ارؼ  

ةجـ الّت اليؼ واأر اح و ذا نس ة المالءة الم ريية و التّال  ن ةظ أّف جّؿ هذا اأخيرة تنع س     
مؤّررات الستبرار الم ري  مف رأنها أف تتأّ ر  ر ٍؿ غير م ارٍر مف جراء الستدانة الخارجية تمامًا 

نطاؽ اأجهزة   ما يةددا المسار أدناا  لذلؾ تعد قناة الئتماف أهـ البنوات الّناق ة لألزمات ال ّ ية إل 
 الم ريية والمالية     غرار أزمات العدوى. 

 
 

أظهر تة يؿ  دمة الستدانة أف ذلؾ مف رأنه أف يةد مف قوة العم ة الجزائرية اتجاا الّ رؼ 
 (%55-)  ي  ةيف أف الّدولر يتأّ ر نس يًا (%83-)مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة  ر ٍؿ   ير ي  ةدود 

 يؿ إل  أف مجمؿ مؤّررات الستبرار المعتمدة مف رأنها أف تتدهور يمؤّررات العمؽ .  ما أرار التة
مما سينع س ي  ةالة جفاء وت اطؤ تالـز الّنراط الم ري  طواؿ يترة  (%75-)المال  ستتراجا  واقا 

الّدولية ي   خدمة الّديف تمامًا  ما ةدث خالؿ يترة الت  ت ت إ ادة جدولة الّديوف اتجاا المؤسسات المالية
. ومف جهة أخرى ستتراجا مؤّررات هي ؿ الّنظاـ الم ري  الجزائري مف خالؿ قناة الودائا 1994جواف 

رار ـــــاالستق ادلصارف األجور والرواتب
 يــــــــالمال

 األرباح & اآلداء القروض غري ادلسرتجعة خدمة الدين
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ي  ةيف قناة الئتماف  نةٍو أقّؿ نس يًا  أّما  النس ة لمؤّررات الّسوؽ وطاقة الستيعاب لها  (%73-) واقا 
ر إليه الّسيناريو. وي  الّسياؽ ذاته  ّنا قد أررنا ةس ا أرا %70تأ ر قوي مف خالؿ البروض المالية  واقا 

آنفا إل  أ ر الستدانة الخارجية     مجمؿ مؤّررات الستبرار المال  ي  الم ارؼ والت  اخت رنها ي  
 ؿ مف المالءة و ذا درجة جودة اأ وؿ لديها  وي  هذا الّ دد سنةاوؿ اإلرارة  عض المؤّررات 

ة الستدانة. إّف مؤّررات جودة اأ وؿ الم ريية ةّساسة اتجاا هذا الّ دمة الجزئية ومدى تأ رها   دم
 ما أررنا سا بًا وخ و ا ت ؾ الت  تعن   مستويات الةتياط ومخ  ات استيعاب الخسائر ةيث 

  (%73.6-)  أرار إل  أّف الم ارؼ العمومية هنا لوةدها تتأ ر  ذلؾ دوف الم ارؼ الخا ة  واقا
 اف س وؾ المخ  ات والةتياطات اتجاا البروض نظرًا ل وف مخ  ات اإلقراض و نفس الّنسؽ 

 تتناسب ما ةجـ الودائا الم ريية.

 ما ت ّيف أّف  دمة الّديف الخارج  
لها البدرة     الةّد مف نمو  نا ر خارج 

الم ري  الجزائري   نظاـالالميزانية ي  
 الّرغـ مف  وف هذا المتغير اّتسح أنه 
 ديـ اأ ر     درجة الستبرار الم ري  
العاـ ويبا لما أرارت له خارطة المخاطر 

 أفّ  إلّ   وتة يؿ أنظمة إدارة المخاطر سا باً 

-)  واقا   س  أ ر  ّيف اإلجهاد اخت ار
 ما أرارت سيناريوهات اإلجهاد  .(72%

)العم يات ( ذات  مؤّررات الّترغيؿإل  أّف 
أ ر مةدود نس يًا اتجاا  دمات الستدانة  
ةّت  أّف نس ة )نمو اإليرادات/ الت اليؼ( 

 ا نرى  أّنه ناتت  ف تراجا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالذي  رز لن

ى ػػػػػػصدمة االستدانة الخارجية عمسيناريك : (77شكؿ رقـ )ال
 االستقرار المصرفي

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, 

Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, 2004-2014. 

اأداء الم ري   ر ٍؿ  اـ نظرًا لمةدودية اأداء  مجم ه وليس سوء تسيير   ػػػػػػ  المستوى الجزئ  أي 
لذلؾ يهو ( %63-)نتيجة لتراجا الّتوازف ال    لالقت اد والّنظاـ المال   هذا اأ ر الع س   اف  واقا 

تراجا وأ ر غير م ارر لس وؾ ت ؾ المؤّررات وهنا نرير  ذلؾ أّف الم ارؼ العمومية وةدها المتأ رة 
    خالؼ الم ارؼ الخا ة الت  اتسح أّنها  عيدة نس يًا. أّما  الّنس ة لمؤّررات الّر ةية ياّتسح أّف 

 النس ة لعائد ةبوؽ الم  ية  ما يعط   (%63-) النس ة لعائد اأ وؿ و (%80-)تأ رها  ػػػػػػػػاف  واقا 
  ورًة أوسح لتراجا ةجـ اأر اح واأداء إجماًل نتيجة  دمة الستدانة الخارجية لوةدها.
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  و ذا تة يؿ المؤّررات ال  ية سا بًا أف الّنظاـ المال  "Macro/Micro"أررنا ي  تة يؿ مؤّررات 
ّسيولة )سيولة هي  ية(  مف رأنه أف يؤّ ر  ر ٍؿ   ير     ي  الجزائر يعان  مف مر  ة ترّ ز   ير ي  ال

  يظهر أّف الّنظاـ الم ري  !!درجة الستبرار المال  ي  القت اديات اأخرى البا  ة ل مبارنة ول ف...
الجزائري ذو الخ و ية الست نائية قد ت ّيؼ ما هذا الّظاهرة  الّرغـ مف  ؿ مةاولت الّسياسة الّنبدية 

. وقد  رفت سيناريوهات اإلجهاد أّف مستويات الستدانة 2002 اص ت ؾ الّسيولة الزائدة منذ سنة ي  امت
( %60-)الخارجية مف رأنها أف تةّد مف الّتوسا ال  ير يػػػػػػػ  الّسيولة داخؿ الجهاز الم ري   ما يبارب 

را يػػػػػػػػ  هذا المؤّرر لدى الم ارؼ العمومية  ي  ةيف أف الم ارؼ الخا ة أتسح أنها اأ  ر تسر 
ومف جهة أخرى مف رأف ذلؾ أف يةد مف درجة الّريا المال  لدى  (%74-)ةيث سيتراجا  واقا 

الم ري  سيتراجا إل   نظاـالم ارؼ  واأسوأ ي  ظؿ هذا الّسيناريو أف مؤّررات اأهمية الّنس ية ل 
 .الّن ؼ مما يسعؼ دور الجهاز الم ري  ي  القت اد الجزائري

و  يه مف خالؿ تة يؿ سيناريوهات اإلجهاد أظهر أّف  دمة الستدانة مف رأنها أف تؤّ ر  ر ٍؿ 
  يٍر     درجة الستبرار المال  ي  الجزائر خا ة اأ ر     الم ارؼ العمومية  وأف مؤّررات الّتوازف 

اأخيرة جع تها ي  ( 07)ا القت ادي الت  تعان  مف ةالة مف الّتدهور والّتراجا خالؿ الّسنوات الّس 
خ و ًا ي  ظّؿ نسوب  -ه  نفسها اأوساع الت  نعيرها ةاليا-أوساع تن ئ  مرا ؿ   يرة مستب ال 

الموارد الّتموي ية لذلؾ نةف نرى أّنه مف الّررادة والة مة أف ل ت جئ إل  المديونية الخارجية ي  ظّؿ 
ي  هذا ال دد قد أررنا ي  الغالب إل  اأ ر الم ارر دوف  الّسيناريوهات الّسارة ل غاية )المترائـ(  ونةف

الخوض ي  التّأ ير غير الم ارر      عض المؤّررات اأخرى خا ة مؤّررات الّنمو نظرًا أف التأ ر 
 ناع  الم ارر  اف ج يًا     مجمؿ المؤّررات ال  ية  لذلؾ ليس مف الغريب أف نرى أّف توجهات

مط بًا الستدانة الخارجية سمف أولوياتها لتةسيف وسعية  عوفالجزائر ل تس السياسة القت ادية ي 
الفترة اأخيرة  ي  ةيف نرى أّف الّتمويؿ ال ّم  الّتسخم  مف رأنه  ي مسار القت اد خالؿ يترة الت اطؤ 

أف يخرج القت اد مف الوسا الةرج الةال ...  و هذا سنةاوؿ اإلجا ة ي  نهاية هذا الّتة يؿ  ف 
أم تمكيؿو أكثر ضرران عمى سمكؾ المؤٌشرات االستقرار المالي الكٌمي،  "إر الية سمنية مفادها 

 .ػػػػػػػػة/ الٌتمكيػػػػػػػػػػؿ الكٌمػػػػػػي الٌتضخمي؟؟"االستدانػػػػػػ

 :في أسكاؽ الطاقػػػػػػػة العالمية كاربير-ييدركصدمة تراجع أسعػػػػػػػػػػػػار ال .3.1.3
لها تأ ير  ميؽ     مجمؿ المؤّررات   ار ير-أسعار الهيدروأظهر تة يؿ الّسيناريو أف  دمة 

  ي  ةيف أّنه ير ار -المال  مما يترجـ الت عية ال  يرة لبطاع هيدرو نظاـالال  ية والجزئية ي  القت اد و 
ت يف أف ل أ ر لهذا الّ دمة     الّتوازف القت ادي الخارج  إّل أّنه مف ناةية أخرى مف رأف تراجا 

 . أف يؤ ر     الميزاف الّتجاري مف خالؿ قناة ال ادرات  ار ير-هيدروال
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أسعار  ييما  دا ذلؾ ي ف تراجا
الطاقة العالمية له أ ر قوي     الّتوازف 

 ةيث أف تراجا  (%54-الّداخ    واقا )
سمف الّسيناريو   ار ير-هيدروإيرادات ال

الّس    مف رأنه أف يعمؽ مف العجز 
م يار دينار  (-3325.62)الميزان  لي  غ 

ي  ةيف أّف الّسيناريو المترائـ أظهر أنها 
مما يستوجب  م يار  (-3677.58)ست  غ 

  ار ير-هيدرور د تغيرات أسعار 
لغرض الّتةوط و ذا مةاولة التّنوع 

 واإلنتاج لسماف إيراداٍت  دي ة.

ى ػػعم كاربير-ييدركسيناريك صدمة أسعار ال (:87الٌشكؿ رقـ )
 الٌتكازف االقتصادم

 
 إ داد ال اةث  ال تماد    : المصدر:

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et 

Monétaire En Algérie، Rapport 2000- .2015  

أّنها لتزاؿ تؤّ ر س  ًا   ار ير-هيدروترير  يانات اإلجهاد المال  ي  الّسيناريو الّس    أسعار ال
 ف  (%50)و وقا قوي     توجهات العنا ر الّتوازف الّداخ   ي  ةدود الّسيناريوهات المعموؿ  ه أي 

سيناريو خط اأساس مما يفاقـ مف أوساع المالية العامة  ما ييها خارج  م يات الّتطهير يةجـ العجز 
 ّعد نو ًا مف  ؿ الجهود الت  تبس   تةسيف اأوساع المالية. ومف  2009المترا ـ ي  الميزانية منذ 

أ ر قوي     جّؿ ) ّؿ( مؤّررات الستبرار   ار ير-الهيدروأف سيناريوهات  دمة أسعار  جهتها أظهر
الم ري  ينسب المالءة اّتسح أّف الم ارؼ العمومية ه  اأ  ر  رسًة لتراجا مؤّرر الّسالمة  وقد 

اتجاا تراجا أسعار ال رميؿ مف الّنفط لت  غ سمف الّسيناريو  (%62-)أرار سمنيًا أّف المالءة تتأ ر  واقا 
وه  تةت الةدود المتعارؼ   يها  %07أّف الّسيناريو المترائـ سيجع ها  ند ي  ةيف  %10الّس    ةدود 

  وي  %09.50دوليًا إساية إل  أّنها خارج أنظمة إدارة المخاطر المعموؿ  ها والّت  تنص     ةدود 
 مف رأنها أف تأ ر  ر ٍؿ أ مؽ ي  ةدود  ار ير-لهيدرونفس التجاا إف تراجا اإليرادات اإلجمالية مف ا

(-76%). 

ستفاقـ مف وسا جودة اأ وؿ الم ريية والّت  مف رأنها التّأ ير   ار ير-هيدروالي دو أّف  دمة 
(  ةيث أرار الّتة يؿ أّف تراجا سعر ال رميؿ سمف الّسيناريو الّس    سيجعؿ %80- مػػا يزيد  ف )

ٍؿ أو   ٍح ي   مجاؿ وهو مستوى س    ل غاية يرير إل  درجة تعطّ  %35الّتر ز الم ري  ي  ةدود 
الوساطة الم ريية  و الّتوازي ما الّسيناريو الّسار ل غاية )المترائـ( سيةّد مف قدرة الّنظاـ الم ري  

. أّما  الّنس ة %28اتجاا  م يات الوساطة ةيث أرار الّسيناريو إل  أّف جودة اأ وؿ ست وف ي  ةدود 
 ار اإلجهاد إل  أّف لها أ ر أ    نس يًا     مؤّرر جودة يبد أرار اخت  ار ير-هيدروإلجمال  اإليرادات 
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سمف الّسيناريو الّس    ي  ةيف  %46مما يؤدي إل  تراجا هذا المؤّرر إل  ةدود  %83اأ وؿ  واقا 
 أف الّسيناريو المترائـ سيعزز مف هذا الوسا الةرج.

أظهر تة يؿ الّسيناريوهات أّف  دمة 
الخارجية مف رأنها أف تجعؿ   ار ير-هيدرو

مؤّررات القت اد ال    تتراجا  ر ٍؿ   ير مما 
يؤ ر     قدرة الستيعاب القت ادي وجع ها 
تتآ ؿ طواؿ يترة التراجا هذا تمامًا  ما هو 
جاري خالؿ اأوساع الّراهنة  ةيث أ  ت أّف 

 %49الّتسخـ مف رأنه أف يرتفا نس يًا  واقا 
 رميؿ أو تراجا إجمال  ي  ظؿ تراجا سعر ال

 يرجح أف  و  ار ير-هيدروال مف قطاع اإليرادات
الّتسخـ  الّرغـ مف تراجا  مستوى ارتفاع

اإليرادات إل  أّنه ي  العادة ت جئ الّسياسة 
الّنبدية إل  تغطية الّتراجا  الّتوسا الّنبدي مف 

 الّنمو  ا يفّسرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأجؿ تةفيز الّط ب المةّ   م

ى ػعم كاربير-ييدرك: صدمة أسعار ال(79شكؿ رقـ )
 االستقرار المصرفي
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 الّنس   ل ّتسخـ مف جهة ال ت ة الّنبدية أو مف خالؿ الرتفاع العاـ لألسعار.

-)  واقا  ار ير-هيدرومف جهة أخرى أظهرت الخت ارات أف ال طالة  انت اأ  ر تؤّ رًا   دمة 
وه  مستويات  الية سّج ت م يالتها  %20( يسمف سيناريو الّس    سيجعؿ ال طالة ي  ةدود 80%

-. وي  ذات الّسياؽ تراجا إجمال  اإليرادات سيؤ ر  نسٍؽ أقَؿ نس يًا ي  ةدود )1995-1990خالؿ الفترة 
ّؿ اأوساع الّراهنة ( ما يظهر أ ر الّ دمة ال  ير     مؤّررات ال طالة ي  الجزائر  ةت  أّنه ي  ظ72%

لجأت الّسياسة المالية إل  تجميد قطاع الّرغؿ ظرييًا ل ّنهوض  اأوساع المالية ما ياقـ اأوساع 
-قوية     مؤّررات النمو ةيث ستتراجا  واقا )  ار ير-هيدرووي  سياؽ آخر تعّد  دمة أسعار  أ  ر.
الس وؾ سمف سيناريو أسعار تراجا  رميؿ الّنفط (  أّما  الّنس ة ل ّدخؿ الوطن  اإلجمال  ي اف  نفس 88%

  ي  ةيف لـ يظهر %95ي  ةيف اأ ر سي وف أقوى سمف اإليرادات اإلجمالية مسجاًل  ذلؾ أ رًا يفوؽ 
مف رأنها أف   ار ير-هيدرو أسعار أّي تأّ ر لمؤّرر الّنمو القت ادي   ما أّف تة يؿ سيناريوهات  دمة

 الّنس ة لتراجا سعر ال رميؿ ي  ةيف أّف اإليرادات ( %74-)ي  ال الد  واقا  تةّد مف مستويات الست مار
ما يؤ د التّ عية ال  يرة والنةياز الست مار إل  العن ر  (%90-)الهيدرو ار ونية تؤّ ر  ر ٍؿ أ مؽ 

مستويات  الهيدرو ار ون   وهذا تزامنا ما تراجا مستويات الّدخار ي  ظؿ هذا الّسيناريو الذي أوسح أفّ 
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الّدخار الوطن  ستتراجا إل  الّن ؼ سمف الّسيناريوهات المما  ة  واأسوأ مف ذلؾ أف الّسيناريو طرح 
أسعار مسألة الستدانة  خياٍر قوي مف أجؿ س ط اأوساع المالية  وهذا نظرًا ل ترا ط  يف  دمة 

 .%48م   ما أررنا سا بًا لـ يعدو وخيار الستدانة الخارجية ي  ةيف الّتمويؿ الّتسخ  ار ير -هيدرو

الم ري  الجزائري ةاليًا مف تراجا ي  مؤّررات اأداء  نظاـإف الّسيناريوهات الةبيبية الت  تسود ال
    تراجا ت ؾ المؤّررات مما يستوجب  ناء   ار ير-هيدروأسعار يؤّ د تمامًا مدى انع اس  دمة 

وتخ يص اةتياطات جديدة  ما ييها متط  ات الرسم ة  وقد أرار تة يؿ الّسيناريو أف هذا اأخيرة الت  
جن ًا إل  طرح خيار التنويا الم ري   سرورة وةتمية ي  ظّؿ  %75-65يستوجب أف ت وف ي  ةدود 

مف رأنه أف تةّد مف قّوة العم ة الجزائرية   ار ير-هيدروأسعار  هذا الّظروؼ. وقد ت يف  ذلؾ أّف  دمة
(  ي  ةيف أّف الّدولر اتسح أف %60 ر ٍؿ   يٍر اّتجاا الّ رؼ مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة  واقا )

مف رأنها أف  "Macro/Micro"أ را نس   يبط...  ييما يخص مجمؿ المؤّررات الستبرار المعتمدة 
مما سينع س  ةالة جفاء  (%68-)يمؤّررات العمؽ المال  ستتراجا  واقا   ار ير-هيدروة ت طدـ   دم

ةيف تراجا الط ب  2009وت اطؤ تالـز النراط الم ري  طواؿ يترة الّ دمة تمامًا  ما ةدث خالؿ يترة 
ف  اف  ر ٍؿ ظري  )خالؿ يترة ق يرة نس يًا( إّل أّف أ ر   ار ير-هيدروالعالم      ال ذلؾ  اف ج يًا وا 

    الجزائر المنتبؿ لها مف خالؿ قناة الئتماف. ومف جهٍة أخرى ستتراجا مؤّررات هي ؿ الّنظاـ 
الم ري  الجزائري مف خالؿ قناة الودائا الة ومية نظرًا ل ونها تم ؿ جزء معت ر مف الودائا الم ريية 

 نظاـّررات المديونية والبدرة     الّتةمؿ ي  الي  ةيف قناة الئتماف  نةٍو أقّؿ نس يًا  أّما  الّنس ة لمؤ 
أي  خيار مطروح ل جوء إل  الستدانة ( %85)المال  يبد أرار تة يؿ الّسيناريو إل  وجود أ ر قوي جدًا 

ي  ظّؿ م ؿ هذا الّسيناريو  أما  النس ة لمؤّررات هي ؿ السوؽ وطاقة الستيعاب يت يف أف ل أ ر يذ ر 
     ت ؾ المؤّررات.

    مجمؿ مؤّررات الستبرار المال  ي    ار ير-هيدروي  السياؽ ذاته أررنا آنفا إل  أ ر  دمة 
الم ارؼ والت  اخت رنها ي   ؿ مف المالءة و ذا درجة جودة اأ وؿ المالية لديها  وي  هذا ال دد 

يمؤّررات جودة  . ار ير-هيدروسنةاوؿ اإلرارة  عض المؤّررات الجزئية ومدى تأّ رها   دمة أسعار 
وخ و ًا ت ؾ الت  تعن   مستويات   ار ير-هيدرو أسعار اأ وؿ الم ريية ةّساسة اتجاا  دمة

الةتياط ومخ  ات استيعاب الخسائر ةيث أرار إل  أّف الم ارؼ العمومية هنا لوةدها تتأ ر  ذلؾ 
فط ويؽ المسار أدناا مف جراء تراجا سعر ال رميؿ الواةد مف النّ  %90دوف الم ارؼ الخا ة  واقا 

ينةف نع ـ س فًا أّف ما ير و  ف ن ؼ الودائا الم ريية ي  البطاع العموم  ه  ودائا ة ومية م درها 
ّف  ّؿ تذ ذٍب ييها مف رأنه أف يؤ ر   ػػػػػ  مستوى ت ؾ الودائا.  ار ير-هيدروج اية     وا 

 الرتكز ادلصريف ادلخصصات واالحتياطات القروضحجم  إمجايل الودائع سعر برميل النفط 
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ما ير و وتغط  و التّال  اأ ر الم ارر     اأداء ال    ل م ارؼ العمومية الت  تةوز لوةدها 
ف   ار ير-هيدرو  و نفس الّنسؽ  اف أ ر تراجا إجمال  اإليرادات (1)مف الّنظاـ الم ري  %86  ف وا 

 اف  ةدة أقَؿ نس يًا  إّل أّنه أرار إل  تأّ ر الم ارؼ العمومية لوةدها دوف الخا ة منها  هذا الّ دمة. 
هذا يبود  نا إل  سرورة إ ادة الّنظر ي  آلية سياسة الودائا والئتماف الم ري  المطّ بة ي  الجزائر  

 وف هذا اأخير متالـز ما اأول  لذلؾ أي  ودور الم ارؼ العمومية ي  تع ئة الودائا ومنح الئتماف
أ ر     قناة الودائا مف رأنه التّأ ير     س وؾ الست مار  معناا الواسا ي  القت اد وليس الم ري  
ننا لنتط ا إل  نظاـ م ري  متنوٍع  ةؽ  يف يرص الم ارؼ العمومية  يبط والعموم   ر ٍؿ ة ري  وا 

 مة ي  الست مار ويبّدـ م دأ الررادة والّر ةية  لسماف إرساء نوع مف واأخرى الخا ة يعتمد م دأ الةو 
 نظاـالّسالمة والستبرار المال  ييها  خ و ًا وأّننا لـ نعت ر إطالقًا مف س س ة الّ دمات الت  هزت ال

. سمف الّظرؼ !!! ( ول نزاؿ ار ير-هيدروالم ري  والمتأتية مف جراء نفس المتغير ) دمة أسعار 
ةال  نةاوؿ الّت يؼ ما هذا الّ دمة والت  استمرت ي  الةبيبة أطوؿ مف سا باتها  دأ  أزمة نهاية ال

  وما آلت إليه 2009-2008 الفترةـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   1999-1998   ـ نهاية التسعينيات 1986-1985ال مانينيات 
 . 2016-2014خالؿ الفترة  وساعاأ

قوي خ و ا العائد     اأ وؿ   ي وفأف الر ةية تأ رها سمف سيناريوهات اإلجهاد   ت 
ويرّجح أّف تأّ ر الم ارؼ الخا ة يعود  ر ٍؿ ما إل  أ ر المعامالت  يف الم ارؼ وقد خ ص تة يؿ 

"Macro/Micro-Prudentielle"  ي  الّسيولة وقد  رفت هي  ية سا بًا أّف الّنظاـ المال  يعان  مف مر  ة
ي   الذات مف رأنها أف تةّد مف الّتوسا ي  الّسيولة و   ار ير-هيدروسيناريوهات أّف  دمة أسعار ال

 النس ة  (%85-)تأ ر ي  ةدود تالخا ة  ياأول   اأقوى منه ي  غريمته ت وف الم ارؼ العمومية
أف الم ارؼ  ما    ار ير-هيدرواتجاا تراجا اإليرادات اإلجمالية مف ال (%73-)و  ار ير-هيدروأسعار 

ويظهر أّف الّسوؽ الّنبدية )سوؽ ما  يف الم ارؼ( نرط ( %70-) يبطالخا ة الت  أ  تت جدارتها نس يًا 
ومف جهٍة أخرى مف رأف ذلؾ   ر ٍؿ يجعؿ الّسيولة دائما ي  مستويات  الية ةت  أ ناء الّ دمات البوية 

 نظاـواأسوأ ي  ظؿ هذا الّسيناريو أف مؤّررات اأهمية النس ية ل  ةالمالي ةيعاأف يةّد مف درجة الرّ 
 الم ري  ي  القت اد الجزائري. نظاـالم ري  ستتراجا إل  الّن ؼ مما يسعؼ دور ال

والت  تناولناها   ار ير-هيدروو  يه مف خالؿ تة يؿ سيناريوهات اإلجهاد أظهر أّف  دمة أسعار 
ي  أسواؽ الطاقة العالمية والرؽ ال ان  هو   ار ير-هيدرواجا أسعار مف خالؿ ربيف ا نيف أولها تر 

تراجا ةجـ اإليرادات الهيدرو ار ونية  أظهر هذا تأ يرها ال  ير     مؤررات الستبرار المال  ي  
الجزائر خا ًة اأ ر     الم ارؼ العمومية  وأّف مؤّررات الّتوازف القت ادي سيزيد  مبها جّراء 

                                                           
(1)

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
14/161, Op-Cit, P 10. 
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المرا هة   الّرغـ أّف ميزاف المديو ات  دا ظاهريًا غير ةساس لذلؾ  وأف لها أ ر قوي  الفعؿ اأزمات 
الم ري  والّذي أتسح  نظاـ    مجمؿ مؤّررات القت اد ال     ر ٍؿ م ارر أو غير م ارر  ةاؿ ال

ذا الّ دد نرير إل  ه   ّؿ مف )الئتماف والودائا(  ونةف ي  ه  ار ير-هيدرو  دمةأّف البناة الّناق ة ل
أّف الم ارؼ الخا ة أ  تت جدارتها ي  مباومة الّ دمات الت  قمنا   جرائها  ونذ ر  ذلؾ  أف هذا 

  .2012الّنتيجة مرا هة ومطا بة تمامًا لما خ ص إليه  رنامت تبييـ البطاع المال  نهاية 

 :صدمة تخفيض أجكر اإلدارة العامػػػػػػػػػػػة .4.1.3
و الرغـ مف أّف  ندوؽ الّنبد الدول  ل يعتمد هذا سمف سيناريوهات اإلجهاد المال  إل أّننا ارتأينا 

سمف اأوساع    خ و ا وأنهسيناريوهات لت ياف أ رها     مؤّررات الستبرار المال الإدراجه سمف 
 اف طرح تخفيض  2016-2015الت  تعان  منها المالية العمومية ي  الجزائر خالؿ المرة ة الةالية 

 اأجور اإلدارة العامة والمر زية أةد الّنباط الت  تّمت مناقرتها. 

أظهر تة يؿ الّسيناريو أف تخفيض أجور اإلدارة العامة     درجة الّتوازف القت ادي الخارج  
غير يّعاؿ وأّف هذا اأخير ل يتأ ر  تراجا مستويات الّدخؿ ) دمة اأجور(   الّرغـ مف أّف هذا مف رأنه 

تبس   ه الّنظرية أف يّةد مف مستوى الط ب ال ّ   مما يؤّ ر     ر يد الطّ ب الخارج  ةس ما 
القت ادية ال ّ ية  وي  نفس الّسياؽ  اف أ رها     الّتوازف الّداخ   نس يًا إل ي  ةدود سيبة مف خالؿ 

  أي أّف ر يد المالية مف رأنه أف يتةسف (%75-)نفبات اإلدارة المر زية  ةيث أظهر ةساسية  واقا 
 اض الم اريؼ والّنفبات العامة. نظرًا لنخف 2015سمنيا مبارنة  العجز المسّجؿ سنة 

 صدمة تخفيض أجػػػكر اإلدارة العامػػة عمػػػى االستقرار االقتصادمسيناريك : (08)شكؿ رقـ ال
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أّف  الستبرار المال  ةيث أظهرإف تخفيض اأجور اإلدارة العامة والمر زية لها أ ر قوي     
ي  ظّؿ الّسيناريو الّس    مف جّراء  %08مما يجعؿ نسب المالءة ي  ةدود  (%61-)الّ دمة تؤّ ر  واقا 

ي  ظّؿ تراجا نفبات اإلدارة المر زية  و الّرغـ مف  ونها يوؽ الّنظاـ  %12تراجا اأجور ي  ةيف ست  غ 
الةترازي المعموؿ  ه إّل أّف ذلؾ يظهر تمامًا أ ر الّ دمة     مؤّررات المالءة  خ و ًا وأّف 

  وي دو أّف الم ارؼ الخا ة هذا المرة %06أرار إل  مستوى مالءة دوف  الّسيناريو الّسار )المترائـ(
ه  اأ  ر تأ رًا  هذا الّسيناريو  وي  السياؽ نفسه اّتسح أف مؤّرر جودة اأ وؿ يتأ ر  ر ٍؿ   يٍر وقوي 

 .  %10مما يجعؿ سيناريو الّس    لوةدا  فياًل  تةديد اأداء ي  س وؾ هذا المؤّرر إل  ما دوف 

ف خالؿ ما س ؽ يّتسح أّف  دمة اأجور مف رأنها أف تسغط     س وؾ مؤّررات الّتوازف م
القت ادي والستبرار المال  يتراجا مستوى الّدخؿ مف رأنه أف يخفض مف الجدارة الئتمانية لأل واف 

يؤ ر     جودة  القت ادييف  ما ييها المؤّسسات القت ادية هذا سيؤّ ر سمنيًا     قدرة خدمة الّديف ما
مةفظة البروض خا ة درجة الّتر ز  ما أس فنا و ذا ةجـ البروض غير  ام ة  أّما مف الّناةية ال ّ ية 
ي ف تراجا مستويات اأجور سيةّد مف قدرة الط ب ال ّ   لالقت اد نظرًا لتراجا الستهالؾ مما يؤدي إل  

ّؿ   ات البدرة الستيعا ية لالقت اد. مف ظهور يجوات اقت ادية ي  العادة ه  يجوات ان ماش ي  ظ
 نظاـناةية أخرى يم ف ل دمة تراجا مستويات اأجور أف يؤدي إل  آ ار جان ية أ مؽ     مستوى ال

 المال  والم ري  يم ف أف ندرجها ي  الّنباط التالية:

تزامف ما ارتفاع تراجا مستويات الّتسخـ إل  الن ؼ نظرًا لتراجا مستوى الستهالؾ ال     وهذا  ال -
 مستويات ال طالة  نتيجة لما س ؽ و نفس المستوى تبري ا؛

تراجا مستويات الّدخؿ الوطن  اإلجمال  والةبيب  و ذا الست مار المة   أيسًا والت  أظهرت نتائت  -
 اتجاا  دمة اأجور؛ %98الخت ار أنها ذات أ ر قوي جدا 

نظرًا لتراجا الط ب ال    ةس ما أرار له سيناريو  مف المفيد أف تتراجا مؤّررات الّديف الخارج  -
 اإلجهاد؛

تراجا ةجـ الّدخار الوطن  و ذا ةجـ الودائا المةوزة لدى الم ارؼ  ما ييها الم ارؼ الخا ة   -
هذا ما مف رأنه أف يعمؽ مف س وؾ وأداء الجهاز الم ري  ويةّد مف قدرته     الّتمويؿ 

سيؤ ر مف جديد     مجمؿ  !!!ار الوطن  الذي دوف رؾ...الست ماري ما يعيؽ  ج ة الست م
 س وؾ المؤّررات ال ّ ية؛
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: سيناريك صدمة تخفيض أجكر اإلدارة (18)شكؿ رقـ ال
 العامة عمى المالءة المصرفية

 

: سيناريك صدمة تخفيض أجكر اإلدارة (28)شكؿ رقـ ال
 العامة عمى الٌتركز في األصكؿ المصرفية

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 2000-

2015. 

- Rapport des banques commerciales, 2004-2014. 

ُيظهر تة يؿ سيناريوهات الّ دمة المتع بة  الستدانة الخارجية أف مجمؿ المؤّررات الستبرار 
 &  مف رأنها أف ت طدـ  أ ر  دمة اأجور مف خالؿ قناة الئتماف الودائا -Macro/Microالمعتمدة 

 الّسيولة  وي  هذا ال دد سنةاوؿ اإلرارة  عض المؤّررات الجزئية ومدى تأ رها   دمة اإلدارة المر زية:

أرار تة يؿ الّسيناريوهات أف  دمة اأجور ونفبات  مؤٌشرات االنتشار كتشكيؿ الٌنظاـ المالي: .أ 
اإلدارة المر زية تؤّ ر  ر ؿ قوي     انترار وتر يؿ الّنظاـ الم ري  ةيث يرير تخفيض اأجور 

اةتماؿ تراجا ت ؾ المؤّررات ي  ةيف أف تراجا نفبات اإلدارة المر زية سيؤدي إل  تراجا  %65إل  
 .%80دود المؤّرر  واقا أ    نس يًا ي  ة

أرار تة يؿ الّسيناريوهات أّف  دمة اأجور ونفبات اإلدارة المر زية  مؤٌشرات عمؽ الٌنظاـ المالي: .ب 
تؤّ ر  ر ٍؿ قوي  ذلؾ     مؤّررات  مؽ الّنظاـ الم ري  ةيث يرير إل  تراجا هذا المؤّرر  واقا 

ها ه  البناة اأ  ر ناق ية   وأرار إل  أّف قناة الودائا ه  اأ  ر تسررا مف ذلؾ   معن  أن68%
 لألزمة لمؤّررات العمؽ المال .

أرار تة يؿ الّسيناريوهات أف  دمة اأجور  مؤٌشرات المديكنية الخارجية كالقدرة عمى التحمؿ: .ج 
ونفبات اإلدارة المر زية تؤّ ر  ر ٍؿ قوي  ذلؾ     مؤّررات المديونية الخارجية والبدرة     الّتةمؿ 

  وأرار إل  أّف خدمة الّديف لها %75ةيث يرير إل  تراجا هذا المؤّرر  واقا  المال  نظاـي  ال
اأ ر ال الغ ي  م ؿ ه ذا سيناريوهات نظرًا لةالة مف  دـ اليبيف الت  ست تنؼ الّسيناريو ي  ظؿ 

 تراجا مستوى اأجور الت  تنع س م اررة ي  الجدارة الئتمانية لأليراد. 
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أرار تة يؿ الّسيناريوهات أّف  دمة اأجور ونفبات ة االستيعاب: مؤٌشرات ىيكؿ السكؽ كطاق .د 
 المال  الجزائري. نظاـاإلدارة المر زية ل تؤّ ر مط بًا     مؤّررات هي ؿ الّسوؽ ي  ال

أرار الّسيناريو أّف  دمة اأجور ونفبات اإلدارة المر زية ل تؤّ ر مط بًا      مؤٌشرات جكدة اإلدارة: .ق 
 المال  الجزائري. نظاـيؿ وجودة اإلدارة ي  المؤّررات الترغ

إّف  دمة اأجور تؤّ ر     نةٍو   يٍر     الم ارؼ  ما ييها الم ارؼ  مؤٌشرات الربحية: .ك 
خا ة  %90الخا ة ذات اأ ر اأ    نس يًا مبارنة  الم ارؼ العمومية  ياأول  ذات أ ر يفوؽ 

 اف لدى الم ارؼ العمومية  ونالةظ مف خالؿ هذا أّف ييما يتع ؽ  ر ةية اأ وؿ  و نفس التجاا 
 الم ارؼ العمومية أقّؿ تأ رًا  سيناريوهات  دمات البطاع العاـ.

 رفت سيناريوهات  دمة اإلدارة العامة واأجور مف رأنها أف تةد مف الّتوسا  مؤٌشرات الٌسيكلة: .ز 
جن ًا إل   (%95-90تأ ر  واقا )ال  ير ي  الّسيولة داخؿ الجهاز الم ري   يالم ارؼ الخا ة ت

. (%67الم ارؼ العمومية  ي  ةيف أّف الّنفبات اإلدارة المر زية  اف أ رها أقّؿ نس يًا ي  ةدود )
 ونرير إل  أف تأ ر الم ارؼ التجارية الخا ة ه  اأ  ر تأ را مف هذا الّ دمة اتجاا الّسيولة.

ّف  دمة اأجور واإلدارة المر زية مف رأنها و  يه مف خالؿ تة يؿ سيناريوهات اإلجهاد أظهر أ
أف تؤّ ر  ر ٍؿ   يٍر     الستبرار المال  ي  الجزائر خا ة     الم ارؼ الخا ة  وأّف مؤّررات 

الّ دمة إّل  تراجا نس   ي  ميزانية الّتطهير  هذا اأخيرة الت  مف  الّتوازف القت ادي ل تتأ ر نس يًا 
 .2009سنة  نهايةاليد منذ سنواٍت خا ة  عد تفاقـ أوساع المالية العامة منذ  المفروض أف يريا   يها

 :صدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أسعػػػػػػػػػػػػػػػار الٌصرؼ .5.1.3
ينص تنظيـ الّ رؼ ساري المفعوؿ ي  الجزائر     أّف  م يات الّتجارة الخارجية لأل واف 
القت ادييف  تتـ   ر الم ارؼ والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة الت  ت  ؼ  توطيف م فات استيراد 

إطار اةتراـ الّس ا والخدمات  وتخسا هذا المعامالت ما  بية العالـ إل  الرقا ة     الّ رؼ  ي  
مف البانوف  08تعهدات الجزائر الدولية ي  مجاؿ قا  ية التةويؿ الجارية ل دينار  ةس ما تبس   ه المادة 

. ومف المفيد ي  هذا اإلطار تة يؿ (1)اأساس  ل ندوؽ الّنبد الدول  واتفاؽ الررا ة ما التةاد اأورو  
العمالت العالمية الرت ازية خا ة الدولر اأمري   العالقة السارية  يف  رؼ الدينار الجزائري مبا ؿ 

والعم ة اأورو ية الموةدة )اأورو(  لذلؾ سي رؼ الّتة يؿ أدناا أ ر  دمة أسعار الّ رؼ     
الستبرار ال    لالقت اد   ؿ وأ عد مف ذلؾ...  سنةاوؿ ت ياف أ ر تب ب العمالت سا بة الّذ ر     

 زف القت ادي ي  الجزائر.مؤّررات الستبرار والّتوا

                                                           
 .193  مرجا س ؽ ذ را  ص 2008  تبرير السنوي لمجزائرالتطكر االقتصادم كالنقدم  نؾ الجزائر   -(1)
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 رؼ سيناريو أسعار الّ رؼ أّف تراجا  :سيناريك تراجع الٌدينار الجزائرم مقابؿ الٌدكالر األمريكي .أ 
الدينار الجزائري مبا ؿ الدولر يؤ ر  ر ؿ نس        عض المتغيرات ال  ية  يبد تـ ر د أ ر س وؾ 
  س  ما الّتوازف الخارج  ةيث أف تراجا الّدينار مف رأنه أف يوير أ را  مّيًا ايجا يًا     ر يد 

ي  ةيف أّف اأ ر الةبيب  مف رأنه أف  -ظاهريًا يبط -يةميزاف المديو ات مف الّناةية المةاس 
 . يسا ؼ مف الس وؾ الع س  ل مؤّررات ال  ية

 : سيناريك صدمة أسعار الٌصرؼ عمى االستقرار االقتصادم الكمي(38)شكؿ رقـ ال

  
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport 2000-

2015. 

- Rapport des banques commerciales, Échantillon Étude, 2004-2014. 

مف جهتها  دمة الّ رؼ سمف الّسيناريو الّس    ل رؼ الّدولر اأمري   مف رأنها أف تةّسف 
م يار دولر وهذا مف خالؿ اأ ر ال م   (16.67-)نس يًا العجز ال  ير ي  ميزاف المديو ات إل  ةدود 

ائري  أّما ي  ظؿ )الوير الوهم ( الذي يةدث جراء يارؽ السعر  يف الّدولر اأمري   والّدينار الجز 
. ي  ةيف (*)م يار دولر (11.24-) الّسيناريو المترائـ ي ف وسا ميزاف المديو ات سيتةّسف سمنيًا إل 
( يبد  رؼ أف المالية العامة %86-أف الّتوازف القت ادي الّداخ   ظهر أّنه مةدود  ر ٍؿ أ    نس يًا )

م يار دينار أي تر ؿ  جزا يعط   ورة  (1468.09-)والت  لـ تزؿ  عد ي  ظؿ الّسيناريو الّس    
واسةة     درجة تأ ر المالية العامة  تراجا الّ رؼ ما يؤ د ذلؾ الّسيناريو المترائـ )السار ل غاية( 

م يار دينار. وقد ت يف أّنه ما مف أ ٍر  (925.53-)والذي سيغط  العجز ي  المالية العامة إل  ةدود 
  ؿ الّدولر     مؤّررات الستبرار المال .لتراجا سعر الّ رؼ مبا

                                                           
  الط عة اأول   دار جسور ل نرر سمسمة صناعػػػػػػة الغذ -نيايػػػػػػة الٌريػػػػػعل تف يؿ أ  ر ي  هذا اأ ر  ارجا إل :  رير م يطف     -(*) 

 . 20  ص2015الجزائر   –والتوزيا  المةمدية 
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يظهر تة يؿ الّسيناريو أف أ ر : سيناريك تراجع الدينار الجزائرم مقابؿ العممة األكركبية المكحدة .ب 
 دمة تراجا أسعار  رؼ الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة لـ ي ف لها أيُ أ ر     مؤّررات 

لوةظ تأ ر نس       ر يد المالية العامة ي  ذلؾ الجزء المخ ص الّتوازف القت ادي  إل أنه 
مف جهة أخرى  رؼ الّسيناريو     وجود أ ر قوي نس يًا     مؤّررات  .لعم يات التطهير المال 

الستبرار المال        س الّسيناريو السا ؽ  يبد أظهر الّسيناريو الّس    أنه مف المرّجح أف نس ة 
وقد تراجا  ر ٍؿ   يٍر جدا  الرغـ مف  ونه ليزاؿ سمف  %9.53ا أف تتدهور إل  ةدود المالءة مف رأنه

المتع ؽ  نسب المالءة المط بة ي  الم ارؼ  01-14المعيار المة   لنسب المالءة الت  ةددها الّنظاـ 
راجا إل  المترائـ يبد أّتسح ج يًا أف نسب المالءة ستت والمؤسسات المالية  أما  النس ة ل ّسيناريو

 . %7.90مستويات متدنية ةيث يتوقا أف ت ؿ إل  ةدود 

سمف الّسيناريوهات الّس  ية  %55 الّنس ة لمؤّرر جودة اأ وؿ يمف رأنها أف تتراجا إل  ةدود 
سمف الّسيناريوهات المترائمة وهذا ما يفسر اأ ر البوي ل دمة الّ رؼ     مؤّررات الستبرار  %35و

و الّذات  اؽ ذاته أرار الّسيناريو إل  أ ر م ارر و  ير     مؤّررات الستبرار المال المال . وي  الّسي
  ي  ةيف أّف مؤّررات العمؽ  انت ذات أ ر %60    مؤّررات النترار وتر يؿ الّنظاـ المال   واقا 

وأ  تت أف مؤّررات الجزئية غير متأ رة  الّ دمة. وما ننوا إليه أف س وؾ  %80-75أ  ر  ما يزيد  ف 
سعر  رؼ الّدينار الذي يخسا ل ّتعويـ المدار وليس لةر ة وآلية الّسوؽ قد يستد   ويتطّ ب الّ جوء إل  

 مة. لتغطية العجز الةا ؿ ي  المالية العا %50أو الستدانة الخارجية  نس ة  %80الّديف العاـ  واقا 

 رؼ تة يؿ الّسيناريوهات أنه  :سيناريك تراجع الٌدكالر األمريكي مقابؿ العممة األكركبية المكٌحدة .ج 
ل وجود لمخاطر الهرارة المالية     القت اد الجزائري مف خالؿ تذ ذب اأسعار الرت ازية ي  

أساس إل  نظاـ ةماية العم ة   وهذا يرجا ي  ا(العم ة اأورو ية الموّةدة/ الّدولر اأمري  )العالـ 
 .الجزائرية مف التّب  ات الّناتجة ي  ت ؾ العمالت وأسعار الّ رؼ

 :صدمة أسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الفائػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة .6.1.3
 رؼ سيناريو اإلجهاد المال  أف  دمة أسعار الفائدة يعد أ رها مةدودًا     س وؾ مجمؿ 

   ةيث أّنه   ما ارتفعت أسعار (%53-)مؤّررات القت اد  يالّتوازف القت ادي الخارج  يتأ ر ي  ةدود 
الّس    أّف  دمة الفائدة أدى ذلؾ إل  تفاقـ العجز الةا ؿ ي  ميزاف المديو ات. وقد أظهر الّسيناريو 

م يار دولر  ي  ةيف أّف الّسيناريو  (35-)أسعار الفائدة مف رأنه أف يعّزز درجة العجز إل  ةدود 
م يار دولر. وييما يخص اأوساع المالية يبد  (38.50-)المترائـ  يمف المتوقا أف يجع ه ي  ةدود 

  يف  ظّؿ الّسيناريو الّس    (%50-)يؤّ ر  واقا  أرار تة يؿ الّسيناريوهات أّف الّتوازف القت ادي الّداخ  
م يار دينار  ي  ةيف أّف  (3200-)مف المرّجح أّف الّ دمة مف رأنها أف تريا العجز إل  ما ير و  ف 
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م يار دينار   معن  أّنه يم ف ل دمة الفائدة أف تةّدد  (3500-)سيناريوهات الّسارة يستعّمؽ العجز إل  
مسار الّتوازف القت ادي       س أسعار الّ رؼ الت  تةسف العجز المال .  ما  رفت الّسيناريوهات 
أف أ ر أسعار الفائدة مةدود     الستبرار المال  تمامًا  سيناريوهات أسعار الّ رؼ  ولعّؿ سياسة 

د أسعار الفائدة تةوؿ دوف ذلؾ اأ ر المتوقا  ي تزاؿ أسعار الفائدة موجهة ي  ةدود التّأطير الّت  تةدّ 
الّسياسة القت ادية المرسومة  ول تخسا آللية الّسوؽ  ناء لةتياجات المؤسسات واأ واف القت ادييف 

     غرار أسعار الّ رؼ.
 :صدمة الٌديػػػػػػػف العمكمػػػػػي .7.1.3

إّف  دمة الّديف العاـ تعد ذات أ ٍر نس   يبط     درجة الستبرار القت ادي العاـ يبد أرار 
ةيث أظهر الّسيناريو الّس    إل  أّف المالية  (%53-)الّتة يؿ إل  أّف الّتوازف الّداخ   مةدود نس يًا  واقا 

م يار دينار ي  ةيف أّف الّسيناريو المترائـ )الّسار ل غاية(  (1870.1-)العامة مف المرّجح أف ت  غ  جزا 
م يار دينار  وي ةظ أّنه لتزاؿ المالية ي  ةالة  جز رغـ ةجـ الستدانة  (1500-) سيجع ها ي  ةدود

ال  ير. مف جهة أخرى اّتسح أّف أ ر الّديف العاـ ل يعدو      عض المتغّيرات ال ّ ية يبط  يدرجة 
لقت ادي العاـ  ما ييها مؤّررات الستبرار المال  اتسح أنها غير متأ رة  الّ دمة  وأّف الستبرار ا

مف   !!!الّتوازف الّداخ   يبط  ما أس فنا ذو تأ ر نس  .  الرغـ مف أنه لتزاؿ المالية العامة ي  ةالة  جز
لّداخ   وذلؾ مف خالؿ هذا المنط ؽ سن ةث ي  الّسيناريو الذي مف رأنه أف يةسف مف وسا الّتوازف ا

الّدمت  يف سيناريو الستدانة الخارجية المدّ مة  الّديف العاـ مف أجؿ الةد مف العجز المترا ـ ي  المالية 
العامة  "يهؿ مف المم ف أف يسهـ الّسيناريو الّس    ل ال الّ دمتيف ي  ذلؾ؟؟". أ  ت تة يؿ الّسيناريو أف 

 (1283.9-)الّس    ل يؤّدي إل  تةسف الوسعية المالية إّل ي  ةدود  دمت الّ دمتيف ويػػػػؽ الّسيناريو
م يار دينار  ما يفسر  (810-) م يار دينار  ي  ةيف أّف الّسيناريو المترائـ سيؤّدي إل   جز  واقا

 .2009الوسا المال  الهش ل ة ومة الّناتت  ف ترا ـ العجز منذ سنة 
 :ية الكميةصدمة تراجع مؤٌشرات االقتصاد .8.1.3

 وأ رها     الستبرار المال . يةلقت ادانتناوؿ سمف هذا العن ر  دمة تراجا  عض المؤّررات 

 :صدمة التضخـ .1.8.1.3
 رؼ تة يؿ سيناريو التسخـ أّف أ را يعد نس يًا يبط     مجمؿ مؤّررات الستبرار القت ادي  

    س وؾ الّتوازف الداخ    وقد  رؼ الّسيناريو الّس        اةتماؿ  %47ي ـ يعدو ذلؾ اأ ر     
م يار دينار ي  ظّؿ الّسيناريو الّس    ي  ةيف أّف الّسيناريو  (3100-)تفاقـ العجز إل  ما يزيد  ف 

يف  ةيف أّف اأوساع المالية العامة لما  م يار دينار. (3400-)السار ل غاية قد أرار إل   جز ي  ةدود
تزاؿ  عد ي  ةالة  جٍز   ير  يبد أرار تة يؿ الّسيناريو إل  أّنه ل وجود أ ر     وسا الّتوازف 
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القت ادي الخارج  و ذا مؤّررات الستبرار المال ...  س ؽ وطرةنا سمف سيناريوهات  دمة 
القت ادي العاـ   ؿ مف الستدانة والّتسخـ الّناتت  ف نمو  الستدانة الخارجية  ف مدى تأ ر الستبرار

المجمعات الّنبدية المتزامف ما ارتفاع المستمر لألسعار. لذلؾ مف خالؿ ذل ما الّتة يؿ يبد ظهر لنا ج يًا 
أف الّسيناريو اأخير له أ ر نس   يبط     مجمؿ المؤّررات ال  ية ي  ةيف أف سيناريوهات الستدانة 

إل  ةالة  -رجية لها أ ر قوي  الفعؿ     س وؾ ت ؾ المؤّررات. و  يه ي ف إ ادة اأوساع المالية الخا
 جواب ل سؤاؿ  يظهر أّنه اأنسب مف الّ جوء إل  الستدانةويؽ التمويؿ ال م  التسخم  الّتوازف 

 (.307  فةة" السا ؽ ) دمػػػػػة الستدانة الخارجية المطروح سمف سيناريو"
 :صدمة البطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .2.8.1.3

إّف تة يؿ  دمة ال طالة أرار إل  أ ر قوي     مجمؿ القت اد وتج   منةن  يي ي س تمامًا  ما 
  يالّسيناريو الّس    مف رأنه أف يجعؿ مؤّررات (%60-)ةيث أرار إل  اأ ر  (61)وسةه الّر ؿ رقـ 
  أّما الّسيناريو الّسار )المترائـ( يمف المرّجح أف يةد مف الّتسخـ ي  ةدود (%03.5)الّتسخـ ي  ةدود 

 .2003و الّس ط  عد اإل الح المال  سنة  2008وه  مستويات سادت ق يؿ  2.80%

إّف  دمة ال طالة ظهرت مةدودة نس يًا     الّتوازف القت ادي يالّتوازف الخارج  غير ةساس 
ات ال طالة  الّرغـ أّف هذا اأخيرة مف المم ف أف تةّدد الّتوازف ي  ميزاف ل تغيرات الةا  ة ي  مستوي

المديو ات مف خالؿ اأ ر غير الم ارر     الميزاف الّتجاري. مف جهة أخرى اتسح  ذلؾ أف ل أ ر 
ل دمة ال طالة     الّتوازف الداخ   وهو ما يناقض  ذلؾ الّنظرية القت ادية  يمف رأف التراجا ي  

ستوى الط ب ال    أف يؤ ر     الموازنة العامة  ر ٍؿ   ير مما يجع ها تتةسف سمنيا ي  ةالت م
سيناريو إل  أف مؤّررات الّنمو ذات ةساسية قوية ال  ما أرار  عيره منذ سنواتنالعجز  الّسيناريو الذي 

إذا ارتفعت ال طالة  وةدة واةدة ( %73-)اتجاا هذا الّ دمة يالّدخؿ الةبيب  مف رأنه أف يتراجا  واقا 
م يار دينار وهو نفس  1985.58يبط  يبد أرار الّسيناريو الّس    إل  أنه مف المتوقا أف ي ؿ إل  ةدود 

المستوى الذي  اف خالؿ التسعينات مف البرف الماس  ي  ةيف أف الّسيناريو المترائـ  أرار إل  ةدود 
 م يار دينار. 1411

ريو إل  أف الّدخار الوطن  أةد أهـ المتغيرات و ذا ةجـ الموجودات واأ وؿ أرار تة يؿ الّسينا
وهذا ما مف  (%77-)  التوازي ما تراجا ةجـ الست مارات  ما يزيد  ف (%87-)ال  ية سيتراجا  واقا 

 رأنه أف يةد مف الدينامي ية ي  القت اد يةجـ المراريا المجمدة منذ  دور قانوف المالية الت مي  
تعط   ورة واسةة  ف ذلؾ   ما أف  2016 و ذا ةالة ترريد الّنفبات المت عة  دءا مف سنة 2015لسنة 

 دمة ال طالة أ ر البوي     درجة الستدانة الخارجية ةيث مف رأف تراجا الّط ب ال ّ   أف يطرح 
والمالية ما يبارب الم ري   نظاـخيار الستدانة الخارجية لديا الط ب وتغطية العجز الةا ؿ ي  ال
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يف  ةيف أف تعزيز الط ب ي  العادة ي وف  ف طريؽ ديا وزيادات ي  ةجـ الئتماف  إّل أّف خيار  94%
 الستدانة ورد سمف الة وؿ المطروةة رغـ أ را البوي     القت اد  ما تبدـ معنا سا با.

 

ونرير إل  أف خيار الستدانة الخارجية ل يعّد مط بًا سمف أولويات الة ومة الجزائرية معريًة منها 
. مف جهة أخرى و     عيد الّتداوؿ الّنبدي -و الّتجر ة- اأ ر الع س      الستبرار القت ادي 

طالة مف رأنه أف يؤّ ر     س وؾ المؤّررات الم ريية  ما ييها والمال  يّتسح أّف تراجا مستوى ال 
ريا معدلت الفائدة     الودائا  ما يزيد  إل أسعار الفائدة  ةيث مف المرّجح أف يؤدي ذلؾ  الم ارؼ 

سمف  %3.50أو  %2.60أي نبطة  ام ة  ف المستوى الّسائد لمعدؿ الفائدة  ةيث ست  غ  %97 ف 
. %80الّسيناريو السار وهذا  التوازي ما اأ ر الذي ية ؿ     أسعار الفائدة     اإلقراض ي  ةدود 

-) ما أرار إل  وجود أ ر قوي     الستبرار الم ري  ييتسح مف المؤّرر اأوؿ أنه ةساس  واقا 
أف الّسيناريو السار يمف ي  ةيف  %51وقد أرار الّسيناريو الّس    إل  اةتماؿ أف ي وف ي  ةدود  (82%

 ما اّتسح أّف مؤّرر المالءة سمف الّسيناريو الّس    سيرير . %33المرّجح ي  أ را أف يرير إل  ةدود 
سمف الّسيناريو السار. ونرير إل  أّف  %12مالءة الرريةة اأول  لدى الم ارؼ العمومية و %16إل  

دمات ال ّ ية   الّرغـ مف تأ ر  عض المؤّررات الم ارؼ الخا ة قد أ  تت جدارتها ي  مباومة ال ّ 
الّ ال ة إّل أّف أ رها  اف نس يًا يبط.  ما  رؼ تة يؿ سيناريو  دمة ال طالة إل  نباط  ديدة مف ةيث 

 اأ ر     مؤّررات الستبرار المال  الواسا والسيؽ     ةد سواء ويم ف إدراجها ي  النباط التالية:
أرارت  دمة ال طالة إل  أنه مف المرّجح تراجا  يؿ الٌنظاـ المالي:مؤٌشرات االنتشار كتشك .أ 

 اإلساية  "Pib"ويعود ي  اأساس هذا التراجا إل  اأ ر الذي يطرأ      %75–60المؤّررات  واقا 
 إل  ةجـ وتوزيا الئتماف ي  القت اد.

ال  نس يًا وذلؾ  ف اأ ر مف المرّجح أف تتراجا مؤّررات العمؽ الم مؤٌشرات عمؽ الٌنظاـ المالي: .ب 
المترتب  ف الت اطؤ  م يات الوساطة  ويّتسح أّف أ ر الّ دمة ينتبؿ مف خالؿ قناة الودائا  نظرًا 
لتأ ر هذا اأخيرة  الت اطؤ الذي ي اةب هذا الّسيناريو. و ما ةدث خالؿ الّسيناريوهات الّسا بة ي ف 

 ؤّررات.هذا المؤّرر يعد مةدود اأ ر       س  اق  الم
أرػػارت  ػػدمة ال طالػػة إلػػ  اةتماليػػة  ػػدـ تػػؤّ ر طاقػػة  مؤٌشػػرات ىيكػػؿ السػػكؽ كطاقػػة االسػػتيعاب: .ج 

السػػتيعاب القت ػػادي  مسػػتوى ال طالػػة الّسػػائد نظػػرًا ل ػػوف مةدوديتػػه تتػػأ ر سػػمنيا  طاقػػات الّتمويػػؿ 
و ذا المتغيرات الت  تةدد ت ؾ البنوات المالية يبػط.  مػا يػيهـ ةجػـ الودائػا والمػدخرات ال  يػة ل ػوطف  

المػػال   ػػالمعن  السػػيؽ )السػػتبرار الم ػػري ( ي اإلسػػاية إلػػ  مػػا أوجزنػػا  أمػػا ييمػػا يخػػص السػػتبرار
 مس با يبد تـ ر د  عض المالةظات نوجزها ي  النباط التالية:

 التوسع ادلايل البطالة االستثمار قدرة االئتمان االستدانة اخلارجية
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ممػػا يؤ ػػد  (%70-)تػػأ ر جػػودة اأ ػػوؿ الم ػػريية خا ػػة مةفظػػة اأ ػػوؿ خػػارج الميزانيػػة  واقػػا  -
 ية؛تراجا هذا اأخيرة ي  )جودة/ رداءة( المةفظة الست مار 

يف  ةػدود  ROE و (%88-)يتراجا  واقا س ROAأف تأ ر ر ةية الم ارؼ  ر ؿ قوي ةيث أرار  -
   وقد أرار الّتة يؿ أف الم ارؼ الخا ة اأ  ر تؤّ ر  تراجا مستويات اأر اح؛(78%-)

الّسيناريوهات تبري ًا و الّرغـ مف  وف هذا يخدـ سمف  (%80-)مف المتوقا أف تتراجا الّسيولة  واقا  -
الةبيبيػػة توجهػػات الّسياسػػة الّنبديػػة  إّل أّف أ ػػرا يعػػد   يػػرًا يػػ  ظػػؿ الّسػػيناريوهات المالئمػػة وقػػد أرػػار 

 تة يؿ الّسيناريوهات أّف الم ارؼ الخا ة  ذلؾ ه  اأ  ر تؤّ ر  جانب تراجا مستوى الّسيولة؛
 :"Pib"صدمة تراجع مؤٌشرات النمك الدخؿ الكطني  .3.8.1.3
ارت الّسػػػيناريوهات أف تراجػػػا مؤّرػػػرات الػػػّدخؿ والّنمػػػو لػػػه أ ػػػر  نسػػػ     ػػػ  مؤّرػػػرات السػػػتبرار أرػػػ

القت ػػادي العػػاـ  يػػالّتوازف الخػػارج  اتسػػح أنػػه  منػػئ  ػػف ت ػػؾ التغيػػرات الطارئػػة   ػػ  مؤّرػػرات الػػّدخؿ 
لّتطهيػػر العػاـ  ةيػػث والّنمػو القت ػادي يػػ  ةػيف أّف التّػػوازف الػّداخ   أ ػػرا نسػ   يبػػط ييمػا يخػػص ميزانيػة ا

 (-3431) رؼ الّسيناريو الّس    أّنه مف المرّجح أف تتفاقـ  جز الميزانية خارج الّتطهير إل  ما يزيػد  ػف 
م يػار دينػػار  جػز يػ  الميزانيػػة  (3800-)م يػار دينػار يػ  ةػػيف أّف الّسػيناريو الّسػار أرػار إلػػ  مػا يبػارب 

ة مف ق ؿ. مػف جهػٍة أخػرى أرػار الّسػيناريو إلػ  أّف السػتبرار وه  مستويات  الية لـ ترهدها المالية العام
المال   ػذلؾ يعػد تػأ را معت ػرًا خا ػة مؤّرػرات جػودة اأ ػوؿ الم ػريية ةيػث أرػار إلػ  اةتمػاؿ تراجعهػا 

ي  ةيف أّف مؤّررات المػالءة و ػالرغـ مػف   سمف الّسيناريو الّس    والّسار     الّتوال  %28و %48إل  
سمف الّسيناريو السار وه  نس ة لتػزاؿ سػمف  %12تؤّ رها  ذلؾ  ر ٍؿ   يٍر إّل أّنها ستظّؿ  ند مستوى 

المسػتويات المعمػػوؿ والمتعػارؼ   يهػػا دوليػًا. و  يػػه مػف خػػالؿ الّتة يػؿ السػػا ؽ و ػذا نتػػائت المتو ػؿ إليهػػا 
 ف أجؿ د ـ الستبرار المال  وذلؾ مف خالؿ:نةف نطرح  عض المبترةات م

 الةد مف ال تماد     ال روة ال ترولية و ر ٍؿ تدريج ؛ -
 ؛الوساطة الماليةتعزيز الرروط والعم يات المط بة     نراط الم ارؼ خا ة العمومية منها ي   -
هرارة  طياتهالذي يةمؿ ي  ل ةد مف الّتر ز ال  ير  ل م ارؼ العموميةإ ادة هي  ة تدريجية  -

 مالية؛
س ط مستويات الّسيولة ي  القت اد  ف طريؽ إ ادة تنريط السوؽ المال  و ذا إ طاء استباللية  -

 أ  ر ل سياسة الّنبدية؛
إ طاء أهمية ل م ارؼ الخا ة الت  تتعرض إل  ةالة تسييؽ مف خالؿ البوا د العامة ل عمؿ  -

 الم ري   ما ييها نظـ الرسم ة؛
 يات الّتطهير الت  ةببت أسرار واسعة  المالية العامة؛ريا اليد  ف  م  -
 تفعيؿ قطاع التأميف الغائب تمامًا  ف دورا الةيوي ي  مجاؿ إدارة المخاطر وةرد وتع ئة المدخرات؛ -
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 "up–Bottom"تحميػػػػػػػؿ  سيناريكىػػػػػػػػػػات اإلجياد المالػػػػػػػي المعٌدة كفؽ :    المطمب الثانػػػػي 
س ؽ  سنةاوؿ إجراء اخت ار اإلجهاد المال   مستواا الجزئ   وذلؾ مف خالؿ استهداؼ  تتمة لما

هنا  ف  ّؿ  رير ينة مف الم ارؼ والت  تعد ذات أهّمية نظامية ي  نظر القت اد الجزائري ونةف ن
مف )البرض الرع   الجزائري  ال نؾ الوطن  الجزائري   نؾ الجزائر الخارج ( وه  م ارؼ  مومية 

 م رؼالجزائر   -خ يت م رؼال ر ة الجزائري   م رؼ اإلساية إل   عض الم ارؼ الخا ة )
 خت ارات     ذات المنهجية الّسا بة المعدة ي  الّ دمة ال  ية.اللذلؾ تستند الجزائر(  -سوسيت  جنراؿ

 :في الجزائر "up–Bottom" الجزئي اختبار اإلجياد المالي .1
ة والت  استندنا   يها ي  مالسا ؽ      عض النباط المه "Micro-Prudentielle" رؼ تة يؿ 

إجراء اخت ارات اإلجهاد المال    عد أف تطا بت  ر ٍؿ   يٍر ما النتائت المستوياة مف  ع ة تبييـ البطاع 
ة أدناا     . لذلؾ تطّ ؽ اخت ارات الّتةمؿ ويؽ سيناريوهات والّ دمات المذ ور 2013المال  ل جزائر سنة 

 نس ة مالءة الّرريةة اأول   الّتوازي ما نس ة تغير الودائا المةوزة لدى الم ارؼ.
 :"up–Bottom"فرضيات سيناريكىات اإلجياد الجزئي  .1.1

ي  ما ي   نتناوؿ أهـ الّسيناريوهات المعتمدة ي  تة يؿ الّ ال ة لعينة الم ارؼ المختارة  
 ."up–Bottom"المال  الجزئ   اإلجهاد ال تماد     اخت ارا 

 :سيناريكىات خارج الدائرة المصرفية .1.1.1
رؼ يتأ ر  متغيرات خارج الدائرة اتبس  المعارؼ الّنظرية ي  القت اد الم ري      أّف الم 

الم ريية تمامًا  ما أوسح تة يؿ مؤّررات الّسالمة المالية الّسا ؽ ةيث أظهر  يانًا مدى ةساسية الّنظاـ 
لمتغيرات خارج الّدائرة الم ريية  و  يه يتسّمف تة يؿ الّسيناريوهات المعدة أهـ المتغيرات الّت  الم ري  

 أ ر المخاطر الّسوقية التّالية: جن ا إل  رؼ والت   رفها الّتة يؿ الّسا ؽاتؤّ ر     االم 

 مخاطر أزمات الّ رؼ ي  الّنظاـ المال  العالم ؛ -
 سواؽ الطاقة العالمية؛ي  أ  ار ير-هيدرومخاطر أسعار  -

 :سيناريكىات الدائرة المصرفية .2.1.1
ترمؿ اخت ار اإلجهاد المال  الم ري    ػ  سيناريوهاٍت  ّدة وقد قمنا  ا تماد ت ؾ الّسيناريوهات 
الت  أجراها  ندوؽ الّنبد الدول  وت ؾ المن وص   يها والمعتمدة  م يا يػػػػػػ  الّنظاـ الم ري  الجزائري  
إساية إل   عض الّسيناريوهات الت  ارتأينا إل  إدراجها  عد ما ت ّينت أهميتها مف خالؿ الّتة يؿ الذي 
أجريناا سا بًا  و  يه ي ف الّسيناريوهات المعدة سمف هذا اإلطار تتسمف الّسيناريوهات و نفس الت نيفات 

 )السار ل غاية(. والّسيناريو المترائـ المرار إليها سا بًا أي  درجاٍت متفاوتة  يف الّسيناريو الّس   



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

323 

يدرج سمف الّسيناريوهات وي وف ي  العادة مف خالؿ تعاظـ : سيناريكىات ارتفاع مخاطر االئتماف .أ 
  و ما أررنا سا بًا ل سرورة سوؼ نعتمد     مؤّررات (المتع رة)مستويات البروض غير العام ة 

الم ري  ي  الجزائر ونظرًا لعدـ تواير ال يانات جودة اأ وؿ  ونها أ  ر ترجمة أداء الّنراط 
 .(1)وتعّد  دمة المالءة ي  الةبيبة متسمنة   م يا لمخاطر الئتماف  الّسا بة

اخت ار تةمؿ سيولة ي ةث ما إذا  اف لدى المؤسسات المالية  :سيناريكىات ارتفاع مخاطر الٌسيكلة .ب 
أو      س يؿ الم اؿ سةب  مية مف الودائا يجأة تدّيبات نبدية  ايية لمواجهة الّتديبات المفاجئة 

 .تمويؿ اأسواؽ ومنح الئتماف نبدا
 المالءة  انت إذا ما تبييـ هو اإلجهاد لخت ار الرئيسية الجوانب أةد: سيناريكىات المالءة المالية .ج 

 ستيعابل الماؿ ال اي  رأس لديها االمؤسسات المالية  انت إذا ما سمف المرا ؿ الرئيسية أي تبييـ
يجب أف يتسمف تة يال  "up–Bottom "أ ناء إجراء اخت ارات اإلجهاد المال   .المةتم ة الخسائر

لمتغيرات   ية أخرى ةسب ما تبس   ه المنهجية المعتمدة مف ق ؿ  ندوؽ الّنبد الدول   وهذا 
ومستوى رديد مف اإلي اح   "Économétrie"يتط ب ا تماد  عض النماذج البياس القت ادي 

الّر ء الذي يجعؿ هذا المنهجية  ع ة الّتط يؽ ي  الّدوؿ الّنامية  ونها ل تم ؾ س س ة زمنية معت رة 
 مف المؤّررات الت  تفيد ي  ذلؾ الّتة يؿ وي  ظّؿ الّتعذر  الّسرية  تمامًا  ةاؿ دراستنا هذا.

رارية أ ناء إجراء الّسيناريوهات  ما ي  ذلؾ س وؾ ويتـ ال تماد     نسب المالءة ل جنة  اؿ الست
ف  اف ي   "Taux d'obstacle"رأس الماؿ. وما ننوا إليه أّف اختيار نس ة أو معدؿ العب ة  مهـ جدًا وا 

ـّ  ر ٍؿ  روائ  أو مف خالؿ مبارنته  أزمات وظروؼ قاهرة سا بة.  أةياٍف   يرٍة يت
اإلجهاد المال  سيناريو سةب العمالء ل ودائا ي  يتسمف اخت ار  :سيناريكىات سحب الكدائع .د 

قد تهدد درجة الستبرار الودائا لديه  م رؼظروؼ است نائية وه  تعد مر  ة  وي ة  النس ة ل 
و التّال      درجة المالءة  وهذا الّد ائـ الّ ال ة  لم رؼمما مف رأنه أف يؤ ر     سيولة ا

ى ال نؾ  واأهـ مف ذلؾ قد يتفاقـ  ذلؾ     المستوى ستؤدي إل  تراجا مؤّررات الستبرار لد
لمخطر الّسمعة إذا ما ألتمس الجمهور ترددًا لديه  م رؼالّطويؿ مستب اًل  ةيث أنه قد يتعرض ال

 .ي  ديا مستةباته اتجاههـ

مف ةجـ إجمال  الودائا لدى  %25يبس  سيناريو سةب الودائا ل سيناريو الّس     سةب 
  ييما  دا ذلؾ تعد الّسيناريوهات اأ    %45ّسيناريو المترائـ يهو يتسمف سةب الم رؼ وسمف ال

 مست عدة جدًا ي  ظّؿ الظروؼ الط يعية آو ةت  الست نائية إّل ي  الّظروؼ الباهرة.
                                                           
(1)

-International Monetary Fund, Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices, August 2012, p 08. 
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 "down-Top"صدمػػػػػػػػػػػػػػػػة  –اإلجياد المالػػػػػػػػػػػػػي  ىاتسيناريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نتائج  :(33)جدكؿ رقـ 
 االستقرار المالػػػػػػػػػػػػػػي

 بعد الٌصدمة 
قبؿ الٌصدمة 

 الٌصدمة

 اختبار الحساسية

 "Macro-Prudentiel"مؤٌشرات 
مؤّررات النترار وتر يؿ 

 الّنظاـ المال 
 مؤّررات  مؽ الّنظاـ المال 

مؤّررات المديونية والبدرة     
 التةمؿ

مؤّررات هي ؿ السوؽ وطاقة 
الٌسيناريك  الستيعاب

 -المتشائـ 
 الضار لمغاية 

الٌسيناريك 
 الٌسمبي 

سيناريك خط 
الّسيناريو  األساس

 المترائـ
الّسيناريو 
 الّس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الّس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الّس   

الّسيناريو 
 المترائـ

 الّسيناريو الّس   

Pas affecté Pas affecté 34,85% 30,33% Pas affecté $13,28 $26,55 $53,10  ي  سوؽ الطاقة العالمية)الدولر(  ار ير-هيدرو دمة أسعار 

رج 
 خا

ات
يكى

نار
سي

رؼ
مص

ال
 

41,34% 55,09% Pas affecté 33,98% 29,76% Pas affecté 1275,775 2551,55 5 103,1 م يار دينار(  ار ير- هيدرو دمة تراجا إيرادات اإلجمالية ل( 
45,30% 57,73% 35,17% 41,91% Pas affecté 49,69% 44,29% 175,59 117,06   دمة أسعار  **  تراجا الدينار مبا ؿ الدولر اأمري 

 تراجا الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة**   Pas affecté 165,6741 110,45 %30,70 %35,41 %37,53 %28,60 %49,77 %33,35 )%(الّ رؼ
hors formulaire Pas affecté Pas affecté 13,42% 20,11% 3,63% 7,25% 14,50%    نس ة المالءة  **"Tier I"  دمة المالءة 

 )%(المالية 

فية
صر

الم
رة 
لدائ

ت ا
كىا

اري
سين

 

hors formulaire 33,62% 29,65% 8,78% 12,95% Pas affecté 4,25% 8,50% 17,00%    نس ة المالءة  **"FPR" 
48,59% 59,93% Pas affecté Pas affecté Pas affecté 6,33% 4,23% 8,45%    دمة أسعار  **  سعر الفائدة الةبيب 

 **  تسهيالت الودائا   Pas affecté Pas affecté Pas affecté 16,18% 21,95% 0,53% 0,45% 0,30% )%(الفائدة 
 دمة الّسيولة  "M02 / PIB"**  معدؿ الّسيولة    11,20% 5,60% 2,80% 42,15% 46,48% 27,93% 31,25% 31,91% 20,17% // //

)%( 46,73% 58,69% Pas affecté Pas affecté Pas affecté 4147,98 8295,95 16591,9    التداوؿ الّنبدي  ي  الجهاز الم ري  ** 

 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:
- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N

o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, Échantillon d'étude, 2004-2014. 
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 :"up–Bottom"تحميؿ  سيناريكىات اإلجياد الجزئي  .2.1
 ي  ما ي   نبدـ نتائت اخت ارات اإلجهاد المال  المجرى والمعط  نتائجه أ الا. 

 :صدمة المالءة المالية عمى االستقرار المالي الكاسع .1.2.1
 دمة المالءة     س وؾ مؤّررات الستبرار المال  نذ ر سيناريوهات ق ؿ الخوض ي  تة يؿ 
  نبطتيف ي  غاية مف اأهمية:

إّل أّف ذلؾ ين غ  أف ي وف ي  ةدود  م رؼتعد مؤّررات المالءة العالية  ماـ أماف  النس ة ل  -
معبولة أنه مف المةتمؿ أف ي وف لذلؾ س وؾ   س   ذلؾ     أداء المؤسسة المالية  مف ةيث 
أّنه يس ب تراجا ي  مخ  ات اأ وؿ ومةايظ الست مار مما يؤ ر     ر ةيتها و التّال  مجمؿ 

 .مؤّررات اأداء
رارٍة ةبيب  ومف رأف أي توتر داخؿ الّنظاـ المال  أف تعد مؤّررات المالءة المنخفسة خطر ه -

 ما أّف ت ؾ المستويات المتدنية مف المالءة تع ر  ف م در  دـ  بة . يؤ ر ويز زع هامش الّ ال ة
 .لدى اأيراد المود يف ومخت ؼ اأ واف القت ادييف مما قد ينجر  نه ةالة مف الذ ر الم ري 

 المالءة عمى االستقرار المالي الكاسع سيناريك صدمة :(48)شكؿ رقـ ال

  
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, Échantillon Étude, 2004-2014. 

أرار سيناريو اإلجهاد المال  إل  أف  دمة المالءة تعد  :مؤٌشرات االنتشار كتشكيؿ الٌنظاـ المالي .أ 
نس ية يبط     مؤّررات النترار وتر يؿ الّنظاـ المال  ةيث لـ ي مس هناؾ أي تؤّ ر لها اتجاا هذا 

 .ة الئتماف مف رأنها أف ت وف ناق ة لهذا اأ ر إل أنها  انت نس ية يبطي الرغـ مف أف قنا. الّ دمة
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 (FPR) دمة المالءة اإلجمالية 
 الناتت المة   اإلجمال / النبود  معن  الواسا 
 الناتت المة   اإلجمال / البروض الموجهة ل بطاع الخاص 
 الناتت المة   اإلجمال /  إجمال  البروض 
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 مؤّررات  مؽ الّنظاـ المال  تتأ ر نس يًا يبط مف خالؿ قناة :مؤٌشرات عمؽ الٌنظاـ المالي .ب 
مما يتطّ ب تخ يص موارد (  ال ة مالية)الوسعية المالية  ةيث ستتراجا نظرًا لتعزيز( الئتماف)

 ما أرار . أ    وهذا ما مف رأنه التأ ير     توسا الّنظاـ الم ري  مف ةيث توزيا الئتمافاةتياطية 
ولعؿ الّنظاـ . العمؽ المال  إل  ما يفوؽ الواةد  ةيح الّسيناريو الّس    إل  اةتماؿ توّسا ي  مؤّررات

ايير المتعارؼ   يها وقد الم ري  الجزائري يتسـ  مستويات  اليٍة جدًا مف المالءة أ       ير مف المع
 انت  ماـ أماف ةبيب  ي  خسـ الّ دمات الت  اجتاةت الّنظاـ الم ري  منذ أسدلت اأزمة 

  2009الّستار وما ترتب   يها مف تراجا ي  أسعار الطاقة العالمية سنة ( أزمة الرهف العباري)اأمري ية 
ئري  ما ييها الّنظاـ الم ري  رغـ أّف هذا ةيف أ رت  ر ٍؿ قوي     س وؾ الّتوازف القت ادي الجزا

 (. ا رة)الّ دمة  انت ظريية يبط 
أرارت الّسيناريوهات إل  اأ ر البوي      :مؤٌشرات المديكنية الخارجية كالقدرة عمػػػى الٌتحمؿ .ج 

أي أّنه مف المرّجح أف ( %80-75)مجمؿ مؤّررات قدرة الّتةمؿ ةيث أنها مف رأنها أف تتراجا ما  يف 
    س يؿ الم اؿ وسمف الّسيناريو  Pibتسهـ ي  درجة الستبرار المال  الواسا يمستوى المديونية إل  

وهو مستوى مب وؿ نظرًا لأل ر ال  ير الذي تةد ه الستدانة      %1.30الّس    سوؼ يتراجا إل  ةدود 
ة سوؼ يتيح إل  الم ارؼ والمؤسسات المالية قدرة الستيعاب القت ادي. لعؿ تراجا نسب المالء

ال تماد     الريا المال  مف أجؿ الّتوسا ي  نراطها  ورغـ أف ذلؾ مف رأنه أف ي رر سيناريو 
إل أنه يعط   ورة  2008-2007) نا ر خارج الميزانية( الت   انت سمف مفاتيح اأزمة المالية 

أجؿ تةريؾ  م يات الوساطة المالية ي  القت اد. ي  ذات واسةة لتالي  سيناريو الستدانة مجددا مف 
وهو  %80السياؽ يؤدي تراجا مؤّررات المالءة إل  تراجا نس   لةجـ المديونية اتجاا الّ ادرات  واقا 

مؤّرر مب وؿ جدًا نظرًا لأل ر البوي لالستدانة. ما نرير إليه هو أّف اأ ر المتوقا ل دمة المالءة  اف 
إل  الوسا المعا س وهو نمو مستويات   !!!ما مؤّررات الستدانة لذلؾ نةف نن ه هنا ر ٍؿ طردي 

المالءة الذي مف رأنه أف يؤ ر س  ًا ليس يبط     مؤّررات الستبرار الم ري   ما أس فنا ي   داية 
 الّتة يؿ ل ف ةت      مؤّررات الستبرار المال  الواسا  ما ت يف لنا.

أرارت اخت ارات الّسغط إل  أّف طاقة الستيعاب  :كطاقة االستيعابمؤٌشرات ىيكؿ السكؽ  .د 
القت ادي مف رأنها أف تتأ ر  ر ٍؿ   ير اتجاا تراجا مستوى المالءة المالية  يةجـ الّتمويؿ ال ّ   مف 
ـّ  رأنه أف يؤّ ر   سيًا     جودة البروض الممنوةة والّت  ي  أسوء اأةواؿ جزء معت ر منها لف يت

 ما أّف مستويات الّدخار المع ئ جزء معت ر منه سيتـ توجيهه ي  ر ؿ (. قروض رديئة)جا ه استر 
مف . مخ  ات الةتياط  م ؿ ي سفة الةتياط  اإللزام  ما يؤ ر     مةفظة الست مار الم ريية
ودائعهـ جهة أخرى مف المرّجح أّف ةالة الّذ ر الت  ت تنؼ الجمهور الم ري  ستؤدي  هـ إل  سةِب 
 . الجم ة ما يؤّ ر ذلؾ س  ًا     طاقة الستيعاب القت ادي مف خالؿ تراجا ةجـ التمويؿ ال   
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 :صدمة أسعار الٌصرؼ عمى االستقرار المالي الكاسع .2.2.1
أرار تة يؿ الّسيناريو إل  أّف  دمة أسعار الّ رؼ مف  :مؤٌشرات االنتشار كتشكيؿ الٌنظاـ المالي .أ 

اتجاا تراجا الدينار مبا ؿ الّدولر  %60 ر ؿ معت ر     مؤّررات النترار المال   واقا  رأنها أف تؤّ ر
ف  اف ظاهرا  اأمري   و واقا أ مؽ نس يًا اتجاا العم ة اأورو ية الموّةدة. ولعؿ هذا اأ ر البوي وا 

  ومف Pnbن  الةبيب  ايجا يًا...  ي ف أ را الةبيب  ي  اأساس يرجا إل  تدهور مستويات الّناتت الوط
هنا يّتسح لنا ج يًا أف مؤّررات  مؽ الّنظاـ المال  لـ تزاؿ  عد تتةدد  متغيرات غير ةبيبية ناتجة ي  
نما يعود إل  ذلؾ التغير غير الةبيب  يبط ي   اأساس  ف ازدهار ونمو مؤّررات الوساطة المالية  وا 

 أخرى ي  العادة ه  ظريية يبط. مستويات وةجـ الوساطة المتأّ ر  متغيراٍت خارجيةٍ 
 سيناريك صدمة الٌصرؼ عمى االستقرار المالي "بالمعنى الكاسع" :(58)شكؿ رقـ ال

  
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
.14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, Échantillon Étude, 2004-2014. 

إف تراجا سعر  رؼ الدينار الجزائري مبا ؿ العمالت  :مؤٌشرات عمؽ الٌنظػػػػػػػػػػاـ المالػػػػػػػػػػػػػػػػي .ب 
اأجن ية مف رأنه أف يسف    عض الوير الّسعري وهذا ما ينع س ايجا يا      م يات التّ ادؿ  الّدينار 

ف  اف ذلؾ يعت ر هامش زائؼ  ي  الةبيبة نظرًا لتساع يجوة التّ ادؿ  يف ت ؾ اأسعار  و ما ( وهـ)وا 
اريو ي دو اأ ر قويا     مؤّررات  مؽ الّنظاـ المال  ويتسح أف  رؼ الّدينار مبا ؿ أرار تة يؿ الّسين

ـّ ت يه  رؼ العم ة اأورو ية  الّدولر  اف ذو أ ٍر أقوى نس يًا نظرًا لةجـ الّتعامالت ال  ير  هذا العم ة   
 .%85-75    خالؼ اأوؿ الذي   اف ي  ةدود  %60-50الموةدة الت   اف أ رها ي  ةدود 
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يعّد أ ر  دمة الّ رؼ     مؤّررات المديونية : مؤٌشرات المديكنية الخارجية كالقدرة عمى التحمؿ .ج 
قويًا نظرًا لتساع يارؽ العمالت  وهذا الفارؽ ير ه إل  ةد ما ذلؾ الذي يس  ه الّتسخـ الّذي يةد مف 

إّف هذا اأ ر يعد س  يًا ل غاية نظرًا لمةدودية الت ادؿ  العم ة المة ية ي ما . مستوى الّ رؼ الةبيب 
مف رأنه أف يسا ؼ مف خدمة  Pnbأي تراجا ةجـ الديف إل   (%88-)أرارت الّسيناريوهات إل  

  وهو سيناريو خطير تـ تجر ته  م يًا خالؿ  رنامت الستعداد الئتمان  ال ان  %77الّديوف اأجن ية إل  
 ومؤسسات المالية وخدمات نادي  اريس ونادي لندف. FMIما  1994-1999

أرار تة يؿ الّسيناريوهات إل  أ ر نس   لتراجا الّدينار  :مؤٌشرات ىيكؿ السكؽ كطاقة االستيعاب .د 
مؤّررات البدرة الستيعا ية  ةيث مف المرّجح أف ي  غ ذلؾ الّتراجا ي  مبا ؿ الّدولر اأمري       
. ويعتبد أف أساس الّتراجا هو مستوى الّدخار الوطن  ي  ظؿ (%65-)البدرة الستيعا ية إل  ةدود 

إّف الّسيناريو الّس    المعتمد أرار إل  اةتماؿ تراجا هذا المؤّرر  تنام  البروض الموجهة لالقت اد.
مما يترجـ ةالة مف ال  ح ي  القت اد النارئة  ف التراجا ال  ير ي  نظاـ تع ئة  %25  ةدود إل

وهو ما  %17الدخار أو سعؼ الدخار  معن  أدؽ  مف جهتها  رؼ الّسيناريو الّس    إل  مستوى 
 ينذر  تراجا إجمال  مؤّررات الست مار نظرًا لتراجا مستوى طاقة الستيعاب القت ادي.

 ":بالمعنى الكاسع"صدمة أسعار الفائدة عمى االستقرار المالي  .3.2.1
    غرار الّ دمة ال  ية السا بة  رؼ سيناريو  دمة أسعار الفائدة     مؤّررات الستبرار 
المال  الواسا     انه لـ ي ف لها أي أ ر يذ ر     ت ؾ المؤّررات   معن  أّف أسعار الفائدة الةبيبية ل 

مف مةّددات استبرار الّنظاـ المال  لذلؾ قمنا   دراج سعر الفائدة لتسهيالت الودائا المةدد ي  تدخؿ س
السوؽ الّنبدي  متغير تبري   ليوسح أ ر ت ؾ البناة. هذا المتغير ه  أقرب ل سيولة منها     ا ر تةديد 

 الستبرار المال  الواسا. الفائدة  إل أنه اتسح   ذلؾ أف ل ا ر  لهذا المتغير      مجمؿ مؤّررات
 ":بالمعنى الكاسع"صدمة الٌسيكلة عمى االستقرار المالي  .4.2.1

تعد الّسيولة أةد أهـ الر ائز الستبرار المال  ي  الّنظاـ المال  الجزائري  ما ت يف مف خالؿ 
 ؾ الّتة يؿ:الّتة يؿ السا ؽ  وقد أ رز تة يؿ الّسيناريوهات ذلؾ أيسا و وسوح وييما ي   نتائت ذل
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 سيناريك صدمة الٌسيكلة عمى االستقرار المالي "بالمعنى الكاسع" :(68)شكؿ رقـ ال

  
   نفس الم ادر السا بة.مف إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

 رؼ تة يؿ الّسيناريوهات إل  أف  دمة الّسيولة      :مؤٌشرات االنتشار كتشكيؿ الٌنظاـ المالي .أ 
ةيث أرار إل  أنه يؤ ر     درجة اأهمية   مجمؿ مؤّررات الستبرار المال  الواسا  اف معت را

.  معن  أّنه  ّ ما %93ي  ةيف أّف التداوؿ الّنبدي  يةددا  واقا قوي جدا . النس ية ل بطاع الخاص
رّ ؿ ذلؾ د مًا ل توسا مؤّررات النترار وتر يؿ الّنظاـ المال   يبد أرار  ةارتفعت الّسيولة الم ريي

المال  ي   نظاـمما يةد مف مستويات التمويؿ واأهمية النس ية ل  %58الّسيناريو الّس    إل  ةدود 
 .%46القت اد ي  ةيف أّف الّسيناريو الّسار يمف المرّجح ي  خسمه أف ت  غ الّنس ة 

تراجا العمؽ المال  إل  أف تؤّدي  دمة الّسيولة إل   مرجحمف ال :الٌنظاـ الماليمؤٌشرات عمؽ  .ب 
سمف الّسيناريو الّس     هذا التراجا سيسعؼ دوف رٍؾ اأهمية الّنس ية ل وساطة المالية وهو ما  31%

ينع س   يه نوع مف ال  ح المال  إذا ما استمر ذلؾ خالؿ زمف المتوسط والطويؿ نهيؾ  ف الّسيناريو 
ت  ف تذ ذب أسعار    ما أّف تذ ذ ات الّسيولة الّنات%20المترائـ الذي أرار إل  تراجا إل  ةدود 

نرط  الفعؿ...   ي. إف الّسوؽ الّنبدي الجزائر %85الفائدة تؤّ ر  ر ٍؿ قوي     الّسوؽ الّنبدي  واقا 
وتعت ر البناة الوةيدة لنتباؿ الّسيولة  يف الم ارؼ لذلؾ تعت ر قناة مهمة لر د مؤّرر الّسيولة ودرجة 

ر  ر ٍؿ معت ر     توزيا البروض إل  الودائا  واقا لنظاـ الم ري  وقد أّتسح أّنه تؤ ّ اتأ يرا     
 تبري ا. 55%
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تعد الّسيولة مةددًا لةتماؿ الستدانة الخارجية خ و ًا  :مؤٌشرات المديكنية كالقدرة عمى التحمؿ .ج 
السوؽ الّنبدي  لذلؾ ي ف تواير المست مريف وال دائؿ الّتموي ية يةّد مف اةتماؿ الّ جوء إل  الستدانة  وقد 

 سمف الّسوؽ الّنبدية. (%62)أرار الّتة يؿ إل  أف  دمة الّسيولة مف رأنها أف تتط ب تمويال  واقا 
أرارت الّسيناريوهات إل  أف  دمة الّسيولة مف رأنها أف  :مؤٌشرات ىيكؿ السكؽ كطاقة االستيعاب .د 

ي  ةيف أّف ( %72-)تةّد مف طاقة الستيعاب ال    لالقت اد  يمؤّرر الّتوسا الّنبدي تةدد ذلؾ  واقا 
 .(%50-)معدلت الفائدة المط ؽ     الودائا ي  الّسوؽ الّنبدي يةّد مف طاقة الستيعاب  واقا 

 :صدمة الكدائع عمى االستقرار المالي الكاسع .5.2.1
 رؼ سيناريو اإلجهاد ل دمة الودائا إل  أّف أ ر هذا  :مؤٌشرات االنتشار كتشكيؿ الٌنظاـ المالي .أ 

 ا ت ار أف الودائا تعد قناة أساسية ي   م يات  (%64-)اأخيرة يعد قويًا     مؤّررات النترار  واقا 
سيناريو الّس    إل  أنه مف المرّجح أف تستبر مؤّررات النترار ي  ةدود  ما أرار  النترار المال  

مما يؤ د التراجا النس   ييها  2012-2008وه  معّدلت سادت المرة ة ق ؿ الّتوسا ال  ير ي   14%
 .%11سمف الّسيناريو الّس    لوةدا  ي  ةيف أف الّسيناريو الّسار مف المتوقا أف ت  غ ةدود 

إف تراجا مستوى الودائا ي  الّنظاـ الم ري  مف رأنه أف يؤ ر س  ًا  :عمؽ الٌنظاـ الماليمؤٌشرات  .ب 
    البروض الموز ة ةت  ي  اقت اديات أسواؽ رأس الماؿ  ةيث تعت ر الودائا مةددا أساسيا لةجـ 

  ة الئتماف النس ة لبنا (%60-)وقد  رؼ الّسيناريو إل  أف اأ ر قوي ةيث أنه يفوؽ . وخ ؽ الئتماف
وهذا ما ينع س  ذلؾ     درجة  النمو القت ادي مف خالؿ انتباؿ اأ ر إل  الست مارات ي  

الم ري  العموم   نظاـالقت اد. ونرير إل  أنه مف المةتمؿ أف ت وف ت ؾ التذ ذ ات ناتجة  ف ال
الودائا المةوزة لدى  دوف الم ارؼ الخا ة أو المؤسسات المالية اأخرى  ةيث أررنا سا با أف معظـ

 الم ارؼ العمومية ه  ودائا ة ومية متأتية مف قطاع الريا غير المستبر  ي  الفترة اأخيرة.
أرارت الّسيناريوهات أف  دمة الودائا تؤّ ر نس يًا يبط  :مؤٌشرات ىيكؿ السكؽ كطاقة االستيعاب .ج 

 %60إف نس ة التأ ر مف المرّجح أف ت وف ي  ةدود .     طاقة الستيعاب مف خالؿ قناة الودائا
يةجـ الدخار يتأ ر  تراجا مستويات الودائا وهذا يؤدي إل  تراجا قدرة التمويؿ ل مؤسسات المالية  
 ما يؤ ر س  ًا     طاقة التمويؿ ال  ية وقدرة القت اد     الّتوسا خ و ا ي  يترات الن ماش.

 :"up–Bottom"ياد الجزئي تحميؿ  سيناريكىات اإلج .3.1
    ةدا  وهذا مف أجؿ ت ياف ةساسية  م رؼسنبوـ  دراسة أ ر الّ دمات  ر ؿ يردي      ؿ 

 .),Cpa Bna, Bea, ,Baraka AGB S-Gnrl( مف الم ارؼ المختارة مف  ينة الّدراسة وه  م رؼ ؿ 
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 "up –Bottom"صدمة  –اإلجياد المالي  ىاتسيناريك نتائج  :(34)جدكؿ رقـ 

 االستقرار المالػػػػػػػػػػػػػػي
قبؿ الٌصدمة  بعد الٌصدمة 

 الٌصدمة

 إخبار الحساسية
 "Micro-Prudentieel"مؤٌشرات 

الٌسيناريك  مؤّررات الريا المال  مؤّررات الّسيولة مؤّررات جودة اأ وؿ مؤّررات المالءة المالية
 -المتشائـ 

 الٌضار لمغاية 

الٌسيناريك 
 الٌسمبي 

سيناريك خط 
الّسيناريو  األساس

 المترائـ
الّسيناريو 
 الّس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الّس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الّس   

الّسيناريو 
 المترائـ

الّسيناريو 
 الّس   

 ي  أسواؽ الطاقة العالمية )الدولر(  ار ير-هيدرو دمة أسعار  $53,10 $26,55 $13,28 4,20% 2,61% 69,27% 46,23% 53,09% 35,76% 17,00% 13,14%

يكى
نار

سي
رج 

 خا
ات

رؼ
مص

ال
 )م يار دينار(  ار ير-هيدرو دمة تراجا إيرادات اإلجمالية ل  103,10 5 2551,55 1275,775 5,14% 4,03% 67,13% 43,03% 51,52% 33,39% 15,30% 10,58% 

// // Pas affecté Pas affecté Pas affecté 3,63% 7,25% 14,50%    نس ة المالءة  **"Tier I"  دمة 
 المالءة )%(

فية
صر

الم
رة 
لدائ

ت ا
كىا

اري
سين

 

// // 130,74% 116,41% 61,45% 79,42% Pas affecté 4,25% 8,50% 17,00%    نس ة المالءة  **"FPR" 
Pas affecté Pas affecté Pas affecté Pas affecté 204,86 175,59 117,06     دمة أسعار  **  تراجا الدينار مبا ؿ الدولر اأمري 

 تراجا الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة **   Pas affecté 193,29 165,67 110,45 %72,84 %51,59 %55,29 %39,05 %9,50 %7,00 الّ رؼ
Pas affecté Pas affecté Pas affecté Pas affecté 6,33% 4,23% 8,45%    دمة أسعار  **  سعر الفائدة الةبيب 

 **  تسهيالت الودائا   Pas affecté Pas affecté Pas affecté 0,53% 0,45% 0,30% %9,18 %5,27 الفائدة 
Pas affecté 43,27% 58,10% 57,30% 76,65% Pas affecté 2,80% 5,60% 11,20%   معدؿ الّسيولة  ** "M02 / PIB"  دمة 

 **  التداوؿ الّنبدي  ي  الجهاز الم ري    591,90 16 8295,95 4147,98 %9,61 %10,73 %76,65 %57,30 %58,10 %43,27 %9,17 %6,51 الّسيولة 

 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:
- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N

o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport 2000-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, Échantillon d'étude, 2004-2014. 
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 :"Crédit Populaire d'Algérie" القرض الشعبي الجزائرم مصرؼ .1.3.1
البرض الّرع   الجزائري ي   م رؼتـ تأسيس 

تجاري يتـّ تأسيسه  م رؼ  وهو  ان  1966ديسم ر  29
ي  الجزائر المستب ة تـّ تأسيسه     أنباض البرض 
الّرع   ل جزائر ووهراف  وقسنطينة و نا ة والّ ندوؽ 
المر زي الجزائري ل برض الّرع     ـ اندمت ييه  عد ذالؾ 
 ال ة م ارَؼ أجن يٍة أخرى ه  "رر ة مرسي يا ل برض  

 – ط الجزائرالمخت م رؼالمؤسسة الفرنسية ل برض  ال
م ر"  مهّمته تتم ؿ ي  ق وؿ الودائا  ا ت ارا  ن ًا تجاريا 

ويعّد أةد أهـّ   ومنح البروض الب يرة والمتوسطة اأجؿ
الم ارؼ ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري وذو أهمية 

 نظامية.

 القرض الشعبي الجزائرم مصرؼالتعريؼ ب :(78)الٌشكؿ رقـ

 
 .م رؼ     يانات الإ دادا ال اةث  ناء  المصدر:

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة المالءة عمى االستقرار المالي  .1.1.3.1
 رؼ تة يؿ  دمة المالءة المالية     اأ ر ال  ير والم ارر     مجمؿ مؤّررات الستبرار 

والمعت رة المال  ي  الم ارؼ وهذا مف رأنه أف يسا خيار تعزيز والةفاظ     ت ؾ المستويات المب ولة 
مف المالءة سمف اأولويات لنظـ إدارة المخاطر المط بة ي  الجزائر  ي النس ة لمؤّررات جودة اأ وؿ 
أرار الّتة يؿ إل  أّف اأ ر قوي     الم ارؼ الجزائرية ةت       عض الم ارؼ الخا ة الت  أ  تت 

  ال تها اتجاا الّ دمات ال  ية.

اتجاا  (%65-)وؿ لدى الم ارؼ الخا ة ستتراجا نس يًا  واقا إف درجة الّتر ز ي  مةفظة اأ 
  (%60-)  دمة المالءة اإلجمالية أّما الم ارؼ العمومية يبد  رفت النتائت إل  أّنه تتأ ر  واقا

 اإلساية إل  أّنه مف المرّجح أف تعمد الم ارؼ إل  استد اء جزء مف الةتياطات الخا ة و ذا 
مف ت ؾ المخ  ات مف أجؿ سّد ت ؾ الفجوة المةببة مف هذا  %70-60مخ  ات الخسائر ةوال  

الّ دمة نظرًا لةتماؿ إ ا تها  ةالة مف الهرارة المالية خا ة ي  درجة تغطية ةجـ البروض غير 
المسترجعة )البروض الرديئة(  وهذا الهامش المتوقا استد ائه  دا أّف الم ارؼ الخا ة اأ  ر ةاجًة 

ه أهـ مخ  ات امت اص الخسائر واأ  اء  ي  ةيف أّف الم ارؼ العمومية يظهر أّف إليه نظرًا أن
 م يات الّتطهير المال  تجع ها ي  غنً   ف استد اء ذلؾ الةتياط   هذا وقد  رفت نتائت اإلجهاد إل  

ا أف تتراجا   مجمؿ مؤّررات الّسيولة لدى الم ارؼ  يمف متوقػػػػػػػػػأّف  دمة المالءة  قوية نس يًا   
 . (%60-) واقا 
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البرض  م رؼإف  دمة المالءة     
الرع   الجزائري تعد معت رة     مؤّررات الّسيولة  

  يسيولة اأ وؿ %60ةيث ظهر تؤّ رها  واقا 
سمف الّسيناريو  %129سترتفا نس يًا إل  ةدود 
سمف الّسيناريو  %145الّس     وما ير و  ف 

المترائـ  ويعتبد أف مستوى الّسيولة هو ناتت ي  
اأساس     تخ يص جزء مف الةتياطات 
الّسا بة  سيولة آنية ومتاةات لتالي  العسر 
المال   يالم ارؼ دائما ما ترغب ي  أف ل 
يةدث أّي رٍؾ لدى المود يف ي  مبدرته     

إل  الخ ـو الّسداد. أّما  الّنس ة لسيولة اأ وؿ 
المرّجح أف تتغير ت ؾ التوزيا لت  غ مستوى مف ي

   ظّؿ الّسيناريو الّس    نظرًا لتغير توزيا ػػػػي 156%

 "Cpa": سيناريك صدمة  المالءة عمى (88)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire 

En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et 

Monétaire En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, 
Échantillon Étude, 2004-2014. 

. %175 نا ػػر الخ وـ واأ وؿ وقد أرار الّسيناريو المترائـ إل  أّنه مف المةتمؿ أف ت  ػػغ النس ة 
  %60و النس ة لجودة اأ وؿ يبد أرارت أنها تتأ ر نس يًا  التغيرات ي  المالءة اإلجمالية  ما يزيد  ف 

 .(%60)ين غ  ريا مخ  ات الخسائر  نفس المستوى  ذا  لم رؼأي قد تريا تر ز اأ وؿ لدى ال
 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الٌصرؼ عمػػػػػػػػػػى االستقرار المالػػػػػػػػػػػػػػي  .2.1.3.1

 رؼ الّتة يؿ الّسا ؽ اأ ر ال  ير الذي يةد ه تراجا الّدينار     مجمؿ مؤّررات القت اد يأت  
هذا الّتة يؿ ليعط   ورة أقرب أ را     الستبرار المال   معناا السيؽ  يبد أرار الّسيناريو أّف  دمة 

م ريية مف خالؿ تراجا الّدينار مبا ؿ العم ة أسعار الّ رؼ لها تأ ير نس   يبط     جودة اأ وؿ ال
اأورو ية الموةدة   ما أرار إل  أّف الم ارؼ العمومية ه  اأ  ر  رسة لذلؾ اأ ر وهذا مف خالؿ 

. أّما درجة المالءة الم ريية يبد ت يف أّف الم ارؼ الخا ة قد ترّ ز اأ وؿ و ذا مخ  ات الطوارئ
تبري ا وأف الم ارؼ العمومية  منئ   %70تتأ ر جراء  دمة الّ رؼ )العم ة اأورو ية الموةدة(  واقا 

  ف ت ؾ الّ دمة  ال يانات أدناا ه  تراجا الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة )اأورو(.

يةيث  رؼ أنه  "Cpa" م رؼالّسيناريو أّف  دمة الّ رؼ تعّد سعيفة      اتسح مف تة يؿ
ل يوجد أ ر لتراجا الّدينار مبا ؿ الدولر اأمري       س وؾ مؤّررات الستبرار والّ ال ة المالية ي  

جودة    ي  ةيف أّف تراجا الّدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة لها أ ر معت ر     مؤّرراتم رؼال
 اأ وؿ و ذا مؤّررات الّسيولة  ر ٍؿ أقؿ  ةيث:
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إف مستوى تر ز اأ وؿ سيتراجا نس يًا  -
سمف  %41إل  ةدود  أي %85 واقا 

 سيناريوهات الّس  ية؛
 %57إف مستوى الّسيولة سيتراجا إل  نس ة  -

لدرجة سيولة اأ وؿ ي  ةيف سيولة 
اأ وؿ إل  الخ ـو يمف المتوقا أف 

سمف سيناريوهات  %64تستبر ي  
 الّس  ية؛

 "Cpa" : سيناريك صدمة الٌصرؼ عمى(89)شكؿ رقـ ال

 
    نفس الم ادر السا بة.مف إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

 :"بالمعنى الضيؽ"صدمة أسعار الفائدة عمى االستقرار المالي  .3.1.3.1
البرض الرع   الجزائري ل يتأ ر إطالقًا  م رؼأرارت نتائت اخت ارات اإلجهاد المال  إل  أّف 

  التب  ات الةا  ة     أسعار الفائدة الةبيبية ريبة ال نؾ الوطن  الجزائري.

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الٌسيكلة عمى االستقرار المالي  .4.1.3.1
وؿ أرارت اخت ارات اإلجهاد المال  إل  اأ ر البوي ل دمة الّسيولة     مؤّررات جودة اأ 

ةيث مف المةتمؿ أف تتراجا إل   %90الم ريية يمستوى تر ز اأ وؿ     وجه الّتةديد تتأّ ر  وقا 
ي  المستوى  م رؼسمف الّسيناريو الّس    وهو مستوى متدن  جدًا يؤ ر س  ًا     أداء ال %38ةدود 

إّل أّف اأ ر الّس    أو اأزمة ستنفجر  م رؼال ي الب ير والمتوسط   الّرغـ مف مستوى المالءة العالية 
 مف خالؿ تراجا ي  اأداء واأر اح     وجه الخ وص وارتفاع الّت اليؼ مبا ؿ اإليرادات  وجٍه أدؽ.

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الكدائع عمى االستقرار المالي  .5.1.3.1
إف هذا الّسيناريو يعتمد     نفس ي سفة الّسيناريوهات اأخرى سيناريو س    وسيناريو مترائـ 

سمف الّسيناريو اأوؿ   م رؼمف ةجـ الودائا مف ال %20)الّسار ل غاية(  وهو  هذا ينص     سةب 
يناريو وقد  رؼ الس .م رؼمف ةجـ الودائا لدى ال %45ي  ةيف الّسيناريو ال ان  ينص     سةب 

 دمة الودائا ل تؤّ ر  مط بًا     مؤّررات المالءة لي  ت مرة أخرى مدى جودة مخ  ات الطوارئ 
والمالءة  وأّف اأ ر قوي      ؿ مف مؤّررات جودة اأ وؿ و ذا مؤّررات الّسيولة  ةيث مف المةتمؿ 

خ  ات الطوارئ  التزامف ما تراجا ي  م %80أف ترّ ز اأ وؿ الم ريية سوؼ يتأ ر  واقا 
. ييما  دا ذلؾ أرار تة يؿ الّسيناريو الّس    إل  أف سيولة اأ وؿ سوؼ ت  غ %55والةتياطات  واقا 

ي   %93وه  لتزاؿ  الية نس يًا خ و ا وأف درجة سيولة اأ وؿ إل  الخ ـو ه  ي  ةدود  80%
ائري تعد مستويات المالءة لديه البرض الرع   الجز  م رؼظؿ ذات الّسيناريو. و  يه يّتسح تمامًا أف 

 قوية وذات نو ية جيدة سيمّ نه مف تالي   عض اأزمات مستب اًل.
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 :"Banque Nationale d'Algérie" بنؾ الكطني الجزائرم .2.3.1
وهو  1966جواف  13ُأنرأ ال نؾ الوطن   تاريخ 

يعت ر أّوؿ الم ارؼ الّتجارية ي  الجزائر المستبّ ة تـ 
إنرائه لي وف  أداٍة ل تخطيط المال  ود امة البطاع 
الرترا   والّزرا   ولبد سـّ هذا ال نؾ جميا الم ارؼ 
ذاِت اأنظمة المرا هة له وتتم ؿ ييما ي   :  نؾ الّتس يؼ 

والّتجاري  العباري الجزائري الّتونس   البرض الّ نا  
و نؾ  اريس الوطن . يعّد أةَد أهـّ الم ارؼ الّتجارية ي  
الّنظاـ الم ري  الجزائري ريبة  نؾ البرض الّرع   
الجزائري وهو  دورا أةد الم ارؼ ذات اأهّمية الّنظامية 

 الت  ين غ  ر د ومراق ة أدائه     الّدواـ.

 التعريؼ بالبنؾ الكطني الجزائرم :(90) الٌشكؿ رقـ

 
 .م رؼإ دادا ال اةث  ناء      يانات ال المصدر:

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة المالءة عمى االستقرار المالي  .1.2.3.1
 م رؼأرار تة يؿ الّسيناريو إل  أّف  دمة المالءة مف رأنها أف تجعؿ مؤّررات الّسيولة لدى 

"Bna"  الّنس ة لسيولة اأ وؿ  ةيث  رؼ الّسيناريو الّس    أّنه ست  غ  %60ترتفا نس يًا ي  ةدود 
الّسا ؽ وه  مستويات  الية وسادت الّنظاـ الم ري   لم رؼغير  عيد  ف مستوى ا %125مستوى 

لفترات طوي ٍة مف الّزمف  وه  تنذر أيسًا  مخاطر تجميد وتسخـ وتراجػػػا لآلداء مستب اًل  فعؿ أ ر هذا 
الّرغـ مف هذا الّسيولة الهي  ية نرى  أّف الم ارؼ قد ت ّيفت ما هذا الوسا  هذا وقػػد ت ّيف أّف اأخير. و 

وهو أ     ب يٍؿ مف  %180سيولة اأ وؿ إل  الخ وـ ستنمو ي  ظّؿ الّسيناريو المترائـ إل  مستوى 
 الم ري  مستب اًل.البرض الرع   الجزائري مما قد ينع س س  ًا     اآلداء  م رؼذلؾ المةبؽ  ند 

أرارت  "Bna" النس ة لجودة أ وؿ 
اخت ارات اإلجهاد إل  أّنها ل تتأ ر مط بًا 
 التغيرات الةا  ة ي  المالءة اإلجمالية 
أي أّنه ل يؤ ر     تر ي ة أ وؿ 

ول يؤّ ر  ذلؾ     مستوى  م رؼال
مخ  ات اأماف لديه  وي دو أّف 

 مؤّررات الّسيولة لوةدها تتأ ر  المالءة.

 "Bna": سيناريك صدمة المالءة عمى (19)شكؿ رقـ ال

 
    نفس الم ادر السا بة.مف إ داد ال اةث  ناء     المصدر:
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 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة أسعار الٌصرؼ عمى االستقرار المالي  .2.2.3.1
 رؼ تة يؿ الّسيناريو إل  أّف  دمة الّ رؼ تعّد آ ارها معت رًة     مؤّررات  نؾ الوطن  
الجزائري   ةيث تـ ر د تؤّ ر لمجمؿ مؤّررات الّ ال ة والستبرار لديه  يعند تراجا الّدينار مبا ؿ 

اأ ر مف خالؿ تراجا ي  جودة  الّدولر اأمري   ي ّف مؤّررات جودة اأ وؿ ستتراجا نس يًا و رز
 م رؼهذا اأخيرة تعّد  غطاٍء و ماـ دياع ل  %80ومستوى مخ  ات الطوارئ والةتياطات  نس ة 

ةيث أنه مف المةتمؿ أف ت  غ ت ؾ المخ  ات أدن  مستوياتها وقد تهت ؾ  ام ًة. مف جهة أخرى أرار 
ورغـ ذلؾ لما تزؿ  عد ت ؾ الّسيولة هي  يًة  %65ا تتأ ر  واقيه الّسيناريو إل  أّف مؤّررات الّسيولة لد

 ة اأورو ية الموّةدة يعّد معت رًا ةيثػػػػػػػػػػو الية   مػػػػػػػػػػػػػػػا  رؼ الّتة يؿ أّف تراجا  رؼ الّدينار مبا ؿ العم 
اتسح أّنه مف رأنه التّأ ير     نسب 

 %06المالءة ومف المةتمؿ أف تتراجا إل  
سمف الّسيناريو الّس     ما يع س مدى تأ ر 
المؤّرر  ت ؾ التّب  ات.هذا وقد أرار الّسيناريو 
إل  أّف درجة التّر يز ي  اأ وؿ قد تتراجا 

أي أّنها ست  غ سمف الّسيناريو  %74 واقا 
هذا  الوة     اأ ر الم ارر  %47الّس    

أيسًا     مؤّررات الّسيولة  نفس نمط 
 سا بة.الّ دمة ال

 "Bna": سيناريك صدمة الٌصرؼ عمى (29شكؿ رقـ )ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء     نفس الم ادر السا بة. المصدر:

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الٌسيكلة عمى االستقرار المالي  .3.2.3.1
ومف المرّجح أف  "BNA" م رؼمة الّسيولة قوية      دالّسا ؽ تعد  م رؼ    غرار ال

ي  درجة  %70سمف الّسيناريو الّس    لوةدا  الّتوازي ما تراجا  %05تتراجا مستويات رأس الماؿ إل  
 وه  مستويات تع س  م يًا تراجا اأداء العاـ مف خالؿ تراجا الوساطة المالية. تر ز اأ وؿ

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الكدائع عمى االستقرار المالي  .4.2.3.1
تعد مجمؿ مؤّررات الستبرار لديه ةّساسة لتب  ات  "BNA" م رؼأرار الّسيناريو إل  أّف 

سمف الّسيناريو الّس    وه  مستوياتٍ   %9.25الودائا  ينس ة المالءة مف المرّجح أف تنخفض إل  ةدود 
أقَؿ مف الت  ينّص   يها إطار إدارة المخاطر المعموؿ  ه. مف جهٍة أخرى  رؼ ذات الّتة يؿ أّف نس ة 

سمف  %51سمف الّسيناريو الّس    و %64الّتر ز اأ وؿ ستتراجا  ةيث أّنها ستستبر ي  ةدود 
 .%93ستتأ ر  ر ؿ  ميؽ نس يًا )سيولة اأ وؿ(  واقا الّسيناريو اآلخر.  ما أّف نسب الّسيولة 

 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

 مؤررات السيولة مؤررات جودة اأ وؿ مؤررات المالءة



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

337 

 :"Banque Externe d'Algérie"بنؾ الجزائر الخارجي  .3.3.1
  1967تأّسس  نؾ الجزائر الخارج  ي  أ تو ر 

وهو  الث  نٍؾ تجاري يتـّ تأسيسه  67/204 موجب اأمر 
  وهو يمارس  ّؿ مهاـ م ري ال النظاـت عًا لبرارات تأميـ 

الم ارؼ الّتجارية يهو يجما الودائا مف أجؿ تسهيؿ 
وتطوير العالقات القت ادية الجزائرية ما ال  داف اأخرى 
ي  إطار الّتخطيط الوطن  وي  جانب اإلقراض يت ّفؿ 
 تمويِؿ  م يات الستيراد وتبديـ الّد ـ المال  لهـ. يعد 

ظامية ي  الجزائر وأةد سمف الم ارؼ ذات اأهّمية النّ 
أةسف الم ارؼ العمومية مف ةيث اآلداء ي  الم ارؼ 
الجزائرية والعر ية  ذلؾ ةسب مج ة اتةاد الم ارؼ 

 .2015العر ية ي  

 التعريؼ ببنؾ الجزائر الخارجي :(39) الٌشكؿ رقـ

 
 .الم رؼإ دادا ال اةث  ناء      يانات  المصدر:

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة المالءة عمى االستقرار المالي  .1.3.3.1
أرار تة يؿ الّسيناريوهات إل  أّف  دمة المالءة تؤّ ر  ر ٍؿ قوي     مجمؿ مؤّررات الستبرار 

ةيث أّف سيولة  %80  ويعّد أ رها     مؤّررات الّسيولة  ميؽ  واقا "BEA" م رؼوالّ ال ة المالية ل
سمف  %150و ذا مستوى  %130اأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مف رأنها أف ت  غ سمف الّسيناريو الّس    ةدود 

 يف السا بيف إلّ م ريدى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعدو ت ؾ المسّج ة للالّسيناريو المترائـ الّسار ل غاية  و الرغـ مف أنها 
ت اد ت وف م الية  م رؼرات هذا الأف مؤرّ 

واأةسف  يف  اية الم ارؼ العمومية لذا 
اتسح أف أ رها سعيؼ نس يًا ل ف الواقا هو 

 تؤّ ر قوي.

مف جهة أخرى مف المرّجح أف تتأ ر 
استبرار اأ وؿ  ةيث أرار إل  تر ز ي  

مما ينذر  اةتمالية  دـ  %90اأ وؿ تفوؽ 
الئتماف الممنوح إذا ما استرجاع جزء معت ر مف 

ة ؿ توترات خارج الدائرة الم ريية. يمستوى 
التّر يز تجاوز الواةد  ةيح ي   ال 
الّسيناريوهيف  لذلؾ نةف نةذر مف آ ار الّ دمة 

 م رؼ.المالءة     هذا ال

 "Bea": سيناريك صدمة المالءة عمى (49)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie, Evaluation Economique Et 

Monétaire En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, 2004-2014. 
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 ":الضيؽبالمعنى "صدمة أسعار الٌصرؼ عمى االستقرار المالي  .2.3.3.1
    خالِؼ الم ارؼ العمومية الّسا بة  رفت اخت ارات اإلجهاد إل  أّف  دمة أسعار الّ رؼ 

سمف  %5.50ومف المةتمؿ أف تتراجا إل   (%87-)تؤّ ر  ر ٍؿ قوي     مؤّررات المالءة  ما يزيد  ف 
ت يف أّف مؤّررات الّسيولة    ما م رؼالّسيناريو الّس    لوةدا وهو ما ينذر  توتر هامر  وخطير     ال

وجودة اأ وؿ تعت ر  منئ   ف الّ دمة  لذلؾ ين غ  الّتةسب لم ؿ هذا الّسيناريو     اأقؿ مف خالؿ 
 تنويا مةفظة العمالت وين غ  أف تةظ   نوٍع مف التنويا )ةت  ولو  اف التنويا ساذجًا(.

 ":عنى الضيؽبالم"صدمة أسعار الفائدة عمى االستقرار المالي  .3.3.3.1
يعد أ ر الّتغيرات ي  أسعار الفائدة ي  الّسوؽ الّنبدي )تسهيالت الودائا(   يرًا     درجة المالءة 

وهذا يعود ي  نظرنا إل  مستويات ومخ  ات اأماف الت  ي  العادة ةساسة  %90 ما ير و  ف 
ومف سمف ل تغيرات الودائا الم ريية. ي  ةيف ظهر أف سعر الفائدة الةبيب  ل يؤ ر     المالءة. 

  ةيث اتسح أّف مؤّررات "BEA" م رؼالم ارؼ العمومية ظهر أ ر تب  ات أسعار الفائدة     
وهو أ ر قوي جدًا مما يترجـ مدى ةساسية  %98ا أف تةدو س وؾ الّ دمة  واقا الّسيولة مف رأنه

إل  هذا الّ دمة  يسمف الّسيناريو الّس    مف المةتمؿ أف تتراجا درجة سيولة  م رؼمؤّررات ال
خطر العسر المال  ورح ي  الّسيولة م  م رؼأي اةتماؿ إ ا ة ال (%55-)اأ وؿ إل  الخ وـ إل  

-)وهذا سمف سيناريو الّس    يبط  أما  النس ة ل سيناريو الّسار يبد يتفاقـ النس ة إل  ةدود  - تةفظ  –
  وه  سيناريوهات تنذر  أزمة  سر ةبيب . هذا ومف المرّجح أف ترتفا درجة تر ز اأ وؿ (125%

 مدى الررادة اإلدارية  يرادذلؾ و  م رؼالم ريية إل  ما ير و  ف الواةد  ةيح ما لـ تستدرؾ إدارة ال
م رؼ  ر   ةسب مج ة اتةاد الم ارؼ  100خ و ًا  نظرًا لتمر زا المهـ سمف  م رؼلدى هذا ال
 العر ية.

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الٌسيكلة عمى االستقرار المالي  .4.3.3.1
  ةيث اتسح وجود ةساسية  يمستوى !!!أةسف مف سا به م رؼلـ ي ف س وؾ مؤّررات هذا ال

سمف  %50وأف  دمة الّسيولة سيؤدي إل  تراجا الّسيولة إل  ةدود  %84المالءة المالية سيتأ ر  واقا 
سوؼ تتراجا  لدى الم رؼ الّسيناريو الّس   .  ما أرار تة يؿ الّسيناريو إل  أف درجة تر ز اأ وؿ

 سا به وه  مستويات غير مب ولة نظريا ي ف  %40بر ي  ةدود تبري ا أي أنها ستست (%80-) اػػػػػػػػ واق
اآلداء سيتراجا  وقد أرار الّسيناريو المترائـ )الّسار ل غاية(  إل  أف تر ز اأ وؿ سي وف ي  ةدود 

25%. 

 

 



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

339 

 "Bea" : سيناريك صدمة الٌسيكلة عمى(59)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 

2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, 2004-2014. 

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الكدائع عمى االستقرار المالي  .5.3.3.1
منيا نس يًا سّد  دمة الودائا ةيث أّنه مف  "BEA" م رؼ رؼ تة يؿ الّسيناريو إل  أف 

المرّجح أف تتأ ر يبط مستويات معت رة مف مخ  ات الطوارئ والةتياطات الخسائر واأ  اء  و الّرغـ 
أنها ذات أ ر   ير مف  ونها مستويات سئي ة ي  العادة م م ة ل رريةة اأول  ل فاية والمالءة المالية إّل 

منيا سّد  ّؿ أر اؿ الهرارة المالية ي   الم رؼ     مستويات جودة اأ وؿ الم ريية  وي ةظ أّف 
 الّنظاـ الم ري  الجزائري.
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 :"Banque Baraka d'Algérie"البركة الجزائرم  مصرؼ .4.3.1
   دة 1990 نؾ ال ر ة الجزائري أنراء ي  ديسم ر 
وهذا  10-90أرهر يبط  عد  دور قانوف الّنبد والبرض 

ال نؾ هو   ارة  ف مؤسسة مخت طة جزائرية و ةرينية  
 %(44)يمّ ؿ الجانب الجزائري  نؾ الفالةة والّتنمية الّريفية 

أّما الجانب ال ةرين  يم  ه  نؾ ال ر ة الّدول   نس ة 
تخسا و نؾ ال ر ة هو   ارة  ف  نؾ تجاري  .(56%)

النراطات الم ريية الت  يبـو  ها إل  قوا د الّرريعة 
اإلسالمية  ل يتعامؿ  الفوائد أخدًا ول  طاًء  و ما ي ةظ 
مف خالؿ الّر ؿ المبا ؿ يهو ل يدرج سمف الم ارؼ 

 ذات اأهمية الّنظامية .

 البركة الجزائرم مصرؼالتعريؼ ب :(69) الٌشكؿ رقـ

 
 الم رؼ.إ دادا ال اةث  ناء      يانات  المصدر:

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة المالءة عمى االستقرار المالي  .1.4.3.1
أرارت نتائت اخت ارات اإلجهاد إل  أّف  نؾ ال ر ة سيتأ ر مجماًل   دمة المالءة و مستويات  الية 

ودرجة  %140نس يًا  ةيث أنه مف المتوقا سمف سيناريوهات الّس  ية أف ت  غ مستويات الّسيولة ةدود 
   المؤّرر ال ان   يالّسيولة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وهػػػػػػػػ   الية  النس ة ل سيولة وم الية ي%70تر ز ي  اأ وؿ ي  ةدود 

تنذر  مخاطر تجميد لأل وؿ مستب ال     
المستوى المتوسط أو الطويؿ  و ذا تراجا 
لألداء  ر ؿ   ير خا ة وأف مةفظة 

تعد متزنة نس يًا ي  ظؿ  م رؼأ وؿ ال
الّسيناريو المترائـ.  ما أرار الّتة يؿ إل  

ةتياطات اةتماؿ استد اء  ؿ ال
ومخ  ات الخسائر  وهو نفير  اـ لةالة 

  و  يه م رؼالمؤّررات الّ ال ة لدى ال
نةف نرى  أف يتـ إ ادة النظر ي  مستوى 
مخ  ات الخسائر و ذا إ ادة رسم ة 

 ما يتوايؽ ومتط  ات اأماف الت   م رؼال
 أرار إليها الخت ار.

 "Baraka" عمى : سيناريك صدمة المالءة(79)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, 

Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire 

En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques, Échantillon Étude, 2004-2014. 

  
 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
 إجمال  الناتت المة  ÷ إجمال  الودائا 
 إجمال  الناتت المة  ÷ إجمال  البروض 

  ائد اأمواؿ الخا ة
  ائد اأ وؿ

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

2010 2011 2012 2013 2014 خط 
 اأساس

السيناريو 
 الس   

السيناريو 
 المترائـ

 مؤررات جودة اأ وؿ مؤررات المالءة
  دمة المالءة مؤررات السيولة



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

341 

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة أسعار الٌصرؼ عمى االستقرار المالي  .2.4.3.1
أرارت اخت ارات اإلجهاد إل  اأ ر المعت ر ل دمة الّ رؼ     مؤّررات الستبرار الم ري   
و ر ؿ أدؽ  دمة تراجا سعر  رؼ الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة ةيث مف المةتمؿ أف 

و الرغـ مف  ونها لتزاؿ  %10.7مما يجع ها تستبر ي  ةدود  %65رأس الماؿ  واقا  تتراجا مؤّررات  فاية
يوؽ اإلطار الةترازي المعموؿ  ه إل أنه يعط   ورة     مدى تراجا مؤّررا أماف هذا خ و ا 

. إف جودة اأ وؿ سوؼ تتراجا نس يًا مف خالؿ %08سمف الّسيناريو المترائـ الذي أرار إل  ةدود 
مستوى جودة مخ  ات الطوارئ واةتياطات الخسائر ومف المرّجح أف تهت ؾ   ية وهو ما يع س تراجا 

   ما أرار تة يؿ الّسيناريو إل  أّنه مف المةتمؿ أف م رؼةالة مف الهرارة المالية الت  قد ت تنؼ ال
أما درجة  %53تتأ ر مستويات الّسيولة لدى الم رؼ يسيولة اأ وؿ سوؼ تتراجا نس يًا إل  ةدود 

تبري ًا سمف الّسيناريو الّس     ورغـ هذا لتزاؿ الّسيولة  الية  %65سيولة اأ وؿ إل  الخ وـ يست  غ 
 اإلسالم  هذا  وي دو أف الدولر اأمري   ليس له أ ر يذ ر     مؤّررات الّ ال ة لديه. م رؼلدى ال

 ":ى الضيؽبالمعن"صدمة أسعار الفائدة عمى االستقرار المالي  .3.4.3.1
ال ر ة اإلسالم  ل يتعامؿ  أسعار الفائدة وأف  م رؼق ؿ الخوض ي  الّتة يؿ نرير إل  أف 

تعامالته ي  السوؽ الّنبدي مرروطة  اأسعار اليومية )نظاـ اأمانات( لذلؾ يهو ةريص     مستويات 
مب ولة مف الّسيولة دوما لتالي  التمويؿ السائد  وأرار تة يؿ الّسيناريوهات أّف ل أ ر أسعار الفائدة 

ؤّررات الستبرار المال  ومؤّررات الّ ال ة  وأف معدؿ التداوؿ ي  السوؽ الّنبدي الةبيبية     مجمؿ م
لتسهيالت الودائا ويؽ سنة اأساس لها تأ ير  ميؽ نس يًا     س وؾ ت ؾ المؤّررات ونظرًا ل ونه 

ريو إسالم  ي ف نمط تعامالته تة ـ ي  اأساس لنمط الّتمويؿ المعتمد  يبد أرار تة يؿ الّسينا م رؼ
الّس    إل  أنه مف المرّجح أف تتراجا مستويات المالءة  ر ٍؿ   ير إل  دوف الةدود المتعارؼ   يها 

سمف الّسيناريو الّس    تتفاقـ إل  أدن  مف ذلؾ  %08ةيث ستستبر مستوى المالءة اإلجمالية ي  ةدود 
ت ؾ المستويات مف الفائدة التةوط دوف الو وؿ إل   م رؼ   ير سمف الّسيناريو اآلخر. لذا     ال

 لسماف الستبرار النس   ي  مؤّررات المالءة.

 ر  ر ؿ  ميؽ مف جهة أخرى أرار الخت ار إل  أف مؤّررات جودة اأ وؿ الم ريية ستتأ
  وه  مستويات مب ولة  موما إّل أّف مخ  ات الّ دمات %70سي  غ مستوى  يمستوى تر ز اأ وؿ

. هذا وقد أرارت النتائت  ذلؾ إل  أّف الّسيولة ستتأ ر  واقا (%90-)والطوارئ ستتراجا نس يًا  ما يبارب 
تسرب الم رؼ ي  ظؿ  - تةفظ  –وهو إنذار م ّ ر  ف أزمة  سر (%45-)أي أنها ست  غ  85-90%

 . الّسيناريوهات المما  ة
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صدمة الٌسيكلة عمى  .4.4.3.1
 ":بالمعنى الضيؽ"االستقرار 

يعد أ ر  دمة الّسيولة قويا     
 م رؼمجمؿ مؤّررات الستبرار لدى 

ال ر ة ةيث أنه مف المرّجح أف تتراجا 
 %05 & %08مؤّررات المالءة إل  

سمف الّسيناريو المعموؿ  هما     
وهو  %90التوال   أي سيتراجا  واقا 

أ ر قوي ل غاية.  ما ت يف أف مؤّرر 
-80جودة اأ وؿ سيتراجا إل  ةدود 

وه  مستويات  الية جدا  الرغـ  85%
 مف أ ر الّ دمة.

 "Baraka": سيناريك صدمة الٌسيكلة عمى (89)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, 

Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Raprt d’banques, Échantillon Étude, 2004-2014. 

ال ر ة اإلسالم  ةساس ل غاية لمجمؿ الّ دمات المعرسة له ولعؿ   غته  م رؼ ي دو أف
اإلسالمية تجعؿ مف ال عب الةفاظ     رتـ مةدد أدائه ما يج را     التبيد  مستويات مالءة وسيولة 

  الية تالييًا لألزمات.
 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الكدائع عمى االستقرار المالي  .5.4.3.1

ال ر ة اإلسالم   م رؼو سةب الودائا قويا     مجمؿ مؤّررات الستبرار لدى يعد أ ر سيناري
 %68يبد أرارت نتائت الخت ارات إل  جم ة مف النتائت أهمها: اةتمالية تراجا مستوى المالءة  واقا 

 ما أنه مف المرجح استد اء جزء معت ر مف مخ  ات   %71وتراجا مستويات تر ز ال وؿ  واقا 
  جن ا إل  تراجا مستوى سيولة اأ وؿ %60الطوارئ ومف الةتياطات الخسائر واأ  اء ي  ةدود 

 .%80 واقا 
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 :"Gulf Bank Algérie"الجزائر-خميج مصرؼ .5.3.1
خاص ويرمز له  م رؼالجزائر هو -خ يت م رؼ
  مف 2003تـ إنرائه ي  ديسم ر  )AGB(اخت ارا  ػ 

خالؿ مساهمة  ال ة م ارؼ ينتموف إل  المجمو ة المالية 
  ه م رؼ.  انت مهمة الKIPCO ال  رى ال ويتية

المساهمة ي  التنمية القت ادية والمالية ي  الجزائر  ةيث 
تبدـ الرر ات والمهنييف خدمات ومنتجات ذات جودة 
 الية  تجما  يف التمويؿ الم ري  التب يدي ما مجمو ة 
مف الخدمات المالية الت  تتوايؽ ما الم ادئ اإلسالمية. 
ا وهو ل ينتم  إل  الم ارؼ ذات اأهمية الّنظامية  م

 ي دو مف خالؿ الّر ؿ المبا ؿ.

 الجزائر-خميج مصرؼالتعريؼ ب :(99)الٌشكؿ رقـ 

 
 .م رؼإ دادا ال اةث  ناء      يانات ال المصدر:

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة المالءة عمى االستقرار المالي  .1.5.3.1
أةسف  الم رؼلـ ي ف س وؾ مؤّررات 

 تهمف سا به والر ء اأ  ر تةفظا هو ةساسي
اتجاا  دمة المالءة  يبد أرار الّسيناريو إل  
اةتماؿ تفاقـ مستويات الّسيولة  ما يزيد  ف 

ييما يخص سيولة اأ وؿ ةيث مف  90%
المرّجح أف ت  غ سمف الّسيناريو الّس    

سمف الّسيناريو  %160 & %135مستوى 
الّسار. أّما سيولة اأ وؿ إل  الخ وـ يمف 

سمف الّسيناريو  %170المتوقا أف ت  غ 
الّس    لوةدا وهو مستوى  اٍؿ جدا.  مػػػػا 

   التؤّ ر الّنس   يػػػ  جودة ػػػػأرار الّسيناريو إل

 "AGB": سيناريك صدمة المالءة عمى (010)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie, Evaluation Economique Et Monétaire 

En Algérie، Rapport 2000-2015. 

 سمف الّسيناريو الّس    لوةدا. %90اأ وؿ ةيث أّنه مف المرّجح أف ي  غ الّتر ز ييها ةدود 
 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة أسعار الٌصرؼ عمى االستقرار المالي  .2.5.3.1

الجزائر  دمة ال رؼ نس ية يبط مف خالؿ تراجا الّدينار -خ يت م رؼأرار الّتة يؿ إل  أّف 
مبا ؿ العم ة اأورو ية الموّةدة  ةيث  رؼ أّف جودة اأ وؿ تتأ ر مف خالؿ مخ  ات الطوارئ 

  ػػـ ي. ي  ةيف أّف مؤّررات الّسيولة سوؼ تتأ ر  فعؿ تغّير تر ي ة سيولة اأ وؿ والخ و %64 واقا 
 أ دى  ال ة  اليًة مف ناةية المالءة و ذا تر ز اأ وؿ لديه. م رؼ  واأهـ أّف ال(%65-)ةدود 
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 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الٌسيكلة عمى االستقرار المالي  .3.5.3.1
أرارت الّسيناريوهات إل  أّف  دمة الّسيولة تعّد نس يًة يبط     س وؾ مؤّررات الستبرار المال  

وذلؾ مف خالؿ أ رها يبط     مخ  ات الخسائر و ذا الةتياطات   الجزائر -خ يت م رؼلدى 
   ي  ةيف أف جم ة مؤّررات الستبرار أ دت استبرار اتجاا هذا الّ دمة.%84ةيث أّف أ رها   غ 

 "AGB" عمى : سيناريك صدمة أسعار الٌصرؼ كصدمة الٌسيكلة(110)شكؿ رقـ ال

  
 : مف إ داد ال اةث  ناء     المصدر:

- FMI, Evaluation Economie Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, Échantillon Étude, 2004-2014. 

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة أسعار الفائدة عمى االستقرار المالي  .4.5.3.1
غير ةّساس مط بًا ل دمات  "AGB" م رؼأرارت نتائت اخت ارات اإلجهاد المال  إل  أف 

 أسعار الفائدة وهو يةدو  ذلؾ س وؾ الم ارؼ العمومية الت  تعت ر  منئ  ف هذا الّ دمة.
 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الكدائع عمى االستقرار المالي  .5.5.3.1

الخ يت يتأ ر نس يًا   دمة الودائا      م رؼأرار تة يؿ الّسيناريو سةب الودائا إل  أّف 
مستوى مخ  ات الخسائر الت  مف المرّجح أف تستد   مف أجؿ تغطية خطر الهرارة المتوقا  وي  

ل   %81 دظّؿ تراجا مؤّررات الّسيولة إل  ةدو  سمف الّسيناريو المترائـ   %67سمف الّسيناريو الّس    وا 
ولما تزؿ  عد ت ؾ الّسيولة  الية  ما ن ةظ. ي  ةيف أّف مستويات المالءة يظهر أّنها ذات جودة ةيث 

 أنها مف المرّجح أف ت ب  مستبرة ي  ةدود سيناريو خط اأساس.

 

 

 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
 الجزائر -صدمة أسعار الصرؼ بنؾ الخميج

 مؤررات السيولة مؤررات جودة اأ وؿ مؤررات المالءة

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%  الجزائر -صدمة السيكلة بنؾ الخميج

 مؤررات جودة اأ وؿ مؤررات المالءة
  دمة السيولة مؤررات السيولة



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

345 

 :"Société Générale Banque d'Algérie"الجزائر-سكسيتي جنراؿ مصرؼ .6.3.1
هو  نؾ يرنس   "Société Générale" نؾ 

يت ا أةد مجمو ات الخدمات المالية الرائدة ي  
& Crédit du Nord "أورو ا ريبة  ؿ مف  نؾ 

Boursorama ." ويبدـ مجمو ة  1999تأسس سنة
واسعة ومتنو ة مف الخدمات الم ريية العالمية  

اإلستراتيجية المالية والّنمو تجما المجمو ة  يف 
المستداـ. وهو ل ينتم  إل  الم ارؼ ذات اأهمية 

 الّنظامية  ما ي دو مف خالؿ الّر ؿ المبا ؿ.

 الجزائر-سكسيتي جنراؿ مصرؼالتعريؼ ب :(210) الٌشكؿ رقـ

 
 .الم رؼإ دادا ال اةث  ناء      يانات  المصدر:

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة المالءة عمى االستقرار المالي  .1.6.3.1
أرار تة يؿ الّسيناريوهات إل  أّف 
 دمة المالءة قوية     مؤّررات جودة 

الفرنس  خا ة  م رؼاأ وؿ لدى ال
    تر ي ة توزيا اأ وؿ وتوزيا 
البروض ةيث ظهر أنه تتأ ر  نس ة 

مما يجع ها سمف الّسيناريو الّس     90%
وهو ما قد يتس ب  %108لوةدا ي  ةدود 

ي  أزمة لدى الم رؼ مستب ال إذا ما 
 جز اأ واف القت ادييف  ف تسديد 
مستةباتهـ مستب اًل. ي  ةيف أّف مؤّررات 
الّسيولة قد اّتسح أنها تتأ ر نس يًا يبط 

 ػػػػػػػػػػػػػػ  مف خالؿ توزع سيولة اأ وؿ إلػػػػػػػػػػػػػ

 "Générale-S" : سيناريك صدمة المالءة عمى(310)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economie Et Monétaire En Algérie, 

Rapport N
o
. 14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En 

Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, Échantillon Étude, 

2004-2014. 
سمف الّسيناريو الّس    وهو مستوى مب وؿ  مومًا. و  يه ي ةظ أّف  دمة  %78الخ وـ  ما يزيد  ف 

المالءة تعّد ذات أ ٍر قوي نس يًا     الم ارؼ الخا ة  الّرغـ مف أّف مستوى المالءة لديهما تعّد  اليًة 
 نس يًا.
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 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة أسعار الٌصرؼ عمى االستقرار المالي  .2.6.3.1
تة يؿ الخت ار إل  أف تراجا سعر  رؼ الدينار مبا ؿ العم ة اأورو ية الموةدة تعد  رفت نائح 

  يمف المرّجح أف تتراجا مؤّررات المالءة  واقا م رؼمعت رة     مجمؿ مؤّررات الستبرار المال  ي  ال
 التوازي ما تراجا ةجـ مخ  ات الخسائر واأ  اء و ذا مخ  ات الطوارئ  يبد أرار  82%
لّسيناريو الّس    إل  أف مؤّررات المالءة ستستبر ي  ةدود دوف المسموح  ها ي  اإلطار الةترازي ا

 .%66المعموؿ  ه   ما أرار إل  أف مستوى الّسيولة لدى ال نؾ سوؼ تتراجا  واقا 

 "Générale-S" عمى : سيناريك صدمة أسعار الٌصرؼ(410)شكؿ رقـ ال

 
 مف إ داد ال اةث  ناء    :  المصدر:

- FMI, Evaluation Economie Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
.14-161. 

- Bnq D’Algérie، Evaluation Economique En Algérie، Rapport 2000-2015. 

- Rapport des banques commerciales, Échantillon Étude, 2004-2014. 

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة أسعار الفائدة عمى االستقرار المالي  .3.6.3.1
الفرنس  ةساس نس يًا ل تغيرات الت  تطرأ      م رؼأرارت اخت ارات اإلجهاد المال  إل  أّف ال

وأنها سمف  (%61-)يث  رؼ أّف مؤّررات المالءة ستتراجا   واقا ةأسعار الفائدة لتسهيالت الودائا  
 ما أّف مؤّررات جودة اأ وؿ   - تةفظ -الّسيناريو الّس    ستستبر ي  ةدود دنيا وينذر  أزمة هرارة 

اتجاا تغير س وؾ تسهيالت الودائا ونب د هنا تر ز أ وؿ  %90الم ريية ستتأ ر  ما يزيد  ف 
مف ةجـ مخ  ات  %75الم رؼ  وقد يتطّ ب اأمر ةس ما أرار إليه الّسيناريو إل  استد اء 

ذات تأ ر  م رؼالخسائر واأ  اء لتغطية اةتماؿ الّتراجا الوارد ييها.  ما  رؼ أّف الّسيولة لدى ال
وهذا يرجا ي   %60نس   يبط ةيث مف المةتمؿ أف تتأ ر درجة سيولة اأ وؿ مبا ؿ الخ ـو  واقا 

 يؿ أ ر  دمة أسعار الفائدة اأساس لتغير تر ي ة  نا ر اأ وؿ والخ وـ . و  يه مف خالؿ تة
اتسح ج يا أف أ رها مةدود ي  ةيف أف أسعار تسهيالت الودائا لها أقوى خا ة     الم ارؼ 

 الخا ة الت  مف المةتمؿ أف تتأّ ر  ر ٍؿ   ير اتجاا التغيرات الت  تةدث ي  الّسوؽ الّنبدي.
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 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الٌسيكلة عمى االستقرار المالي  .4.6.3.1
الفرنس   م رؼأرارت اخت ارات اإلجهاد إل  أ ر قوي ل دمة الّسيولة     مؤّررات المالءة ل 
ي  الّسوؽ  م رؼهذا اأ ر البوي يساوي تبري ًا الواةد  ةيح  مما يعط   ورة لدرجة الّتعامؿ الفوري ل 

 م رؼلذلؾ     ال %80-70الّنبدي   ما ت يف أّف مؤّررات جودة اأ وؿ ه  اأخرى ةساسة  واقا 
 الّتةسب ل تذ ذب الةا ؿ ي  الّسوؽ الّنبدي ي  ظّؿ الظروؼ المما  ة.

 ":بالمعنى الضيؽ"صدمة الكدائع عمى االستقرار المالي  .5.6.3.1
الفرنس  ةساس نس يًا     مستوى الستبرار المال  و مستوى  اؿ  م رؼ رؼ الّسيناريو أف ال

ي  موقؼ ةرج سمف الّسيناريوهات الةبيبية المما  ة  وقد  م رؼي   عض المؤّررات  مما يجعؿ ال
 أيست  دمة الودائا إل  نتائت  ديدة نذ ر أهمها:

سمف  %08و %11أي أنها ستستبر ي  ةدود  %93مؤّررات المالءة ستتراجا  ر ؿ   ير إل    -
 الّسيناريو المترائـ؛

طوارئ  ةيث مف المةتمؿ أف مؤّرر جودة اأ وؿ سيتأ ر مف خالؿ مخ  ات الّ دمات وال -
 ؛(%70-)تتراجا  واقا 

 سمف الّسيناريو المترائـ؛ %60 ـ إل   %81سيولة اأ وؿ ستستبر ي  ةدود   -
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  خػػػػػػػارطػػة االستقرار المالػػػػػي فػػػػػػي الجزائر:    المطمب الثالث 
الت   المال  الستبرار خريطة  استخداـ لالستبرار المال  ال    تبييمنا هذا المط ب ي ّخص

ت م ة لس س ة التبييـ المجرى آنفا وهذا  التّر يز      2007إ ريؿ  استةد ها  ندوؽ الّنبد الدول  ي  
 ةدود الخارطة.  ما يطرح تعريفا لالستبرار المال  ي  الجزائر مف خالؿ النتائت المستوياة مف الّتة يؿ.

 االختبارات كالنتائج المستكفاة مف برامج اإلجياد المالي:مفيـك االستقرار المالي حسب  .1
ي  هذا ال دد ومف أجؿ ت ياف مساهمة أطر إدارة المخاطر ي  الستبرار المال   يستوجب   ينا 

 Teste De"طرح مؤّررا  امًا لالستبرار المال   مف أجؿ ذلؾ و عد أف  رفت سيناريوهات اإلجهاد المال  

Stress" مؤّررات الستبرار  و    غرار المفهوـ الذي طرةناا مف خالؿ أدوات لجنة  أ ر الّ دمات    
  تـ التو ؿ و ر ؿ ج   إل  أّف الستبرار "Macro/Micro- prudentielle" اؿ السترارية و ذا تة يؿ 

المال   مستوييه ينع س ي  س وؾ جودة اأ وؿ الم ريية و ذا نسب المالءة الت  أ دت يعاليتها ي  
تجنيب مخاطر النةدار المال  ل م ارؼ خالؿ يترة اله وط الّرديد لالقت اد الجزائري   ما ت يف أف 
الّسيولة الهي  ية لها أ ر  الغ ي  س وؾ مؤّررات القت اد الجزائري  مستوييه المال  والةبيب .  اإلساية 

لخارجية     مجمؿ الستبرار إل  ذلؾ  رفت اخت ارات اإلجهاد المال  إل  اأ ر البوي لالستدانة ا
. ولذلؾ ي ننا نرى  أف أهـ  ار ير-هيدروأسعار القت ادي والذي  دا أّف لها آ ار توازي آ ار  دمة 

 المؤّررات الت  تترجـ الستبرار المال  والم ري  ي  الجزائر ت رز ي   ؿ مف:

 (؛ ار ير-هيدروالستباللية المالية )مستوى الستدانة الخارجية  آ ار أسعار  -
 جودة اأ وؿ )تر ز مةفظة البروض  النس ة لمجمؿ اأ وؿ الم ريية(؛ -
 مستوى  فاية رأس الماؿ )المالءة الم ريية(؛ -
 جودة الّسيولة الم ريية؛ -

 معن  آخر أف الستبرار الّنظاـ الم ري  والمال  ي  الجزائر رهينة  استبرار ت ؾ المؤّررات تمامًا 
لةبًا  أي أّف الستبرار المال  ي   "Modéle D'alerte Précoce"الم  ر   ما سي رؼ نموذج اإلنذار

الجزائر مف الّناةية العم ية هو الةالة الت  يّتسـ ييها الّنظاـ الم ري   البدرة     مواجهة الّ دمات 
لدائرة الّنبدية والبياـ  دور الوساطة المالية ةت  ي  يترات اأزمات الّداخ ية والخارجية لالقت اد  مستوييه ا

والدائرة الةبيبية  ما سماف الستباللية المالية  ف التغيرات الجيوسياسية )هذا التعريؼ ة را     الّنظاـ 
 الم ري  الجزائري يبط(.
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 خارطة االستقرار المالي الجزائرم: .2
تم يال  يانيا لتبييـ  ندوؽ الّنبد الدول   )apMtability Sinancial F(توير خريطة الستبرار المال  

لالستبرار المال   يهو ي تبط مجمو ة متنو ة مف الم ادر المةتم ة لعدـ الستبرار المال   والعدوى  يف 
 مخت ؼ ررائح القت اد واأسواؽ المالية والم ريية.

 خارطة االستقرار المالي بالمعنى الكاسع: .1.2
لستبرار المال  ي  الجزائر  ةيث تعط   ورة مخت رة لوسعية يدرج هذا العن ر خارطة ا 

 مؤّررات الستبرار المال  مخت رة جم ة الّتة يؿ المبدـ سا بًا.

 (FSM)خارطة االستقرار المالي بالمعنى الكاسع في الجزائر  :(510)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 
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 خارطة االستقرار المالي بالمعنى الضيؽ: .2.2
المال   نظاـأظهرت خارطة الستبرار المال   المعن  السيؽ مستوى  ال  مف المالءة لدى ال

 اإلساية إل  سيولة هي  ية يّتسح أّف الجهاز الم ري  قد ت ّيؼ معها ول ف هذا ل ينف  أّنها مف 
 ما ت يف أّف أداء الم ارؼ الخا ة أ       يٍر مف الم ارؼ المم ف أف تتسّ ب ي  مخاطر مستب اًل  

العمومية والّت  مف المرّجح أف تتفاقـ أوسا ها الّداخ ية  ارتفاع الّت اليؼ وتراجا مستوى المالءة  ياأوؿ 
 نظرًا لسيولة الهي  ية العالية  ها وال ّان  نظرًا ل تذ ذب الةا ؿ ي  قناة الودائا والئتماف. 

 (FSM)خارطة االستقرار المالي بالمعنى الضيؽ في الجزائر  :(610)شكؿ رقـ ال

 
 إ داد ال اةث  ناء    : المصدر:

- Banque Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 1964-2015. 

- Rapport annuel des banques commerciales, Échantillon d'étude, 2004-2014. 

- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport N
o
. 14-161. 

- Rapport Annuel Banque d’Algérie, 2000-2015. 

- FMI, ALGÉRIE, Consultation au titre de l’article IV. 
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 2010لسنة " الم ري "خارطة الستبرار المال  
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 م رؼواأهـّ مف هذا  ّ ه يم ف إ راز أهـ الّنتائت الجزئية لعينة الم ارؼ المختارة  ةيث أظهر 
البرض الرع   الجزائري  ال ًة معت رة أماـ الّ دمات وي يه  نؾ الوطن  الجزائري  ـ غريمه  نؾ الجزائر 

أظهرت منا ة  الية  يبدالخارج  هذا      عيد الم ارؼ العمومية  أّما  الّنس ة ل م ارؼ الخا ة 
يولة     نةو أقؿ. لذلؾ ي ةظ أّنها ةساسة ل دمة المالءة  الّدرجة اأول   ـ السّ   يداتجاا الّ دمات  

ي    ار ير-هيدرووقد م نها مف تالي  أ ر الّ دمة البوية لنخفاض أسعار  مهـأّف المالءة تعت ر  ّماـ 
أسواؽ الطاقة العالمية.  ما يتسح تمامًا مف خالؿ الخارطة أّف مستوى الستبرار المال  تراجا نس يًا 

  ةيث تراجا العائد ومخ  ات الطوارئ. 2010-2005ؿ سنة خالؿ السنوات اأخيرة  ف اآلداء المسجّ 
وي  الجهة اأخرى يّتسح أّف الّسيولة لما تزؿ  عد ي  مستوى متنام  مف يترة إل  أخرى ي  ظّؿ نمّو 

 معت ر لنسب المالءة المالية والت  مّ  ت ةاجزًا  أما النةدار ال  ير ي  مؤّررات اآلداء الم ري .
 عمى المصػػػارؼ المختػػػػارة اتالخارطػػػة الحرارية آلثار الٌصدم  :(710)الشكؿ رقـ 

صدمة أسعار  صدمة المالءة 
 الٌصرؼ

صدمة أسعار 
 الفائدة

 صدمة الكدائع صدمة الٌسيكلة

 القرض الشعبي الجزائرم

"Cpa" 
     

البنؾ الكطني الجزائرم 
"BNA" 

     

بنؾ الجزائر الخارجي 
"Bea" 

     

البركة الجزائرم  مصرؼ
"Baraka" 

     

جزائر لا–الخميج  مصرؼ
"AGB" 

     

-سكسيتي جنراؿ مصرؼ
 "S-Gnrl"الجزائر 

     

 إ داد ال اةث  ناء     ما س ؽ. المصدر:

ودرجة الّ دمة المةتم ة الت   )*(يبدـ هذا الرسـ ال يان  توسيةًا ل خريطة الةرارية ل مخاطر المالية
تستخدـ لتةديد المخاطر المالية لالقت اديات المتبّدمة لدى  ندوؽ الّنبد الّدول . يرير اأةمر واأ فر 
واأخسر إل  نباط الّسعؼ والةساسية المالية العالية والمتوسطة والمنخفسة     الّتوال   و ادًة ما يتـ 

 س اب تتع ؽ  الّسرية.ةجب أسماء الّدوؿ أو المؤسسات أ

                                                           
 إل : ارجال تف يؿ أ  ر ةوؿ مفهـو الخارطة الةرارية  -(*)

- IMF, The IMF-FSB Early Warning Exercise, Op-Cit, P 22. 
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ـّ التّر يز     جودة مةفظة اأ وؿ الم ريية   و  يه و الّتط ا إل  المستب ؿ نةف نرى  أف يت
وا  ادة الّنظر ي  سياسة الودائا  ةيث  م رؼوخا ًة جودة البروض المبدمة  الّتوازي ما تة يؿ موارد ال
 المال . نظاـالبطاع الةبيب  إل  الأظهرت هاته البناتيف دورًا يعال ي  انتباؿ اأزمات مف 

المطروح ي  الم ةث  البوؿ أنه يعّد الّنظاـ المال   سؤاؿ...ي  اأخير  يم ف اإلجا ة     ال
 ار ير ل جزائر وتعّد قناة الودائا والئتماف -هيدرو ايراداتةساس لمجمؿ التطورات الةا  ة     

الم ري  والمال  هذا جن ًا إل  اأ ر البوي لالستدانة الخارجية   نظاـالالممنوح البناة الّناق ة ل توّتر إل  
ومف جهٍة أخرى تعّد الّ دمات الّداخ ية سعيفة نس يًا     الّنظاـ المال  ييما  دى ت ؾ الّ دمات الت  

ّدياع مف رأنها التّأ ير      ّؿ الّسيولة والمالءة الم ريية  الّدرجة اأول   ةيث تعّد هذا اأخيرة خط ال
اأوؿ ل نظاـ الم ري  والذي مّ نه مف تالي  الت اطؤ ال  ير الذي هّز القت اد الوطن  خالؿ الفترة 

 :    النةو التال الم ةث  ي اأخيرة. و  يه مف خالؿ ما س ؽ يم ف إدراج أهـ الّنتائت المتو ؿ إليها 

والتّػوازف الػداخ     مػا أف لهػا أ ػر  الستدانة يعد أ رها   يػر   ػ  درجػة التّػوازف القت ػادي الخػارج  -
مؤّررات الستبرار الم ري  خا ػة الم ػارؼ العموميػة والتػ  اّتسػح أنهػا اأ  ػر  رسػة  قوي    

 لتراجا مؤّررات الّ ال ة لديها؛
يعد أ رها   ير     مجمؿ المؤّررات ال  يػة لالقت ػاد الجزائػري ويتعػدى اأ ػر   ار ير-هيدرو دمة  -

 ػري  والمػال  مػف خػالؿ قنػاة الودائػا و ػذا قنػاة القتػراض   ػالرغـ مػف  ونهػا ل تػؤّ ر إل  الّنظػاـ الم
مط با     س وؾ الّتوازف القت ادي الخارج  إّل ي  ةدود قناة الّ ادرات  و تأ ير نس   يبػط   ػ  
 درجػػػة التّػػػوازف الػػػداخ    يػػػ  ةػػػيف أنهػػػا تػػػؤّ ر  رػػػ ٍؿ   يػػػٍر   ػػػ   ػػػؿ مؤّرػػػرات السػػػتبرار الم ػػػري 

 المعتمدة و اف أ رها     الم ارؼ العمومية هذا اأ  ر ردة؛
تعػػد  ػػدمة تخفػػيض أجػػور اإلدارة العامػػة نسػػ ية يبػػط   ػػ  التّػػوازف القت ػػادي ةيػػث ت ػػيف أّف ل أ ػػر  -

  ػػ  التّػػوازف الخػػارج  يػػ  ةػػيف هنػػاؾ أ ػػر نسػػ   يبػػط   ػػ  درجػػة السػػتبرار   مػػا أف لهػػا أ ػػر نسػػ   
 مال  وأرار إل  أف الم ارؼ الخا ة تعد اأ  ر تؤّ را  هذا الّسيناريو؛    مؤّررات الستبرار ال

إف  دمة أسعار الّ رؼ ذات اتجاهيف  ما أرار الّتة يؿ اإلجهاد  ي دمة  رؼ الدولر اأمري ػ   -
تػػؤّ ر نسػػ يًا   ػػ  مجمػػؿ المؤّرػػرات ال  يػػة  يػػ  ةػػيف أف  ػػدمة  ػػرؼ العم ػػة اأورو يػػة ي ػػاف أ رهػػا 

الماليػػػة ) السػػػتبرار المػػػال (  يػػػ  ةػػػيف أّف الّ ػػػدمة الخارجيػػػة لسػػػعر الّ ػػػرؼ  ػػػيف   ػػػ  المؤّرػػػرات 
 العمالت الرت ازية لـ ي ف لها أ ر     س وؾ المؤّررات ال  ية؛

 ػػدمة أسػػعار الفائػػدة أ رهػػا نسػػ     ػػ  مؤّرػػرات التّػػوازف القت ػػادي يػػ  ةػػيف ل تػػؤّ ر مط بػػًا   ػػ   -
 مؤّررات الستبرار المال ؛

يف العػػاـ ذات أ ػػر مةػػدود   ػػ  القت ػػاد  مػػا ييهمػػا مؤّرػػرات التّػػوازف القت ػػادي  ػػدا ت ػػؾ  ػػدمة الػػدّ  -
 المؤّررات الداخ ية  ي  ةيف أ  تت  دـ تؤّ ر الستبرار المال   مستوياته  ذلؾ جراء هذا الّ دمة؛
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اع الماليػػة الّ ػػدمة المرػػتر ة  ػػيف السػػتدانة الداخ يػػة والخارجيػػة إلػػ  أنػػه لػػـ تػػزاؿ  عػػد اأوسػػأرػػارت  -
 متردية وخارج مستويات الّتوازف ال   ؛

-هيػدروالم ارؼ الخا ة أ  تت جدارتها ي  مباومة ال دمتيف العنيفتيف الت  أجريتا ) السػتدانة وال -
 (     خالؼ الم ارؼ العمومية الت  أظهرت أنها تتأ ر  ر ٍؿ  ميؽ نس يًا؛ ار ير

أف اأزمػػػات الماليػػػػة ي ػػػوف منرػػػأها الم ػػػػارؼ  "Top-Down"مػػػف المػػػرّجح ةسػػػب تة يػػػػؿ الّسػػػيناريو  -
 العمومية هذا المرة نظرًا لوسا الهرارة الذي يهددها خا ة ي  ظؿ الّسيناريوهات المرا هة؛

 الماس   العبد مدار الجزائرية     المالية ي  الم ارؼ والمؤسسات المخاطر إدارة أساليب تةسنت -
 درجػة وارتفعػت ل مخػاطر الةساسػية وازدادت ل مخاطرنظـ  وسا ي  أدؽ استخداـ أساليب  دأ ةيث
 وهػو تة يػؿ الّسػيناريوهات أسػ وب  استخداـ الم ممة المةا اة نماذج إل   ها نس يًا  واستنادا الو  
 إدارة المخاطر آليات مخاطر سمف اخت ارات اإلجهاد المال  خ  نا أف إلدارة واسا النترار أس وب
 الو    المخاطر وتعزيز الستبرار المال ؛ريا درجة      البدرة تمت ؾ

 استبرارا؛ وتعزيز المال  الّنظاـ  ةة تةسيف ي  أساس   دور والةترازية الرقا ية التدا ير تسهـ -
السػغوط خا ػة   ػ  تة يػؿ  نا ػر  يتػرات يػ  تسػا د المخػاطر إدارة التنػوع وتطػوير نظػـ زيػادة -

اسػتخداـ  يػ  اإليراط اجتناب     تعمؿ أف رراؼالم ارؼ وس طات اإل لدا     الّ ال ة/الهرارة 
اأدوات الماليػة التػ  مػػف رػأنها تةبيػؽ  ػػدـ السػتبرار المػػال  و ػاأخص الّتوسػا المفػػرط يػ   م يػػات 

 خارج الميزانية والريا المال  الذي ساهـ  ر ؿ   ير ي  درجة الّتر ز ال  ير لدى الم ارؼ؛
ةيث  ونهػا تتسػـ  ةالػة مػف الّتر ػز الرػديد ةتػ  يػ  يتػرات مف  الجودة منخفسة الئتمان  النس اط -

 ( و ذا الفترات المفترسة الت  أرار إليها تة يؿ الّسيناريوهات؛2015السغوط )
 ػػدمة المػػالءة تعػػد نسػػ ية يبػػط   ػػ  مؤّرػػرات النترػػار وترػػ يؿ الّنظػػاـ المػػال   يػػ  ةػػيف أف  ػػدمة  -

مؤّررات النترػار المػال .  مػا ت ػيف أف  ػدمة  أسعار الّ رؼ مف رأنها أف تؤّ ر  ر ؿ معت ر    
 ؛أسعار الّ رؼ مف رأنها أف تؤّ ر  ر ؿ معت ر     مؤّررات النترار المال 

مؤّررات  مؽ الّنظاـ المال  تتأ ر نس يًا   دمة المػالءة مػف خػالؿ قنػوات البػروض )الئتمػاف( ةيػث  -
يػػة ) ػػال ة ماليػػة( ةيػػث يتط ػػب تخ ػػيص مػػف رػػأنها أف تتراجػػا نسػػ يًا نظػػرًا لتعزيػػز الوسػػعية المال

موارد اةتياطية أ    وهذا ما مف رأنه التأ ير     توسا الّنظاـ الم ري  مف ةيث توزيا الئتماف  
واتسح تراجا سعر  رؼ الدينار الجزائري مبا ؿ العمالت اأجن ية مف رأنه أف يسف   عض الوير 

 ػػػادؿ  الػػػدينار ويتسػػػح أّف  ػػػرؼ الػػػّدينار مبا ػػػؿ الّسػػػعري وهػػػذا مػػػا يػػػنع س ايجا يػػػًا   ػػػ   م يػػػات التّ 
الػػّدولر  ػػاف ذو أ ػػر أقػػوى نسػػ يًا نظػػرًا لةجػػـ التعػػامالت ال  يػػر  هػػذا العم ػػة   ػػـ ت يػػه  ػػرؼ العم ػػة 

اأ ر نسػ     ػ  مؤّرػرات العمػؽ المػال  ورغػـ هػذا يػاأورو يػة الموةػدة. أمػا  النسػ ة ل ػدمة الّسػيولة 
   ح مال  إذا ما استمر ذلؾ خالؿ زمف المتوسط ؛ ي  ر ؿ س سيسعؼ الوساطة المالية ما ينع
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متطمبات إرساء نظاـ اإلنذار المبكر باألزمات في ك محٌددات االستقرار المالي   :   المبحث الرابع
 المصارؼ الجزائرية

يدرؾ  ّؿ مف يةاوؿ دراسة الستبرار المال  أّنه ما مف نموذج أو إطاٍر تة ي   مب وؿ     نطاؽ 
واسا لتبييـ الستبرار المال  أو قياسه يبد  دأ مؤخرا يبط إ داد مؤّررات مالية الت  يم نها مف إنذار 

لتجارب الواقعية  الةية وقد ت يف مف خالؿ  ديد الدراسات وا المةتم ة ي  القت اد الم  ر  اأزمات
اأخرى وقد أجا ت  "EWS"نس ية ل عض النماذج ي  يترات واقت اديات ي  ةيف   تت يرؿ  عض النظـ 

اتجاهات  ةوؿمف هذا المنط ؽ إر الية هذا الم ةث تتمةور      ذلؾ. 2008-2007اأزمة العالمية 
مف خالؿ تة يؿ مةّددات الستبرار المال  ل ناء نظاـ لإلنذار  ةدي ة إلرساء الستبرار المال  ي  الجزائر

 نظاـ اةترازي يساهـ ي  إدارة اأزمات والمخاطر وتة يؿ المؤّررات  "EWS"الم  ر  اأزمات الم ريية 
الّ ال ة المالية وقدرته ي  التن ؤ  التوتر واأزمات الم ريية  إل  جانب أنها ترارؾ ي  تبدير أهمية 

بنػػػػػاء نمكذج لإلنػػذار  إمكانية" الخوض ي  إر الية جزئية ةوؿ  ر  ت الةترازية المخت فة وهذاالمؤّررا
ويعتمد هذا البسـ     الّتة يؿ اإلة ائ  لنماذج تة يؿ  المبٌكػػػػر باألزمػات المصرفية فػػػي الجزائػػر"،

 ".Panel modèles dynamiques" ال يانات المبطعية الدينامي ية
 إستراتيجية تصميـ نظاـ اإلنذار المبكر فػي المصارؼ الجزائرية:   مػػػػػػب األكؿ المط

إف  ناء نظاـ لإلنذار الم  ر لألزمات ي  أي نظاـ مال  يتط ب انس اطية ل سوؽ ورفايية مط بة 
ل مؤّررات المالية و نا ر توجهات القت ادية وهذا ما تفتبر إليه الجزائر  وي  سياؽ آخر ي  
اقت اديات ريعية منغ بة وغير متفتةة     القت اد العالم  تجعؿ أساليب التن ؤ غير يعالة نظرا لغياب 
آلية السوؽ يف  الجزائر أسعار الفائدة جنب إل  أسعار الّ رؼ غير مةررة وهذا ي  ظؿ غياب تاـ 

ة العم ية نظرا لعدـ تواير ل سوؽ المال . إف التن ؤ  اأوساع المالية خا ة اأزمات غير مم ف مف الناةي
ال يانات     مدى الطويؿ مما يرجح أف تخسا التبديرات والنماذج لدرجة مف الزيؼ والنةياز ي  

و يؽ  العنا ر الّتة ي ية المتع بة  السياسات  اإلطار الذي سنستعرسه يرت ط     نةوٍ  ال يانات.
 دوات الةترازية  غية تةبيؽ ما ي  :الةترازية الت  تسمح  تبييـ الستبرار ود ـ توليفة اأ

إم انية تةديد و رؼ مواطف السعؼ المةتم ة ي  وقت م  ر ق ؿ أف تؤدي إل  ت ةيةات مالية  -
 تخفض قدرة الستيعاب القت ادي أو ةالت توقؼ ي  ال نية التةتية المالية ل جزائر؛

لتفادي  دـ الستبرار المال  ترجيا ا تماد سياسات وقائية وسياسات  الجية ي  الوقت المناسب  -
ي  ةالة يرؿ التدا ير الوقائية والعالجية ويسع  هذا اإلطار إل  تة يؿ نطاؽ منهت )انتباؿ آ ار 

 ال دمة( المتعارؼ   يه والذي تستند إليه العديد مف أطر السياسات البائمة؛
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 ر باألزمات:محٌددات االستقرار المالي كالمنيج المقترح لتطكير نظاـ اإلنذار المبك .1
إدارة المخاطر الم نية     نماذج اإلنذار  اتجاا أساليب معالجة يجوة تط يبيةنهجنا يت وف مف 

 تع سل يه  و التال   "CAMELS"و ما أف جّؿ الّدراسات تعمد إل  الّتة يؿ الجزئ   الم  ر  اأزمات
دور العوامؿ العامة لالقت اد ي  إ ارة اأزمات  تأت  هذا الّدراسة لتناوؿ قسايا الستبرار  المعن  الواسا 

الواقا إّف و  المال   الستبرار ارساءالمتغيرات الم ريية وال ّ ية ي   أ رولذلؾ ي ّف أةد أهداينا هو اخت ار 
أزمات  دقة أو مؤّرر قياسها نظرا لألس اب سالفة الّدراسات ي  الجزائر تواجه  عو ة ي  تةديد يترات ا

الستبرار المال   دل مف اأزمات     أف يتـ   ط حالّذ ر ومف أجؿ معالجة هذا المر  ة ا تمدنا م
ة ر الّتة يؿ مف زاويت  )الستبرار/ دـ الستبرار(  وتوجد  ّدة أساليب أخرى إلجراء تة يؿ اأزمات 

إّل أّنه مف وجهة نظرنا ل  "logit binaire"سات الّسا بة وهو المنهت الّ وجيست  تناولته الّدرا ماأهمها 
الجزائري لـ  ال .  ما أّف الّنظاـ المم ؿ ه ذا دراساتالعنا ر القت ادية خا ة ي   ة يؿي ف  ت

 .موازي ؿلذلؾ ل نم ؾ  يانات  ايية إلجراء تة ي  خالؿ ةب ة لـ تدـ طويالً يتعرض ةبيبة إل  أزمات إلّ 

 المتغيرات المعتمدة فػػػػػي الٌتحميؿ : .1.1
الو وؿ إل  ال يانات لفترة أطوؿ نظرا لما ت تنفه    وتعذر2015–2000 فترةال ي تتـ إدراج ال يانات 

مف سرية   يرة لدى الم ارؼ  هذا س ب  عض التّ ايف ي  الس س ة الزمنية  يف م ارؼ  مومية لها  اع 
 :أدناا مدرجة ي  الجدوؿمف جم ة المؤررات و   ةدي اي  الّنظاـ وم ارؼ خا ة لـ تزاوؿ نراطها إل 

 ات المصرفيةػػػػػػالمعتمدة في نمكذج اإلنذار باألزمالمتغيرات : (53)جدكؿ رقـ

 إ دادا ال اةث. المصدر:
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 ؛"Dépôts-Pib"العمؿ  ر ٍؿ س ٍس ي  ةالت الّتوتر  مترجما  نسب الوساطة المالية  -
 ؛"Crédits-Pib"العمؿ  ر ٍؿ س ٍس ي  ةالت الّتوتر  مترجما  نسب الوساطة المالية  -
 ؛"Solvabilité-FPR"     استيعاب الّ دمات واةتماؿ الخسائر  مترجما  نسب المالءة اإلجماليةالبدرة  -
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 "Croissance Mondiale" مؤّرر ت اطؤ القت اد العالم  -
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 "Hors Bilan. Actif"جودة ال وؿ  - "Croissance-Pib"مؤّرر ت اطؤ القت اد المة    -
 "Produit bnq-Chrgs bnq" جودة اإلدارة - "Dette Exter.Pib"المديونية وقدرة التةمؿ -
 "Δ( Var Réslt explt"(نمو الدخؿ الم ري   - "Dette Enter.Pib"المديونية وقدرة التةمؿ -
 "ROE"جودة الر ةية  - "Facilité Dépôts"أسعار تسهيالت الودائا  -
 "ROA"جودة الر ةية  - "M02-PIB"معدؿ الّسيولة العامة ي  القت اد  -
 "Act Liq. Actif"جودة الّسيولة  - "absorption_econmque"طاقة الستيعاب القت ادي  -
 "Act Liq.Passif Liq"جودة الّسيولة  - "Intéré Rél"أسعار الفائدة الةبيبية  -
 "Leverage" الرايعة المالية - " Exchange dollars"أسعار  رؼ الدولر اأمري    -
 "crédits-Prév.Pib"البروض ل بطاع الخاص - "Exchange Euro"أسعار  رؼ العم ة اأورو ية الموةدة -
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 اإلطػػػػػػػػػػػػػػػار القياسػػػػػػػػػػػػػي المعتمد: .2.1
الّدراسات القت ادية والتجارب العم ية أف العوامؿ المةددة لالزمات الم ريية أو المالية أ  تت 

  (1)تخت ؼ مف   د آلخر ومف إق يـ آلخر   ؿ وةت  مف زمف إل  زمف آخر و    ردة هذا اأزمات  ذلؾ
وأدوات الّ ال ة يأت  هذا العن ر لي ةث ي  مةّددات الستبرار المال  ي  الجزائر أي  نا ر الخطر 

ةرجة     ةدٍّ سواء. و استخداـ البياس القت ادي  الت  تجعؿ الستبرار المال  ي  وسعية توازنية/
سنةاوؿ ال رؼ  ف المتغيرات الت  تةدد درجة الستبرار المال   و    خالؼ الدراسات السا بة  ياف 

يف ةسب ط يعة المؤّررات  اأول  ه  هذا الدراسة ةاولت أف تجزئ المتغيرات المفسرة إل  قسميف ا ن
متغيرات الستبرار المال  الواسا أهـ ت ؾ المؤّررات ي  ةيف يم ؿ ال نؼ اآلخر مؤّررات الّ ال ة 

 المال  السيؽ المعتمد   يهما خالؿ الّتة يؿ السا ؽ. نظاـل  "ISF"المالية 

اينة مف ةيث آ ارها     و  يه ونظرا ل وف المتغيرات المعتمدة ي  الدراسة تةمؿ سمات مت 
الت  تبوـ     أساس  "panels dynamiques"المتغير التا ا "الستبرار المال "  ي نه يتـ ا تماد     

نماذج النةدار الّذات  والت  تتميز   ساية متغير داخ   أو أ  ر  فترة زمنية م طئة  إل  جانب 
   اإلساية إل  أّف هذا المنهجية سوؼ تبس      إر الية اآل ار (2)المتغيرات الخارجية المفسرة ل نموذج

الفردية ل متغيرات )خ و ية الم ارؼ  خ و ية المؤّررات المعتمدة وما را ه( و ذا  دـ التجانس 
  إلجراء التّبدير  "GMM")*(  ويم ف تمييز منهت ال يانات المعممة "panel –unbalanced"ي  المتغيرات 
 ويؽ العالقة التالية:ويم ف تبديرا 

                                     ……………. (21) 
 )i = 1(   المتغير :)N(  ن ر الزمف  :)T(. المتغير الخارج : )x´i,t ,μi(:    دـ تجانس المبطا العرس )ε i,t:( .ةد الخطأ 

 طريقة التقدير لتطكير نظاـ اإلنذار المبكر باألزمات: .2
المعروية  "Generalized method of moments estimation"طريبة  هذا السياؽ سنعتمد    ي  

مف أهـ التبديرات لنماذج ال يانات الدينامي ية  وييما ي    ياف أهـ الميزات الت  تويرها  "GMM" اسـ 
 المنهجية المت عة:

 

 

                                                           
(1)

- Alain Ette Angora, Op-Cit, P 183.  
دراسة النتقاؿ رؤكس األمكاؿ الدكلية في إطار العالقة بيف االستثمار كاالدخار في دكؿ مةمد دةمان   سعدية   بايدي  اسما يؿ  ف قانة    -(2)

 .2016  02  مج ة الدراسات القت ادية ال مية  العدد (2015-1980دراسة قياسية لمفترة ) -المغرب العربي
 -

)* (
Méthode des Moments Généralisés. 
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 :"GMM" المعممة نمكذج البيانات المقطعية .1.2
مف أهـ التبديرات لنماذج ال يانات الدينامي ية وتفترض أف ل وجود لالرت اط  "GMM" تعد طريبة

الذات   اإلساية إل   وف اأدوات المعتمدة ي  تة يؿ ي  الّنموذج المراد تبديرا يّعالة وي  المستوى  
 اخت ار أو ما يسم  " Hansen et de Sargan"ويم ف تأ يد  ةة أو اختيار الّنماذج استنادا إل  اخت ار 

)J-state(  و ػػػػػػذا اخت ار"Arellano and Bond" ةيث تبس   نو اف مف المتغيرات المبّدرة  طريبة   
"GMM " (1)ل  يانات المبطعية الدينامي ية: 

 ؛)en différences premières( طريبة التبدير -
 ؛)en système( طريبة التبدير -

 :" GMM en différences"طريقػػػػػػة البيانػػػػػػػػػات المقطعيػػػػة  .1.1.2
 ةيث يأخذ يترة الفرؽ  "Arellano et Bond"مف ق ؿ  1991تـ تبدير هذا النموذج أوؿ مرة سنة 

م انية ال ت ار   عيف اأخذ اأوؿ مف المعادلة الت  سيتـ تبديرها مف أجؿ البساء     آ ار الفردية وا 
التفسيرية خا ة ي  دراستنا الت  ت يف مف خالؿ الّتة يؿ الّسا ؽ أّنها تةمؿ  ل متغيرات ال امنة الخا ية

ومف أجؿ الّتخ ص مف اآل ار الخا ة الفردية ل متغيرات ي ّنه يتـ تةويؿ القت اد  ي   فات است نائية 
 :(2)م نية ويؽ المعادلة التاليةالّنموذج إل  الفرؽ اأوؿ لبيـ معادلة النةدار وةد الخطأ و  يه ت  ح 

                                     …………..(22) 

الت   الةالة وي  الخاص اأ ر أهمية  زيادة تزداد المبدر دقة  دـأّف  "Blundel et Bond"يوسح 
ـّ اقتراح طريبة   و (3)الزمف ي  ومستمرة  ا تة المتغيرات ييها ت وف  GMM en"لست عاد ت ؾ العيوب يت

système" ةيث يؤّ د أّف مبدار  "GMM-syst" الةالة اأول  ي  الفروؽ مبدر مف وقّوة دّقة أ  ر ي وف 
قد تنرأ منها العديد مف المرا ؿ  (22)إّف تبدير المعادلة رقـ  .سعيفة المسا دة اأدوات ييها ت وف الت 

الت  تةدث ي  القت اد البياس  ومف المرجح أف تتسّ ب ي  ةالة الرت اط الخط  ي  معادلة النةدار  
يفترض أف ت وف متغيرات داخ ية ي  الّنموذج  وأّف الّس  ية قد تؤّ ر ي   ال ) Kit(يمتغيرات الم ريية 

  ي  المعادلة أ الا (µit)ة( والمتغيرات التّفسيرية المةّددة ل ّؿ مبطا التجاهيف )خا ة الّر ةية والّسيول
 :(4) ةيث) eit(  واأخطاء الخا ة  المالةظة )vi(والّذي يتأّلؼ مف اآل ار الخا ة ل ؿ مبطا     ةدة 

                 ……………………. (23) 
                                                           
(1)

- M.Goaied-Seifallah Sassi, Econometric Des Doneness De PANEL Souse STATA, 1
ère

edition, 2012, p 41. 
(2)

-
 
Charles Saunders, Four Essays On Dynamic Panel Models, Carleton Univ, Ottawa, Ontario, 2015, p 40. 

  مج ة (Panal Data)تأثير طبيعة نظاـ سعر الصرؼ عمى التضخـ: تحميؿ العالقة باستخداـ بيانات بانؿ مةمد ج وري  مةمد  ر ة    -(3)
 .2014  06أداء المؤسسات الجزائرية  العدد 

(4)
-
 
Elitza Mileva, Using Arellano –Bond Dynamic Panel GMM Estimators in Stata Tutorial with Examples 

using Stata 9.0-(xtabond and xtabond2), Economics Department, Fordham University, 2007. 
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 :"GMM en système"طريقة البيانػػػػػػػػػػػػػػػات المقطعيػػػػػة  .2.1.2
والذي  1998ةيث قاما  تطوير التبدير سنة  "Blundel et Bond"تستند هذا الّطريبة إل  نظاـ 

ل تعامؿ ما المر  ة المذ ورة س فًا)اآل ار ال ا تة( أي يستند إل  الفرؽ اأوؿ ل ّنموذج )معادلت المستوى( 
أ الا  هذا الطريبة تستعمؿ معادلة المستوى ل ة وؿ     المعادلتيف  (21)إل  المعادلة   أنه يةوؿ

تستعمؿ أدوات تة يؿ أ  ر دّقة والت  مف المم ف  "GMM en système"  ما أف )ل فرؽ وال انية ل مستوى( 
يوجود المتغير  ما مجمو ة ال يانات المبطعية  "GMM en différences"أف ل ت وف مالئمة لالستعماؿ 

والذي يرجا إل  خ ائص الّس س ة الّزمنية سيؤّدي إل  درجة مف الرت اط الّذات   )yit-1(التّا ا الم طئ 
 الّتوازي ما  )T( تمتاز   عد الزمن  الب ير "panel" يف المتغيرات. وأخيرا تعد طريبة ال يانات المبطعية 

)N( عد مبطع  أ  ر 
" panel"تعتمد ي  ط يعة ال يانات  "Arellano–Bond" لذلؾ ي ف التبدير  طريبة  (1)

  ندما تةوي المرا ؿ المذ ورة آنفًا وهو تماما الّنهت الّذي ا تمدته هذا الدراسة.
 :تحميؿ العالقة اإلحصائية .2.2

والمتغّيرات  "Stabilité financière"نبدـ نتائت تة يؿ ل عالقة  يف المتغير التّا ا الستبرار المال  
 (  وق ؿ ذلؾ نذّ ر  الفرسيات الت  تـ  ياغتها ي  هذا الخ وص:ISFالمستبّ ة )مؤّررات الّ ال ة/

- H0 : 05(ل توجد  القة إة ائية  ند مستوى دللةα=%( . يف الّ ال ة  المالية والستبرار المال  
- H1   :05( توجد  القة إة ائية  ند مستوى دللةα = %( . يف الّ ال ة المالية والستبرار المال  

 تقدير النمكذج "محٌددات االستقرار المالي": .1.2.2
 "Stabilité financière"نبدـ نتائت تة يؿ ل عالقة  يف المتغير التا ا درجة الستبرار المال  

   ويبا ل معادلة أدناا:"panels dynamiques"والمتغيرات المستب ة )مؤّررات الّ ال ة(  وهذا ويبا ل ّنماذج 

(....24) ….                                                                

 و يم ف إ طاء المع مات  ما ي  :
- Stabilité financière it : .الستبرار المال  ي  الجزائر 
- CAMELSit  :           .م فوية مؤّررات الّسالمة الم ريية 
- Mac/économie it:       .المتغيرات الخارجية/مؤّررات اقت ادية   ية 
- µit :                       .المتغيرات التفسيرة الخا ة   ؿ مبطا 

 

 

                                                           
(1)

-David Roodman, How to do xtabond2: An introduction todifference and system GMM in Stata, The 

Stata Journal (2009),  Number 1, p17. 
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 :"Arellano & Bond, Hansen et Sargan"اختبارات صٌحة الٌنمكذج .2.2.2
 ل ّنتائت المتة ؿ   يها: "xtabond2" ال تماد     الخت اراتلسماف سالمة النموذج يم ف 

يبوـ  تة يؿ واخت ار اأدوات  "Sargan test" إّف اخت ار سارجػػػاف :"Hansen et Sargan"اختبار  .أ 
ويم ف   اف ذلؾ أيسؿ  اإلة ائية "p-value" قيمة زادت و ّ ماالمستعم ة ي  الّنموذج )المتغيرات(  

 طرح الفرسيات  ما ما ي  :
- H0:  .ارت اط س    لةد الخطأ و الةية  ؿ اأدوات 
- H1: .ل يوجد ارت اط يػػػػػػػػػػػػػػػ  الدرجة ال انية لةد الخطأ 

 الّذات  ل رؼ الرت اط "Arellano and Bond" الّنس ة لخت ار  :"Arellano and Bond"اختبار  .ب 
)residuals(    ال واق  الّذات   يف البيـ الرت اط مف الخ ويهو يعتمد ي  ية ه     يرسية 

(1). 

 (.H0يرسية العدـ )ي  معادلة المستوى  ادة ما تريض يرسية الةيادية  AR) 1( اخت ار -
 .الّذات  الرت اط  ف ال رؼ قّوة ي   أ  ر هو اأول  الفروؽ  ند AR) 2( اخت ار -

 الفرسيات اإلة ائية التّالية:ويم ف طرح 

- H0:  .ل يوجد ارت اط ذات   يف اأدوات واأدوات الخارجية قوّية 
- H1:     .يوجد ارت اط ذات   يف اأدوات واأدوات الخارجية سعيفة 

لخت ار ما إذا  انت اأخطاء : "Test De Normalité"اختبار ثابت التبايف كالتكزيع الطبيعي  .ج 
"Residul "  ويم ف طرح الفرسيات اإلة ائية التّالية توزيعا ط يعيًا موز ة: 
- H0:  . اأخطاء العروائية غير موز ة توز ا ط يعيا ي  الّنموذج 
- H1:  .اأخطاء العروائية موز ة توز ا ط يعيا ي  الّنموذج 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

- David Roodman, Op-Cit, p14. 
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 الجزائريةتحميؿ كتقييـ فعالية نظاـ اإلنذار المبكر في المصارؼ :   المطمب الثانػػػػي 
تمر الّنمذجة   ر مرة تيف  تم ؿ اأول  مرة ة التبييـ اإلة ائ  لمعنوية النموذج   يػػػػا ومعنوية 
المع مات ل ؿ متغير تفسيري أما المرة ة ال انية تسـ التبييـ القت ادي ةيث يتـ التعرض إل  إرارة 

 ةاولنػػػػػػػػػػا الّتو ؿ لإلطار المبترح. "STATA.12"المع مة وقيمتها  لهذا و استعماؿ ال رنامت اإلة ائػػػػ  

 االرتباط بيف مؤٌشر االستقرار المالي كمتغيرات الٌصالبة المالية )التابع/المستقؿ(: .1
يعط  ي رة  ف العالقة  يف المؤّررات ي  ما  اف معامؿ الرت اط   ير دؿ ذلؾ  إف تة يؿ الرت اط

    و  ما  اف معامؿ الرت اط سعيفا دؿ ذلؾ     الع س.      القة قوية إما  ر ؿ طردي أو   س

 باألزمات مصفكفة االرتباط لمؤٌشرات المعتمدة في نمكذج اإلنذار المبكر :(63)جدكؿ رقـ 

 ."STATA.12"نتائت  رنامت   المصدر:

Covariance Analysis: Ordinary        Sample: 2004 2015 

Date: 12/10/17   Time: 18:16           Included observations: 98 

 croissance~e     0.0142  -0.2016   0.1805   0.3670   0.1586   1.0000
detteexter~b     0.0445  -0.5681   0.1366   0.3568   1.0000

detteenter~b    -0.0220  -0.1311   0.0860   1.0000

absorption~e     0.3041  -0.7919   1.0000

      m02pib    -0.1533   1.0000

 facilitdpts     1.0000

                                                                    

               facili~s   m02pib absorp~e d~nter~b d~xter~b croiss~e

croissance~e    -0.0258  -0.0127   0.0159  -0.0968  -0.1303  -0.6260  -0.1082  -0.1733

detteexter~b    -0.2253  -0.0781  -0.1354   0.0367  -0.3736  -0.2359  -0.1387  -0.5574

detteenter~b    -0.2557  -0.0937  -0.1292  -0.1006   0.1165  -0.0446   0.4228   0.1855

absorption~e     0.0265  -0.0550  -0.0846   0.0884  -0.8042  -0.5019  -0.7188   0.2001

      m02pib    -0.0105   0.0426   0.0677  -0.0918   0.9426   0.6112   0.6743   0.2471

 facilitdpts    -0.1744  -0.0362  -0.1487   0.3445  -0.1481  -0.0869  -0.1453   0.0864

exchangeeuro    -0.0471   0.0767   0.0555  -0.0203   0.2407   0.2949   0.0687   1.0000

exchangedo~s    -0.1160  -0.0197  -0.0221  -0.1308   0.8130   0.4606   1.0000

      intrrl    -0.1520   0.0914   0.0355   0.0072   0.6314   1.0000

crditsprvpib    -0.1004   0.0469   0.0399  -0.1048   1.0000

    leverage    -0.1054  -0.0117  -0.1375   1.0000

actliqpass~q     0.3334   0.8474   1.0000

 actliqactif     0.0383   1.0000

         roa     1.0000

                                                                                      

                    roa actliq~f actliq~q leverage crd~vpib   intrrl exchan~s exchan~o

croissance~e    -0.0483  -0.0547  -0.0297  -0.0712   0.1690  -0.0849   0.0295  -0.0399

detteexter~b    -0.0968  -0.1053  -0.2213  -0.2001   0.3047  -0.1044  -0.0332  -0.1138

detteenter~b    -0.0674  -0.0778  -0.1670  -0.0903   0.1306  -0.1077  -0.0777  -0.1207

absorption~e     0.0048  -0.0018  -0.2551  -0.2329   0.2534  -0.0556  -0.0628   0.1419

      m02pib    -0.0436  -0.0384   0.2455   0.2245  -0.2875   0.1008   0.0591  -0.0768

 facilitdpts    -0.0082  -0.0182  -0.0998  -0.0907  -0.0403  -0.0695   0.0037  -0.1838

exchangeeuro    -0.1905  -0.1916  -0.0378   0.0042  -0.1151  -0.0010  -0.1043   0.0859

exchangedo~s     0.0379   0.0386   0.1060   0.1327  -0.1495   0.0083   0.0962  -0.1298

      intrrl    -0.0210  -0.0202   0.1123   0.0267  -0.1923   0.1048  -0.0581  -0.1898

crditsprvpib    -0.0946  -0.0927   0.1802   0.1668  -0.2145   0.0721   0.0723  -0.1385

    leverage     0.0514   0.0336  -0.0127   0.0816  -0.1883   0.0321  -0.0711  -0.4646

actliqpass~q    -0.1458  -0.1340   0.5221  -0.3084   0.0067  -0.0460  -0.0319  -0.0431

 actliqactif    -0.0341  -0.0328   0.2098  -0.3824  -0.0262  -0.2757  -0.0177  -0.0474

         roa    -0.2503  -0.2351   0.4842   0.0373  -0.1950   0.4456   0.0166   0.2416

         roe     0.0040   0.0117  -0.3632   0.1120  -0.0317   0.0121  -0.0466   1.0000

varrsltexplt     0.0449   0.0337  -0.2046   0.0836   0.3863   0.0214   1.0000

produitbnq~q    -0.1531  -0.1461   0.2316   0.1053  -0.0132   1.0000

horsbilana~f    -0.0858  -0.0867  -0.3501  -0.3481   1.0000

 crditsactif     0.1695   0.1783  -0.1035   1.0000

solvabilit~r    -0.2095  -0.1977   1.0000

   crditspib     0.9983   1.0000

     dptspib     1.0000

                                                                                      

                dptspib crd~spib solvab~r crdits~f horsbi~f produi~q varrsl~t      roe

(obs=81)

> etteexterpib croissancemondiale

> xchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib absorption_economique detteenterpib d

> sbnq varrsltexplt roe roa actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib intrrl e

. correlate  dptspib crditspib solvabilitfpr crditsactif horsbilanactif produitbnqchrg
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ما نرير إليه أنه أيسا مف رأنه أف يتس ب درجة الرت اط العالية  يف المتغيرات ي   عض المرا ؿ 
البياسية مما قد يس ب  عض الترويش ي  العالقات ي  النموذج ما لـ يتـ ت ةيح ذلؾ المر ؿ  

 وهنا تعط  م فوية الرت اط مع ومات هامة لذلؾ.

 بناء كتقدير النمكذج المجمع: .2
 "Stabilité financière"نبدـ نتائت تة يؿ ل عالقة  يف المتغير التّا ا درجة الستبرار المال  

 (  وق ؿ ذلؾ نذ ر  الفرسيات الت  تـ  ياغتها:ISFوالمتغيرات المستب ة )مؤّررات الّ ال ة/

- H0 : 05(ل توجد  القة إة ائية  ند مستوى دللةα = % ( . يف الّ ال ة المالية والستبرار المال  
- H1  : 05(توجد  القة إة ائية  نػػػػػػػػػػد مستوى دللةα = %( . يف الّ ال ة المالية والستبرار المال  

يرمز ييها ل متغير التّا ا والمتم ؿ ي   ّؿ مف تع ئة الودائا  منح  "xtabond2"ولتبدير العالقة 
أّما   )crditspib, dptspib, solvabilitfpr(الئتماف  البدرة     امت اص ال دمات  المرموز التالية 

المتغيرات المفسرة يه  قسماف  ما س ؽ وأررنا  اأوؿ منها تعد داخ ية تترجـ الستبرار المال  السيؽ 
هي ؿ السوؽ    ي  ةيف أف مؤّررات الستبرار المال  الواسا ومؤّرر"CAMELS"مخت رة  مؤّررات و 

وطاقة الستيعاب  و ذا الت اطؤ القت ادي العالم  ه  متغيرات اقت ادية خارجية. و  يه يم ف تجزئة 
 لعالقة الستبرار المال      النةو التال : (24)التبدير ويبا ل معادلة رقـ 

                                                          é               
   
           

…......................... (25 ) 

                                                            é             
   
        

…................ (26 ) 

                                                                 é               
   
  

…................................ (27 ) 

الت ػػػػاطؤ  و ػػػػذا مؤّرػػػػر " السػػػػتيعاب"مؤّرػػػػر "هي ػػػػؿ السػػػػوؽ وطاقػػػػة ونرػػػػير إلػػػػ  أّنػػػػه تػػػػدرج المتغيػػػػر 
 مػا أّف الفػروؽ   م طئة  درجٍة نظرًا لسػمتها وسػ و ه ويػؽ النظريػة القت ػادية ال ّ يػة " القت ادي العالم 

نظػػرًا ل ػػوف أ ػػر الّسياسػػة الماليػػة هػػو ال ػػارز يػػ   )Lag 1 1(المجػػرات يػػ  المعػػادلت هػػ  يػػروؽ مػػف رت ػػة 
يػػ  القت ػػاد الجزائػػري منهػػا يػػ  السياسػػة الّنبديػػة التػػ   قػػوىالّتة يػػؿ القت ػػادي المجػػرى والتّػػ  يعػػد أ رهػػا أ

أتسػػح أف أ رهػػا نسػػ   يبػػط   ػػ  توجهػػات العنا ػػر القت ػػادية  ييمػػا  ػػدا ذلػػؾ ت بػػ  المتغيػػرات المعتمػػدة 
 القت ادي المة   قد تـ است عادا نظرا لعوامؿ ومرا ؿ إة ائية س  ها.لتفسير درجة الت اطؤ 

 :"Dépôts-Pib"تقدير العالقة المتغير تعبئة الكدائع  .1.2
تعرض نتائت التبدير ل عالقة  يف مؤّررات الّ ال ة ما الستبرار المال   ويدرج المؤّرر اأوؿ 

 البدرة     تع ئة الودائا. 
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 تقدير العالقة مع االستقرار المالي "تعبئة الكدائع" :(73)جدكؿ رقـ 
. xtabond2  dptspib crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa actliqactif 

actliqpassifliq leverage crditsprvpib, gmm (crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt 

roe roa actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib, lag (1 1)) iv (intrrl exchangedollars 

exchangeeuro facilitdpts m02pib l.absorption_economique detteenterpib detteexterpib 

l.croissancemondiale) small 

Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. 

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM 

Group variable:                               

Time variable :                               

Number of instruments  

F(14, 54) 

Prob > F    

cod 

ann 

= 81                       

=0.96 

=0. 489 

Number of obs       

Number of groups    

Obs per group: min  

Avg 

max  

=        81 

=        13 

=         2 

=      6.23 

=        11 

Dépôts-Pib Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf   . Interval] 

Crédits-Actif 

Hors Bilan. Actif 

Produit bnq-Chrgs bnq 

Var Réslt explt  )Δ(  

ROE  

ROA  

Act Liq. Actif 

Act Liq.Passif Liq 

Leverage 

crédits-Prév.Pib 

_cons 

.208956 

-.0001831    

.0000861    

.0156616    

.0065537    

-4.924308    

.0157236    

-.0365462    

-.0424692    

-1.341741    

302334 

.1980062 

.0001777 

.0025835  

.0202972 

.2600426  

3.225157 

.0340757 

.1016847 

.1310977  

.9232828 

218188.9  

1.06 

-1.03 

0.03    

0.77    

0.03    

-1.53    

0.46    

-0.36    

-0.32    

-1.45    

1.39    

0.295 

0.306  

0.974     

0.443       

0.980     

0.131     

0.646     

0.720       

0.747     

0.151      

0.170       

-.185955      

-.0005376     

-.0050666     

-.02482     

-.5120849     

-11.35668     

 -.0522383     

-.23935     

-.3039354      

-3.18317     

-132830      

.603867 

.0001714 

.0052388 

.0561431 

.5251923 

1.508066 

.0836855 

.1662577 

.218997 

.4996883 

737498 

Instruments for first differences equation 

  Standard 

    D.(intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib 

    L.absorption_economique detteenterpib detteexterpib L.croissancemondiale) 

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) 

    L.(crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa 

    actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib) 

Instruments for levels equation 

  Standard 

    intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib 

    L.absorption_economique detteenterpib detteexterpib L.croissancemondiale_cons 

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) 

    D.(crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa 

    actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib) 

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.55  Pr > z =  0.000 

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   0.00  Pr > z =  0.998 

Sargan test of overid. restrictions: chi2(70)   =  65.52  Prob > chi2 =  0.629 

(Not robust, but not weakened by many instruments) 

Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: 

GMM instruments for levels 

Sargan test excluding group:         chi2(40)   =  56.09  Prob > chi2 =  0.047 

Difference (null H = exogenous): chi2(30)   =   9.43   Prob > chi2 =  0.999 

iv(intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib L.absorption_economique detteenterpib 

detteexterpib L.croissancemondial) 

Sargan test excluding group:         chi2(67)   =  65.61  Prob > chi2 =  0.525 

Difference (null H = exogenous): chi2(3)      =  -0.09  Prob > chi2 =  1.000 

 ."STATA.12"نتائت تبدير ال رنامت اإلة ائ   المصدر:
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إل  غياب المعنوية ال ّ ية ل ّنموذج و التال  ي ف  )Prob > F = 0.489(ترير إة ائية ييرر 
النموذج مف الّناةية ال  ية غير مب وؿ لتفسير التّبدير اإلة ائ    ـ أف الخت ارات المدرجة سمف تبدير 

"Arellano-Bond"  ترير إل  سعؼ اأدوات المستعم ة. يبد أرارت اخت ارAR(1)  قيمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل  
)Pr > z = 0.000(  يرسية العدـ  ق وؿتماما م ؿ التّبدير اأوؿ و التّال  يتـ)H0(  والت  تبس   عدـ وجود

الت  تبس   وجود ارت اط ذات   )H1(ارت اط ذات  ي  س س ة المتغيرات الّنموذج  وتريض يرسية ال ديؿ 
 )Pr > z = 0.998(يبد أرار إل   AR(2)و سعؼ اأدوات الخارجية المستعم ة. ي  ةيف أف اخت ار 

والت  تبس   عدـ وجود ارت اط ذات  ي  س س ة المتغيرات الّنموذج  )H0(و التّال  يتـ ريض يرسية العدـ 
الت  تبس   وجود ارت اط ذات  و سعؼ اأدوات الخارجية  )H1( ند إجراء الفروؽ  وتب ؿ يرسية ال ديؿ 

 المستعم ة.

  = Prob > chi2(يبد ت يف  ند مستوى  "Sargan" النس ة لخت ار جودة اأدوات المستعم ة 

والت  تبس    ةة اأدوات   )H0(أّف اأدوات المستعم ة سعيفة لذلؾ تريض الفرسية العدـ  )0.629
تبس   )Prob > chi2 = 0. 047(المستوى  أّما  النس ة لتجانس المجمو ات الفر ية لألدوات المستعم ة  ند

 .Prob > chi2 = 0(  جودة اأدوات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػار إلػػػػػػػػػػ ند الفروؽ لألدوات المستعم ة أر   أّما  ّةة اأدوات

 الّنس ة لألدوات الّداخ ية. أّما اأدوات الخارجية يبد أرار الخت ار  ذلؾ إل  سعفها  ند المستوى  )999
    التّال   دـ  ّةة اأدوات الخارجية.)Prob > chi2 = 0.525(مة و ند الفروؽ ةيث أرار إل  قي

و  يه يتسح مف خالؿ التبدير اإلة ائ  أف الستبرار المال  المع ر  نه  البدرة     تع ئة الودائا 
"Dépôts-Pib" غير مفّسر مف س س ة اأدوات المعتمدة وأنه مةدد  متغيرات خارجية أخرى  وقد  يف  

القت ادي الّسا ؽ إل  أّف تع ئة الودائا تتأ ر  ر ٍؿ   ير ي  الّتطورات الةا  ة     ميزانية الّتة يؿ 
الّدولة المرت طة أساسًا  ج اية الهيدرو ار ير  ي  ما زادت الج اية أدى ذلؾ إل  يائض الميزانية العامة 

 س  ةيح. ي  ةيف أّف ال نوؾ و التال  تعمد الة ومة إل  ادخار ت ؾ الج اية ي  ال نوؾ العمومية والع
الخا ة يعّد أ رها سعيفًا نس ية ي   م ية الوساطة المالية إذا ما قورنت  ال نوؾ العمومية وقد س ؽ 

 اإلرارة إل  ذلؾ خالؿ الف ؿ ال ّالث.
 :"Crédits-Pib"تقدير العالقة المتغير التابع الثاني منح االئتماف  .2.2

مؤّررات الّ ال ة ما درجة الستبرار المال   ويدرج المؤّرر  يعرض نتائت التبدير ل عالقة  يف
 ال ان  البدرة     منح الئتماف الم ري .
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 تقدير العالقة مع االستقرار المالي "منح االئتماف" :(38)جدكؿ رقـ 
xtabond2  crditspib crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa actliqactif 

actliqpassifliq leverage crditsprvpib, gmm (crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt 

roe roa actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib, lag (1 1)) iv (intrrl exchangedollars 

exchangeeuro facilitdpts m02pib l.absorption_economique detteenterpib detteexterpib 

l.croissancemondiale) small 

Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. 

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM 

Group variable:                               

Time variable :                               

Number of instruments  

F(14, 54) 

Prob > F    

cod 

ann 

= 81                       

=0.90 

=0. 538 

Number of obs       

Number of groups    

Obs per group: min  

Avg 

max  

=        81 

=        13 

=         2 

=      6.23 

=        11 

Crédits-Pib Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf   . Interval] 

Crédits-Actif 

Hors Bilan. Actif 

Produit bnq-Chrgs bnq 

Var Réslt explt  )Δ(  

ROE  

ROA  

Act Liq. Actif 

Act Liq.Passif Liq 

Leverage 

crédits-Prév.Pib 

_cons 

.2166301 

-.0001597 

.000087    

.0122229    

-.0022962    

-4.400768    

.0143201    

-.0302964    

-.0532193    

-1.246986    

260050.2    

.1850255      

.0001661     

.0024142      

.0189666      

.2429949     

3.013726     

.0318418      

.0950186     

.1225034     

.8627551     

203885.1      

1.17    

-0.96    

0.04    

0.64    

-0.01    

-1.46    

0.45    

-0.32    

-0.43    

-1.45    

1.28    

0.246     

0.339      

0.971     

0.521     

0.992     

0.149     

0.654     

0.751      

0.665     

0.153     

0.206     

-.1523917     

-.000491     

-.0047279     

-.0256048     

-.4869343      

-10.41145     

-.0491864     

-.219805     

-.2975446     

-2.967697 

  -46585.7    

.5856518 

.0001715 

.0049019 

.0500506 

.482342 

1.609918 

.0778266 

.1592122 

.1911059 

.4737243 

666686.1 

Instruments for first differences equation 

  Standard 

    D.(intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib 

    L.absorption_economique detteenterpib detteexterpib L.croissancemondiale) 

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) 

    L.(crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa 

    actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib) 

Instruments for levels equation 

  Standard 

    intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib 

    L.absorption_economique detteenterpib detteexterpib L.croissancemondiale_cons  

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) 

    D.(crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa 

    actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib) 

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.46  Pr > z =  0.001 

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   -0.01  Pr > z =  0.993 

Sargan test of overid. restrictions: chi2(70)   =  65.98  Prob > chi2 =  0.614 

(Not robust, but not weakened by many instruments) 

Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: 

GMM instruments for levels 

Sargan test excluding group:         chi2(40)   =  56.23  Prob > chi2 =  0.046 

Difference (null H = exogenous): chi2(30)   =   9. 75   Prob > chi2 =  1.000 

iv(intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib L.absorption_economique detteenterpib 

detteexterpib L.croissancemondial) 

Sargan test excluding group:         chi2(67)   =  66.11  Prob > chi2 =  0.508 

Difference (null H = exogenous): chi2(3)      =  -0.13  Prob > chi2 =  1.000 

 ."STATA.12"نتائت تبدير ال رنامت اإلة ائ   المصدر:
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إل  غياب المعنوية ال  ية ل نموذج  و التال  ي ف النموذج مف  )Prob > F = 0.538( ترير إة ائية ييرر
-Arellano"الناةية ال  ية غير مب وؿ لتفسير التّبدير اإلة ائ    ـ أف الخت ارات المدرجة سمف تبدير 

Bond"  ترير إل  سعؼ اأدوات المستعم ة. يبد أرارت اخت ارAR(1)  قيمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل  )Pr > z = 

والت  تبس   عدـ وجود ارت اط  )H0(يرسية العدـ  ق وؿتماما م ؿ التبدير اأوؿ و التّال  يتـ  )0.001
الت  تبس   وجود ارت اط ذات  و سعؼ  )H1(ذات  ي  س س ة المتغيرات الّنموذج  وتريض يرسية ال ديؿ 

و التّال  يتـ ) Pr > z = 0.993( يبد أرار إل  AR(2)اأدوات الخارجية المستعم ة. ي  ةيف أّف اخت ار 
والت  تبس   عدـ وجود ارت اط ذات  ي  س س ة المتغيرات الّنموذج  ند إجراء  )H0(ريض يرسية العدـ 

 الت  تبس   وجود ارت اط ذات  و سعؼ اأدوات الخارجية المستعم ة. )H1(الفروؽ  وتب ؿ يرسية ال ديؿ 

 ند مستوى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه و  يبد ت ّيف "Sargan"دوات المستعم ة  الّنس ة لخت ار جودة اأ
)Prob > chi2 =  0.614(  أّف اأدوات المستعم ة سعيفة لذلؾ تريض الفرسية العدـ)H0(   والت  تبس

 Prob > chi2(المستوى  الفر ية لألدوات المستعم ة  ند  ّةة اأدوات  أّما  الّنس ة لتجانس المجمو ات 

 < Prob(ار إل  جودة اأدوات ػػػػػ ند الفروؽ لألدوات المستعم ة أر  و تبس    ةة اأدوات )0.046 =

chi2 = 1.000(  النس ة لألدوات الّداخ ية. أّما اأدوات الخارجية يبد أرار الخت ار  ذلؾ إل  سعفها  ند 
   التّال   دـ  ّةة اأدوات )Prob > chi2 = 0.508(الفروؽ ةيث أرار إل  قيمة  المستوى و ند

 الخارجية.

و  يه يتسح مف خالؿ التبدير اإلة ائ  إل  أف الستبرار المال  المع ر  نه  البدرة     منح 
خارجية   غير مفسر مف خالؿ س س ة اأدوات المعتمدة  وأنه مةدد  متغيرات "Crédits-Pib"الئتماف 

أخرى  ما أررنا آنفا  يالنظرية القت ادية تبس   أّف منح الئتماف يرت ط  نةو و يؽ     ةجـ الودائا 
المع ئة وي  ظّؿ الس وؾ الت  تةدوا )الودائا( ي وف س وؾ منح الئتماف  ويرار إل  أّف الوساطة المالية 

 م رؼأي تب يدي ل غاية وتةمؿ  فة "ال ي  الجزائر لّما تزؿ  عد تب يدية )ق وؿ ودائا / منح قروض(
 التب يدي".

 :" Solvabilité-FPR"تقدير العالقة المتغير التابع الثالث القدرة عمى تحمؿ الصدمات  .3.2
يعرض نتائت التبدير ل عالقة  يف مؤّررات الّ ال ة/الهرارة المالية ما درجة الستبرار المال   

 البدرة     تةمؿ وامت اص ال دمات.ويدرج المؤّرر ال الث المم ؿ ي  
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 تقدير العالقة مع االستقرار المالي "تحمؿ الصدمات" :(39)جدكؿ رقـ 
. xtabond2  dptspib crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa actliqactif 

actliqpassifliq leverage crditsprvpib, gmm (crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt 

roe roa actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib, lag (1 1)) iv (intrrl exchangedollars 

exchangeeuro facilitdpts m02pib l.absorption_economique detteenterpib detteexterpib 

l.croissancemondiale) small 

Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. 

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM 

Group variable:                               

Time variable :                               

Number of instruments  

F(14, 54) 

Prob > F    

cod 

ann 

= 81                       

=56.35 

=0. 000 

Number of obs       

Number of groups    

Obs per group: min  

Avg 

max  

=        81 

=        13 

=         2 

=      6.23 

=        11 

Solvabilité-FPR Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf   . Interval] 

Crédits-Actif 

Hors Bilan. Actif 

Produit bnq-Chrgs bnq 

Var Réslt explt  )Δ(  

ROE  

ROA  

Act Liq. Actif 

Act Liq.Passif Liq 

Leverage 

crédits-Prév.Pib 

_cons 

-.1685362    

-.0003219    

-.0000633    

-.0066686    

-.5915177    

3.102404    

-.0604258    

.2379473    

-.0880638    

.3617151    

37962.79    

.0477928     

.0000429     

.0006236     

.0048992     

.0627666     

.7784574      

.0082249     

.0245437      

.0316431     

.2228531      

52664.33      

-3.53    

-7.50    

-0.10    

-1.36    

-9.42    

3.99    

-7.35    

9.69    

-2.78    

1.62    

0.72    

0.001      

0.000     

0.919      

0.178     

0.000     

0.000      

0.000     

0.000      

0.007      

0.109     

0.473      

-.263856    

-.0004074    

-.001307     

-.0164396     

-.7167016    

1.549819     

-.0768298    

.1889964     

-.151174    

-.0827514     

-67072.9    

-.0732164 

-.0002363 

.0011804 

.0031025 

-.4663337 

4.654988 

-.0440219 

.2868981 

-.0249536 

.8061816 

142998.5 

Instruments for first differences equation 

  Instruments for first differences equation 

  Standard 

    D.(intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib 

    L.absorption_economique detteenterpib detteexterpib L.croissancemondiale) 

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) 

    L.(crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa actliqactif actliqpassifliq 

leverage crditsprvpib) Instruments for levels equation 

  Standard 

    intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib 

    L.absorption_economique detteenterpib detteexterpib L.croissancemondiale_cons 

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) 

    D.(crditsactif horsbilanactif produitbnqchrgsbnq varrsltexplt roe roa 

    actliqactif actliqpassifliq leverage crditsprvpib) 

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -0.05  Pr > z =  0.959 

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   -2.26  Pr > z =  0.024 

Sargan test of overid. restrictions: chi2(70)   =  159.59  Prob > chi2 =  0.000 

(Not robust, but not weakened by many instruments) 

Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: 

GMM instruments for levels 

Sargan test excluding group:         chi2(40)   =  113.73  Prob > chi2 =  0.000 

Difference (null H = exogenous): chi2(30)   =   45.86   Prob > chi2 =  0.024 

iv(intrrl exchangedollars exchangeeuro facilitdpts m02pib L.absorption_economique detteenterpib 

detteexterpib L.croissancemondial) 

Sargan test excluding group:         chi2(67)   =  159.47  Prob > chi2 =  0.000 

Difference (null H = exogenous): chi2(3)      =  0.13  Prob > chi2 =  0.989 

 ."STATA.12"ال رنامت اإلة ائ   نتائت تبدير المصدر:  
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إل  المعنوية ال  ية ل نموذج و التال  ي ف النموذج مف الناةية  )Prob > F = 0.000(ترير إة ائية 
ترير  "Arellano-Bond"ال  ية مب وؿ لتفسير التبدير اإلة ائ    ـ أف الخت ارات المدرجة سمف تبدير 

تماما م ؿ التبدير  )Pr > z =  0.959(إل  قيمة  AR(1)إل  سعؼ اأدوات المستعم ة. يبد أرارت اخت ار 
والت  تبس   عدـ وجود ارت اط ذات  ي  س س ة المتغيرات ) H0(اأوؿ و التال  يتـ ريض يرسية العدـ 

و سعؼ اأدوات الخارجية المستعم ة. ي    ع س ذلؾالت  تبس   )H1(النموذج  وتب ؿ يرسية ال ديؿ 
والت   )H0(ل  يتـ ق وؿ يرسية العدـ و التا )Pr > z = 0.024(يبد أرار إل   AR(2)ةيف أف اخت ار 

تبس   عدـ وجود ارت اط ذات  ي  س س ة المتغيرات النموذج  ند إجراء الفروؽ  وريض يرسية ال ديؿ 
)H1(  الت  تبس   وجود ارت اط ذات  و بوة وجودة اأدوات الخارجية المستعم ة. و النس ة لخت ار جودة

قوية  أّف اأدوات المستعم ة )Prob > chi2 = 0.000(  ند مستوى يبد ت ّيف "Sargan"اأدوات المستعم ة 
 والت  تبس    ّةة اأدوات  أّما  الّنس ة لتجانس المجمو ات الفر ية  ند) H0(لذلؾ تب ؿ الفرسية العدـ 

 أرار إل  جودة اأدواتيبد  ند الفروؽ    أماتبس    ّةة اأدوات )Prob > chi2 = 0.000(المستوى 
)Prob > chi2 = 0.032(   الّنس ة لألدوات الّداخ ية. أّما اأدوات الخارجية يبد أرار الخت ار  ذلؾ إل 

    التّال   ّةة اأدوات الخارجية.)Prob > chi2 =  0.000( ند المستوى ةيث أرار إل    ّةتها

درة     و  يه يتسح مف خالؿ التبدير اإلة ائ  إل  أّف الستبرار المال  المع ر  نه  الب
  مفّسر مف خالؿ س س ة اأدوات المعتمدة  "Solvabilité-FPR"امت اص الّ دمات واةتماؿ الخسائر 

وهو مؤّرر جودة  )Crédits-Actif, Hors Bilan. Actif(وأّف مةّددات هذا المؤّرر تتمّ ؿ أساسًا يػػػػػػػ 
اأ وؿ/ تر ز اأ وؿ الم ريية وقد ت يف أّف معامؿ ترّ ز اأ وؿ المباس  ػػ )إجمال  

وأّف  (0.168-)البروض/إجمال  اأ وؿ الم ريية( يعد  اليًا ويؤّ ر  ر ٍؿ س        متانة ال نوؾ 
 ات     المدى الب ير. نا ر خارج الميزانية ليست ذات أ ر  ال  ومف المست عد أف تنرئ  منها توتر 

وهو مؤّرر الر ةية يبد أرار  يانًا إل  اأ ر البوي  )ROA, ROE(أرار التبدير  ذلؾ إل  أّف 
هو اأ  ر تأ يرا  ما  )ROA( لمدى تب  ات المؤّرر     درجة الّ ال ة/الهرارة المالية وأّف  ائد اأ وؿ

المؤّرر يؤ ر  ر ؿ   ير     ال نوؾ  ونذ ر أّف ف تذ ذب هذا    لذلؾ ي(3.10)يفوؽ الواةد  ةيح 
ويّتسح مف خالؿ التّبدير  )الر ةية  الّسيولة  اأماف( م ارؼالر ةية تعد إةدى زوايا اأهداؼ النهائية ل 

مدى درجة الرت اط  يف ت ؾ الّزوايا.  ما أرار التّبدير إل  اأ ر البوي لمؤّررات الّسيولة     درجة 
رة المالية ةيث  رزت  ؿ مؤّررات الّسيولة ذات أ ر معت ر وأنها تؤ ر  ر ٍؿ ايجا   ي  الّ ال ة/الهرا

أي أّف درجة الموازنة ي  الّسيولة  )Act Liq.Passif Liq, M02-PIB(ةدود الّتعامؿ الخارج  مف خالؿ 
تأرجح  الم ريية  يف  نا ر أ ولها واستخداماتها تؤ ر  ر ؿ قوي     الّ ال ة الم ريية ي ذا ما
إجمال   الّتوازف إل  سيولة اأ وؿ وهذا هو الغالب ي ّنه سيؤّ ر   سيًا  ما ت يف )اأ وؿ الّسائ ة/

  ي  ةيف أّف الّسيولة ي   القت اد مف خالؿ الّدور الذي ي ع ه (06.-)اأ وؿ( الت  تؤّ ر  ر ٍؿ س    
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أهمية وأ ر اأدوات الخارجية ي  اخت ار  السوؽ الّنبدي ي  توييرها ت يف أّنه مةّدد هاـ ةيف أرار إل 
"Arellano-Bond"   و الّرغـ مف آ ارها الس  ية نظريًا ي  القت اديات قا  ة ل مبارنة إّل أّف هذا اأ ر

الس    لـ يظهر  ر ٍؿ م ارٍر      نا ر التوجهات القت ادية ال  ية/الجزئية     ةد سواء  ما 
ذات السياؽ ي ف المؤّررات ال  ية اأخرى     غرار المديونية   ي  )M02-PIB( يتسح مف س وؾ

والت اطؤ القت ادي العالم  لها أ ر قوي     درجة الّ ال ة/ الهرارة ي  ال نوؾ و ر ٍؿ س   .  ما 
-crédits"أرار التّبدير إل  غياب الّدور الةبيب  الذي تؤ ر ييه البروض الممنوةة ل بطاع الخاص

Prév.Pib" ر غير هاـ     المالءة المالية ل  نوؾ...  إّف هذا اأ ر يع س مف ناةية أخرى تردي  أنه أ 
جودة اأ وؿ الم ريية مف خالؿ ارتفاع ةجـ البروض غير العام ة )المتع رة(. أرار الّتة يؿ 

أّف المتغيرات الخارجية لها أ ر قوي  )Sargan test excluding group(اإلة ائ  مف خالؿ إة ائية 
   درجة الستبرار المال  المع ر  نه  درجة البدرة     امت اص الّ دمات  ةيث تسهـ المديونية  

 ر ٍؿ   ير ي  تآ ؿ مبدرة الّنظاـ الم ري      تةمؿ الّ دمات وأّف درجة الستيعاب القت ادي و ذا 
     درجة الستبرار المال .الّظروؼ القت ادية المّتسمة  ةالة مف الّنمو/ التّ اطؤ تؤّ ر  ر ٍؿ معت ٍر 

 :"Test De Normalité"اختبار التكزيع الطبيعي  .4.2
 " Residul"  واق لخت ار ما إذا  انت ال

موز ة توزيعا ط يعيا تـ استعماؿ الة ائية 
"Jarque-Bera" 5.111  ةيث أرارت إل  مستوى 

وهو أ    مف  )= 0.0777Prob( و درجة اةتماؿ
)05α =%( يرسية العدـ  ريض  لذلؾ يتـ)H0(   الت

 التال   دـ وجود مر ؿ   عدـ التوزع الط يع تبس  
  وريض الفرسية ال دي ة تعدد خط  ي  الّنموذج

)H1(  موز ة توز ا ط يعيا. ال واق الت  تبس   أف 

و  يه مف خالؿ ما س ؽ  ولخ و النتائت مف 
 المستعم ةاخت ار اأدوات  عد المرا ؿ اإلة ائية و 

jb residu 

Jarque-Bera normality test:  5.111 Chi(2)   .0777 

Jarque-Bera test for Ho: normality: 
 التكزيػػػػػػػػػػػػػػػػػع الطبيعي  (:810شكؿ رقـ )ال

 
 ."STATA.12"نتائت تبدير اإلة ائ   المصدر:  

دللػة إة ػائية  ػيف مؤّرػر السػتبرار المػال  ومؤّرػرات الّ ػال ة وجود  )%= 05α( ند مستوى دللة ت يف 
 = 05α(توجػد  القػة إة ػائية  نػد مسػتوى دللػة  ػالبوؿ  )H01(المالية المعتمدة و  يه يتـ ق وؿ الفرسية 

التػػ   )H0( وريػض يرسػػية العػدـ الفرسػػية ػيف مؤّرػػرات الّ ػال ة الماليػػة ومؤّرػرات السػػتبرار المػػال    )%
 يف مؤّررات الّ ال ة  المالية ومؤّررات  )%= 05α( القة إة ائية  ند مستوى دللة تبس   عدـ وجود 
 الستبرار المال . 
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 المصرفي الجزائرم نظاـالآلية تصحيح عيكب البنياف المالي في :   المطمب الثالث 
المتع بة  السياسات إف اإلطار الذي سنستعرسه يرت ط     نةو و يؽ  العنا ر الّتة ي ية 

الةترازية الت  تسمح  تة يؿ وتبييـ الستبرار المال   مستوييه  وهذا  ناء     أسس العنا ر القت ادية 
وانطالقًا مف النتائت المتو ؿ إليها  ال  ية والرقا ية  نظاـ اةترازي تساهـ ي  إدارة مخاطر التوتر المال .

الّتة يؿ القت ادي المد ـ  الّتة يؿ اإلة ائ    دءًا مف تة يؿ  سا بًا ي  مةاور الدراسة المعتمدة    
-Macro/Micro"السترارية و ذا تة يؿ مؤّررات  "Bâle"مدى اللتزاـ  م ادئ وتو يات لجنة 

prudential"  ي  إطار  رنامت تبييـ البطاع المال"FSPE" وهذا  الّتوازي ما إجراء اخت ارات اإلجهاد  
ل نظاـ المال  الجزائري  و عد الّتة يؿ اإلة ائ  البياس  المجرى آنفًا  ي ننا   دد  "Test Stress"المال  

يُمّ ؿ هذا الّنظاـ جهازا إلدارة المخاطر و ماـ طرح نظاـ لإلنذار الم  ر  اأزمات المالية ي  الجزائر 
رساء الستبرار  ّسوؽال طلنِس ا وجهاز اأزمات تسيير ُيؤّطر  جهاز وهو  م ا ة أماف  ةماية نظامية وا 
 و اق  أدوات إدارة المخاطر المعتمدة. "SNB" التّنبيط الم ري  المال  يد ـ نظاـ

 محٌددات االستقرار المالي كعناصر نظاـ اإلنذار المبكر: .1
يتمّتا الّنظاـ الم ري  الجزائري   ؿ  مستوى جّيد مف الرسم ة ومخ  ات امت اص الّ دمات 

الّتة يؿ المجرى سا با   ما أّف معدلت الّر ةية تعّد  الية ومةفزة  المبارنة ما الّنظـ  ما أرار إل  ذلؾ 
 ير ار -الم ري  وقطاع الهيدرو نظاـ  إّف الروا ط ال  يرة  يف ال!!...الم ريية قا  ة ل مبارنة  ول ف

ا يستد   اتخاذ والبطاع العاـ يزيد مف اةتماؿ تعرض الّنظاـ الم ري  إل  مخاطر نظامية  ديدة  م
إجراءات است اقية ل ةي ولة دوف ذلؾ  خا ة ي  ظرؼ يتميز  الت اطؤ الرديد ل بطاع العاـ ي  ظؿ 

لفترة مطولة نس يًا. لذا ين غ  أف توا ؿ الس طات اإلررايية       ار ير-هيدرواستمرار تراجا أسعار 
زية  ما ي  ذلؾ تعزيز وتطوير الّسياسات رأسها " نؾ الجزائر"  ذؿ الجهود لتبوية إطار الّسالمة الةترا

 الةترازية ال ّ ية خا ة ت ؾ الت  تعن    دارة اأزمات والتن ؤ  ها.

 محٌددات االستقرار المالي: .1.1
انطالقا مف النتائت اإلة ائية المتو ؿ إليها آنفًا  و التوازي ما نتائت الّتة يؿ الت  تـ التو ؿ 

  و ناء   يه سيتـ (109)دات الستبرار المال  مف خالؿ الّر ؿ رقـ إليها سا بًا  نةاوؿ إيجاز أهـ مةدّ 
 ارتباؽ الخ ؿ ي  أداء الّنظاـ المال .
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 محٌددات االستقرار المالي في الجزائر :(091)الٌشكؿ رقـ 

 
 إ داد ال اةث  ناء     ما س ؽ. المصدر:

 :"EWS"نطاؽ نظػػػػػػػاـ اإلنذار المبٌكػػػػػر باألزمػػػػػات  .2.1
يعرؼ  ندوؽ الّنبد الّدول  نظـ اإلنذار الم ّ ر     أّنها نماذج مف القت اد البياس  تستخدـ مف 
ق ؿ الّ ندوؽ ي  سعيه ل تنّ ؤ  أزمات ق ؿ ةدو ها  وترت ز هذا الّنماذج     التّب  ات الخارجية وتستغؿ 

المتغيرات الّت  مف رأنها أف تتس ب ي  ةدوث العالقة المنظمة الّت  تظهر مف ال يانات التّاريخية  يف 
اأزمات  ويرير  ندوؽ الّنبد الدول  إل  أف اإلطار المنهج  الع م  التجري   ل نظاـ يعتمد     توليفٍة 
مف المتغيرات والمؤّررات البيادية المم  ة لةالة الّتغير)الّت  تظهر تغيرًا غير ط يع  ي  س و ها ي  ةالة 

 ترت ز دقة نتائجه     نو ية ودرجة تردد ال يانات ةوؿ ةالة المخاطرة.اأزمات(  ينما 

تندرج الف رة ي  تس يط السوء     العوامؿ القت ادية ال  ية والم ريية الت  تةدد الستبرار 
المال  وتتس ب ي  ةدوث اأزمات المالية ي  الجزائر  أي تةديد العوامؿ الت  تسهـ ي  إسعاؼ الّنظاـ 

والمال  وتةفيز اأزمة ولسيما اخت ار مساهمة المتغيرات الم ريية ي  الستبرار الم ري  
ـّ الّتو ؿ إليه ي  العن ر  المال /اأزمات المالية. ومةاولة  ياغة نظاـ لإلنذار الم ّ ر  ناء     ما ت

زمة المالية( هو وجه )اأ الّسا ؽ والّذي يتسّمف مةّددات الستبرار المال   و ما أّف  دـ الستبرار المال 
العم ة المبا ؿ لالستبرار المال  ي ننا سنبوـ  ارتباؽ  نا ر الّنظاـ مف ذات العنا ر المةددة لالستبرار 

  ما هو مدرج ي  المعادلة أدناا:
Stabilité fincèr  Solvabilité FPR   0.216

Crédits Actif
 – 0.745

ROE
 3.308

ROA
- 0.045

Act Liq. Actif 
  0.226

Act Liq.Passif Liq
 

(28...........) - 8 .092
  é       é     

- 0.094
Leverage

 - 1.062
                

 - 888.8933
       é  é    

 -5.860
 02-PIB

 

 محددات االستقرار المالػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػر

 "EWS"اطػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 الر ةية الم ريية؛ -
 أسعار ال رؼ؛ -

 تر ز اأ وؿ؛ -
 السيولة الهي  ية؛ -

 "Test Stress"اطػػػػػػػػػار 

 المالءة المالية؛ -
 تر ز اأ وؿ؛ -

الستدانة والبدرة  -
 التةمؿ؛

 السيولة الهي  ية؛ -

 "PESF"اطػػػػػػػػػػػػار 

 المالءة الم ريية؛ -
 الر ةية الم ريية؛ -

الستدانة والبدرة  -
     التةمؿ؛

 تر ز اأ وؿ؛ -

 "Bâle"لجنة اطػػػػػػػػار 

 تر ز ي  اأ وؿ؛ المالءة المالية؛
 السيولة الهي  ية؛
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و  يه ي ف هامش الستبرار المال  ةسب النتائت المطروةة آنفا تتم ؿ ي   ؿ مف النتائت المتو ؿ 
إليها ي  الّتة يؿ اإلة ائ  ي  ةدود التغيرات الطارئة ي  مؤّرر البدرة     تةمؿ وامت اص 

  "Bâle"ية الّ دمات  وهو مؤّرر مبت س مف نس ة المالءة المالية المبترح مف طرؼ لجنة  اؿ السترار 
    ما س ؽ وأررنا ي  الف وؿ الّسا بة  و التّال  يم ف إدراجها ي  العالقة:التفاقية ال ال ةالّذي  در ي  

(29...)................ 
é         ’               Stabilité fincèr                  ’       (  

البياس القت ادي  والذي أرار ي  نفس الوقت أف مؤّررات الستبرار المال  هذا مف ناةية 
اأخرى )سالمة  م يات الوساطة المالية( غير مةددة قياسيا  اأدوات المستعم ة ويعود الّس ب دومًا 

رى لخ و يات البياس القت ادي خا ًة ط يعة العينة ونو ية الّس س ة الّزمنية  إّل أّف الّتة يؿ المج
س بًا آلليات الةدي ة إلدارة المخاطر أ ط  أهـ العنا ر المةّددة لالستبرار المال  ي  الجزائر  وقد 

 توّ  ت هذا اآلليات إل  الّنتائت المتفؽ   يها التّالية:
 أظهر الّتة يؿ أف الستدانة والبدرة     الّتةمؿ تعد مةّددا لدرجة الستبرار المال ؛ -
 ة الّتر يز ي  القت اد واأ وؿ الم ريية تعّد مةّددا لدرجة الستبرار المال ؛أظهر الّتة يؿ أّف درج -
 أظهر الّتة يؿ أّف درجة الّسيولة ي  القت اد وال نوؾ )تعّد مةّددا لدرجة الستبرار المال ؛ -
 الم ري  تعّد مةّددا لدرجة الستبرار المال ؛ نظاـأظهر الّتة يؿ أّف مستوى المالءة المالية ل  -

 EWS, Test"ويّتسح أّف النتائت ي  الّتة يؿ المجرى متطا بة إل  ةّد   ير  يف الّنماذج اأر عة 

Stress, PESF, Bâle" وهذا يسمح لنا  تعديؿ العالقة سالفة الّذ ر   جراء  عض الرروط الت  لـ يدرجها  
 لذلؾ ت  ح المعادلة الّسا بة ويؽ العالقة التّالية:  الّتة يؿ اإلة ائ  ل عينة 

…………… (30) 
Stabilité fincèr (Solv  FPR)  0.16

Crédits Actif
 – 0.59

ROE
 3.10

ROA
- 0.06

Act Liq. Actif 
  0.23

Act Liq.Passif Liq
- 0.08

Leverage
 

تـّ ر دها مف خالؿ وهنا ت ب  نفس تبديرات الّنموذج اإلة ائ    اإلساية إل  المةّددات الت  
الّتة يؿ القت ادي و  يه نسيؼ ررطية الستباللية المالية والت  تـ التع ير  نها مف خالؿ مؤّررات 

  المديونية والبدرة     الّتةمؿ  و التّال  ت  ح العالقة م ةو ة  ررطية:

 é         ’                 Solvabilité FPR                     ’         

si 

 é         ’               (         é          
 
)                   ’        

& 

 é         ’          é         ( é         )    é                   ’        
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 :"EWS"مككنات نظػػػػػػػاـ اإلنذار المبٌكػػر باألزمػػػػػػات  .3.1
تعد مداخالت هذا الّنظاـ مف مؤّررات اأداء الرئيسية المستباة مف التّبارير والةسا ات الّسنوية 
التّنظيمية ومع ومات ال  ية  يانات القت اد ال ّ   وأسعار الّ رؼ. ي  ةيف أّف أسعار الفائدة ي دو أف ل 

لها     مجمؿ العنا ر التوجيهية لالقت اد ال ّ   والم ري      ةّد سواء  مستنديف ي  ذلؾ      أ ر
إطار  نتائت اخت ارات اإلجهاد المال  المجرى و ذا البياس القت ادي سالؼ الّذ ر. ي  ذات الّسياؽ وي 

 نظاـالا وأدائها ي   ؿ م رؼ  فةص وتبيـ     أساس ستة أ عاد تتع ؽ  عم ياتهيبيد  هذا الّنظاـ 
المدرجة ي  الم ري   الّتوازي ما مجريات القت اد ال ّ    والّت  يرار إليها ي  العوامؿ اأساسية 

 الّر ؿ أدناا.

اأ عاد تعّد تع يرًا  ف اأداء وسالمة   هذا
الوسا المال  ي  ال نوؾ العام ة ي  الجزائر  
والّتوايؽ ما الّ وائح التنظيمية سارية المفعوؿ  

و ذا  "14-14 & 01-02"خا ًة الّنظاـ الةترازي 
  "11-11 & 03-04"الّنظاـ المةدد إلدارة الّسيولة 

طر الم ريية نظاـ تبييـ المخاهذا اإلطار هو 
الّرام ة مف خالؿ قدرته     ر د المخاطر 

وهو  ذلؾ  المالية )الئتماف  الّترغيؿ  السوؽ(
النج يزي   ما  "RATE"يستند إل  ي سفة نظاـ 

أّنه يعتمد     تة يؿ مجمو ة نس ة المالية ي  
    الّ عيد الجزئ  ونسب  م رييةالمؤسسة ال

الستبرار المال      المستوى ال ّ   وهو  ذلؾ 
 األمان . "BAKIS"يستند إل  ي سفة نظاـ 

في  نذار المبكراإلطار المقترح لإل  :(011) شكؿ رقـال
 الجزائرية مصارؼال

 
 مف إ داد ال اةث. المصدر:

هذا الّنظاـ يأخذ ي  الةس اف مف خالؿ توليفة مؤّرراته التّفا الت البائمة  يف ال نوؾ والمؤسسات 
و ذا تأ ير متغيرات القت اد ال ّ  . الّنظاـ معتمد  "CONTAGION"المالية ي  إطار ما يسم   العدوى 

ل يهدؼ إل  التّن ؤ      البياس القت ادي المد ـ  الّتة يؿ القت ادي ينطوي تةت يئة "نماذج التن ؤ"
نما ي  ال رؼ  ف اأزمة ق يؿ وقت يسمح   جراء ترتي ات اةترازية وتنظيمية  هذا   توقيت اأزمات وا 

مؤداا أف المؤسسات الم ريية أو المالية  ادة س و ها ي وف متما ؿ ودوري لعّدة تبـو     ايتراض 
 ال ة( مف خالؿ تة يؿ الةالة المالية  ول د  سنوات  هذا الّدورية تسمح  الّتعرؼ     ةالتها )هرارة/

ذا لـ تتواير أو إذا  اف هناؾ  دد ق يؿ مف ال يانا ت يمف المرّجح مف تواير ال يانات ال ايية  ف ال نوؾ وا 

مؤشرات 
اإلنذار المبكر 

 لمصارؼفي ا

المالءة 
ككفاية رأس 

 الماؿ

جكدة 
 األصكؿ

المديكنية 
كالقدة عمى 

 التحمؿ

مستكل 
 السيكلة

مستكل 
 الربحية

تغيرات 
أسعار  
 الصرؼ
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أف ي وف الّنموذج سعيفًا  أو نموذج  اذ ًا ي  إنذارا   معن  أدؽ ه  تر ه ي  تة ي ها     ي سفة نموذج 
)*("EWE"   و التّال  ي ّف الغرض اأساس  مف هذا الّنظاـ هو تةديد مدى الّ ال ة المالية ل  نوؾ و رؼ

  ةيةية وخطط الّطوارئ ي  الوقت المناسب.نباط الّسعؼ ال امنة ةت  يم ف  ياغة الّسياسات التّ 

الّنسب المعتمدة مرت طة وذات   ٍة و يبٍة  الّتة يؿ الجزئ  وال ّ   وجميعها     نفِس البدر مف 
اأهّمية ي  الّتةبؽ مف الوسا المال  العاـ لالستبرار المال  والم ري   ول يم ف ا ت ار أةدها زائدة 

و ذا   ار ير-هيدروالبطاع الةبيب  والمتم  ة أساسًا ي  تراجا ج اية ال ف الةاجة. ونذّ ر  أّف  دمات 
 ةّدة المديونية الخارجية تنتبؿ إل  الّنظاـ الم ري  مف خالؿ قنات  الئتماف والودائا.

 نظاـ مقترح لتحسيف عيكب البنياف المالي في الجزائر: .2
لذي أيس  إل  النتائت المرار إليها مف خالؿ الّتة يؿ القت ادي المدّ ـ  الّتة يؿ اإلة ائ  وا

سا بًا يأت  هذا العن ر ليعط  مبترةاٍت وة وؿ نظرية لت ةيح اإلطار العاـ لالستبرار المال   ونذّ ر 
 أّف هناؾ  ديد مف الّتوجهات أرارت إليها العديد مف اّلدراسات اأ اديمية وال اة يف والخ راء  مجاؿ...  

 هو مف وجهة نظرنا يبط وتستند ر ائزا إل  الّنتائت المستوياة مف هذا الّدراسة. لذا ي ّف هذا اإلطار المبترح
 ات:ػػػػى تحمؿ الصدمػػػػػار المالءة كالقدرة عمػػػػػػػػػػػػػػإط .1.2

مف أجؿ د ـ ر يزة الستبرار المال  اأول  والمتم  ة ي  مخ  ات امت اص الّ دمات  ين غ  
" ييما يخص مالءة رأس الماؿ  ما 01-14 الّنظاـ المطروح مف ق ؿ  نؾ الجزائر "اللتزاـ والتّبيد التّاـ 

مف ت ؾ المن وص   يها ي  الّنظاـ مف أجؿ هامش أماف  %50مرا اة وسادة أماف أ        اأقؿ  ػ 
 ي  الجزائر؛  ية والتّ اطؤ القت ادي الّدوريمسموف ي  ظؿ الّتغيرات الّس 

 ار جكدة األصكؿ:ػػػػػػػػػػػػػػػإط .2.2
ل يتأت  جودة اأ وؿ الم ريية إّل مف خالؿ  ن ريف ا نيف )الست مار خارج مةفظة البروض  
إ ادة الّنظر ي  سياسة الودائا ومنح الئتماف(  خا ة ال نوؾ العمومية الت  تعان  مف مر ؿ ترّ ز   ير 

  و ما ذ رنا %06عارؼ   يها  ند ةدود ي  اأ وؿ وةجـ قروض متع رة  الية جّدا مبارنة  الّنسب المت
لزاـ الم ارؼ  التّبيد  ت نيؼ الو الت الّدولية ل ت نيؼ الئتمان  مف رأنه أف يسا  سا بًا أّف إج ار وا 
ت ؾ ال نوؾ تةت طائ ة "الّ  و نةو اأةسف"  ونها ست وف من رفة     الجمهور العريض الذي ليزاؿ 

 .!!! ـ أماف  الّرغـ مف  ونها ذات مخاطر  الية ول نها  امنةيؤمف  ف رة ال نوؾ العمومية  ّما

 

 

                                                           
(*)- Early Warning Exercise.  تماريف اإلنذار الم  ر      
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 ارج محفظة القركض:ػػػػػػػػار خػػػػػػػػػػاالستثم .1.2.2
ين غ      ال نوؾ والمؤسسات المالية د ـ مةفظة است ماراتها مف خالؿ الّتوجه إل  إةياء الّسوؽ 

أنرطة الوساطة وال رؼ وخدمات السترارة المال  الجزائري  وهذا سيوير لها  دائؿ لالست مار ي  
المالية وغير ذلؾ مف اأنرطة المالية   ما أّنه سيسا الّ  نة اأول  ل ّتوجه نةو الّرموؿ المال  ي  

 الجهاز الم ري  الجزائري.

إنه ل يتأت  تنويا مةفظ  إّل مف خالؿ الّتوجه إل  أسواؽ خارج الّدائرة الم ريية الّسيبة  ولذلؾ 
خيار تنريط الّسوؽ المال  سوؼ يد ـ الةر ية لمستوى الر ةية مف جهة ومف جهة أخرى الّتخ ص  ي ف

 دخوؿ ال نوؾ إل  الست مار ي  يمف اآل ار الّس  ية الم اة ة )الّسيولة الهي  ية  ورداءة البروض(  
تماف و دائؿ السوؽ المال  سوؼ يةبؽ "  فوريف  ةجر" تعظيـ أر اةها مف خالؿ الط  ات     الئ

 .سينع س إيجا ًا     الّدائرة الم ريية  ما تمويؿ جديدة   ما أنها ستةرؾ  ج ة القت اد الجزائري
 سياسػػػػػػة تعبئة الكدائػػع كمنح االئتمػػػػاف: .2.2.2

تنتبؿ إل  الجهاز الم ري    ت يف مف خالؿ الّتة يؿ الّسا ؽ أّف اأزمات مف البطاع الةبيب
الؿ قناة الودائا  والّت  تعّد ي  مجم ها ودائا ة ومية   ينما تمّ ؿ ودائا  اق  اأ واف العموم  مف خ

القت ادييف سئي ة  لذلؾ ين غ      ال نوؾ والمؤسسات المالية التوّسا ي  تع ئة وةرد المّدخرات 
رطة القت ادية الوطنية إل  داخؿ الجهاز الم ري  مف أجؿ تويير الموارد المالية الالزمة لتمويؿ اأن

اأساسية.  الّتر يز     تمويؿ قطاع الفالةة وال ناء   ونهما أ  ر البطا ات مساهمة ي  تةبيؽ الّدخؿ 
  لسماف استمرار دائرة الّتمويؿ و م ية الوساطة.  ما ين غ  توجيه الموارد الم ريية "Pib"الوطن  

أيا  اف نوع البطاع  غّض الّنظر  ف  "Pib" المتاةة إل  البطاع اإلنتاج  الّذي يسهـ ي  ريا مستوى
البطا يف سالف  الّذ ر   ما نرير إل  غّض الّنظر  ف ط يعته ما إذا  اف  موم  أو قطاع الخواص  
ي يزاؿ قطاع الخواص سعيفًا ول يسهـ ي  اإلنتاج الوطن  إّل  ر ٍؿ سعيؼ. إف هذا الّس وؾ ي  نظرنا 

يبط   ؿ ةتّ  ي  تنوع القت اد مف خالؿ البيمة المساية الت  ل يسهـ ي  تنويا اأ وؿ الم ريية 
تتأّت  مف دوف رؾ مف تمويؿ ت ؾ البطا ات وا  ادة الّدينامي ية لها   ما ستسفر  ف تةريؾ  ج ة 

 نظرا ل ونه ناتجًا ةبيبيا مف البطاع اإلنتاج . الّترغيؿ والط ب ال   
 تحسيف إطار عممية منح االئتماف: .3.2.2

إ ادة النظر ي  أساسيات وأساليب منح الئتماف المط بة لدى ال نوؾ الجزائرية خا ة  ين غ 
ال نوؾ العمومية  وهذا مف خالؿ التبيد  المعايير المتعارؼ   يها ي  تبييـ جدارة العمالء وهذا ويبا 

ساية إل  المتسمف المخاطر الت  ت تنؼ نراط منح الئتماف   اإل 01-14لإلطار المدرج سمف الّنظاـ 
 ."SNB"اللتزاـ التّاـ  مةا اة نظاـ التّنبيط الجديد 
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 ي:ػػػػػاستحداث مؤسسة االستعالـ كالتصنيؼ االئتمان .4.2.2
ي  ذات الّسياؽ ل يفوتنا طرح ي رة إنراء مؤسسة مالية مستب ة ذات رأس ماؿ مفتوح ل م ارؼ 

الئتمان  ل عمالء والمؤسسات  م ّم ة لمؤسسة التّأميف تت ا  نؾ الجزائر تعمؿ     الستعالـ والّت نيؼ 
دخاؿ خدمة الّت نيؼ الئتمان  والةتفاظ   يانات  "Notations Crédit"   ػػػػػػػػ  الودائا والبروض  وا 

العمالء وقت الةاجة  تهدؼ هذا المؤسسة إل  تبديـ السترارة المالية وخدمة الستعالـ الئتمان   ف 
الؿ تويير مع ومات ائتمانية دقيبة ومو وؽ  ها تسا د متخذي البرار ي  الم ارؼ العمالء  مف خ

جراء الت نيؼ الئتمان   ف طريؽ قياس مدى قدرة العميؿ      والمؤسسات المالية     ةّد سواء  وا 
 اإليفاء  التزاماته خا ة ل ط  ات ذات المراريا ال  يرة  وهذا أغراض  ال ة:

 وطنية ل مؤسسات والعمالء طال   التمويؿ؛سماف  ناء قا دة  -
 إزاةة   ئ دراسة الجدوى  ف ال نوؾ والمؤسسات المالية وسماف م داقية قرارات التمويؿ؛ -
 تخفيض ةجـ البروض غير العام ة )الرديئة( خا ة لدى ال نوؾ العمومية؛ -

خاطر(  سوؼ يسا د إّف التّنسيؽ  يف هذا المؤسسة و يف مخت ؼ مر زيات  نؾ الجزائر )مر زية الم
دوف رٍؾ ي  ت م ة إطار إدارة المخاطر المعموؿ  ه ي  الجزائر مف ةيث اإلطار الةترازي ال ّ    

  مدخٍؿ إلرساء الةو مة والمنايسة العادلة  يف الم ارؼ  عيدا  ف المر زية.

 إطػػػػػار المديكنية كالقدرة عمػػػػػػى الٌتحمؿ: .3.2
خ ص مف المديونية الخارجية مط ا األفية الجديدة خطوة إيجا ية  خطوة تةسب ل جزائر...  التّ 

سمح لالقت اد الجزائري أف ي وف ذو سعة أوسا ما  تةسب     اأداء الّس س لالقت اد ال ّ   الجزائري
ي  زخـ النراط القت ادي خا ًة  عد الستئناؼ البوي الذي رهدا  داية األفية الجديدة وأرس  درجة مف 

رار القت ادي الخارج  وا  ادة الّتوازف الموجب لميزاف المديو ات  ما  اف لها أ ر ايجا   غير الستب
م ارر     الّتوازف الّداخ  . و  يه  وجهة نظر  نةف نرى  أف تتجنب الّسياسات القت ادية أي 

الخارج  مجددا ولو ا ت ارات قد تؤوؿ  ها إل  ال تماد     المديونية  الّر ؿ الذي قد يؤ ر     توازف 
 ي  ظرؼ الت اطؤ الّرديد لما لها مف أ ّر   يّر     القت اد.

 إطػػػػػػار جكدة الٌسيكلة المصرفية كالتخمص مف الفائض الييكمي: .4.2
إّف تة يؿ الّسيولة يوّسح مدى تفاقـ هذا الخطر ي  الّنظاـ المال  الجزائري وي رز ج يًا مدى 

ا ير تةّد مف ت ؾ المخاطر  الّرغـ مف أّف ةالة القت اد ي  الوسا الةال  سرورة اإلسراع ي  اتخاذ تد
ل توة   أزمة قد تنتت مف اإليراط ي  الّسيولة  إّل أّنه وتةس ًا ل رؤى المستب  ية  ما ي دو لنا  نرى  أنه 

مة ل  نوؾ ي تزاؿ الّسيولة العا يستوجب مرا اة س ط الّسيولة  ما يتمار  ما ةجـ اأ وؿ الم ريية.
المباسة  المؤّرريف ال ذيف أو    هما  ندوؽ الّنبد الدول  والمعتمداف ي  هذا الّدراسة  الية جدًا خا ة 
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إساية  - تةفظ-ي  ال نوؾ العمومية  يمستويات الّسيولة العالية الت  ير ت الّسياسة الّنبدية ي  س طها 
لت  ير ت س طات اإلرراؼ ي  س طه يبود  نا إل  مستوى التّر ز ال  ير ي  أ وؿ الّنظاـ الم ري  ا

إل  سرورة إ ادة هي  ة جذرية ي  قانوف تسيير الةذر المطّ ؽ ي  الم ارؼ  ما يتمار  ما الخطر 
الهي    وهو الّسيولة العالية ودرجة الّتر يز ال  ير ي  أ وؿ ال نوؾ. ونةف نرى  أف درجة الّسيولة يم ف 

 ؼ الّسياسات القت ادية )الّنبدية  المالية...( مف خالؿ توةيد قناة س طها مف خالؿ التنسيؽ  يف مخت
اإلقراض إل  مجالت أ  ر دينامي ية     المدى المتوسط مف خالؿ ترجيا قناة الست مار الت  تستبطب 
الّسيولة     المدى الب ير لتةوي ها ي  ر ِؿ أ وٍؿ     المدى المتوسط   معن  آخر نبؿ دورة الّسيولة 

ف المستوى الّنبدي الب ير ي  السوؽ الّنبدية )سوؽ ما  يف ال نوؾ( إل  المدى المتوسط وهذا قد ل م
يتأت  إّل مف خالؿ تةويؿ ت ؾ الّسيولة إل  أوراؽ مالية ي   يغة سندات. وهنا يطرح خيار الّسوؽ 

)سوؽ سندات( الّذي  المال   منفٍذ لذلؾ ل ينة ر     تداوؿ الّسندات يبط  ما هو معموؿ  ه ةالياً 
 ي دو أّنه لـ يعط  الة وؿ الت   اف مرجوًا منه   ديؿ ل تّداوؿ.

و  يه نةف نرى  أف يتسمف سمف اآلليات الةترازية المط بة أدوات إدارة الّسيولة ويبا ل م ادئ 
  قانوف تسيير سرورة إ ادة هي  ة جذرية يةسف إدارة الّسيولة الفعالة ل جنة  اؿ السترارية   الموازاة ما 

الةذر المطّ ؽ ي  الم ارؼ  ما يتمار  ما الخطر الهي    وهو الّسيولة العالية ودرجة التّر يز ال  ير 
وأف يعاد الّنظر ي  تر ي ة اأ وؿ الت  تةوزها ال نوؾ مف خالؿ نرر  باية إدارة ي  أ وؿ ال نوؾ. 

ةت  تسمف تنويعًا ةتميًا ل  نوؾ ي  المخاطر والتّنويا  ترجيا الست مار خارج مجالت البروض 
الّ نا ة ال غيرة والم غرة  وي  س يؿ ذلؾ أيسًا ُيدرج خيار التّبيد  ت نيؼ الو الت الّدولية ل ت نيؼ 

وقد تـّ طرح ةتمية تنريط  الئتمان  إلرساء الّرفايية واإلي اح المال  ي  الجهاز الم ري  الجزائري.
 ال ّ ية لالقت اد  مستوييه الّنبدي والةبيب .الّسوؽ المال  لد ـ الّتوجهات 

 إطػػػػػػار المخاطر السكقية كتقمبات أسعػػػػػػار الصرؼ: .5.2
ازدادت ي  الّسنوات اأخيرة المخاطر ال امنة ي  النراطات الت  تريؽ أسعار ال رؼ ولسيما إدارة 
مرا ز ال رؼ اأجن   المفتوةة  س ب تزايد ةالت  دـ استبرارها      عيد أسواؽ رأس الماؿ. ونتيجة 

وس طات النبد  ةيث لذلؾ أ  ح ر د هذا المخاطر مسألة ذات أهمية متزايدة لس طات اإلرراؼ المال  
أّنه مف المرجح أف تجعؿ الم ارؼ تت ّ د خسائر   يرة     اأجؿ الب ير والمتوسط. والغرض مف هذا 
اإلطار هو الّنظر ي  الجوانب الّتةوطية أنرطة الّنبد اأجن   ي  الم ارؼ الجزائرية أغراض الرقا ة 

ية. وما ذلؾ  يجب     الّس طات الّرقا ية لدى أو أس اب نبدية أو غيرها مف اأس اب القت ادية ال  
ممارسة الرقا ة الة يفة     هذا المجاؿ أف تأخذ ي  الةس اف دور الم ارؼ   فتها " انعة الّسوؽ" 
أي لها الّدور اأساسية ي  تةديد مواقؼ العم ة المة ية الّدينار مبا ؿ س ة العمالت اأجن ية خا ة 

مف هذا ي  ظؿ قا دة التسيير "ال رؼ المدار". لذلؾ يتعيف     الم ارؼ  )الّدولر اأمري  ( واأسوأ
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أف تبت س أسعارها لعمالئها الت  يبفوف ييها     استعداد لرراء و يا العمالت مما يسمح  استبطاب 
العمالت مف خارج الّدائرة الم ريية إل  الجهاز الم ري  )خا ة الّسوؽ الموازية(.  ما يتوّجب أف 

لم ارؼ )يساًل  ف المؤسسات المالية غير الم ريية( ي  اتخاذ مواقؼ مفتوةة  العمالت     تسا د ا
سماف الّتوازف  يف الّدينار الجزائري وسّ ة العمالت خا ة الّدولر اأمري   والعم ة اأورو ية الموةدة 

لّتةوطية إّزاء الةاجة إل   الدّرجة ال ّانية  و ع ارة أخرى يتعيف     المررييف أف يوازنوا ال ت ارات ا
تم يف الم ارؼ مف أداء دورها ي  اأداء الّس س والفعاؿ أسواؽ ال رؼ  و دـ تهميرها   ندوؽ أو 

أ ر تراجا  (2017-2016) مع ر ل ةدود يبط. ةيث اّتسح مف خالؿ موجة  دـ الستبرار الّنس   
لذلؾ ولهذا ال ت ارات يجب     الّس طات  الّ رؼ ونمو المخاطر المترتّ ة  نه ي  الّدائرة الم ريية 

اإلررايية أف تسع  إل  سماف أف المخاطر الت  تتةّم ها الم ارؼ ي  مجاؿ الّنبد اأجن   ليست   يرة 
جّدا  ةيث ترّ ؿ تهديداً    يرا إّما لمالئمة أو سيولة ال نوؾ واأهـ مف هذا   ه  ّةة واستبرار الجهاز 

 الم ري    ؿ.

ي  ط عتها ال ال ة يجب أف  (*)نادا لإلطار التوجيه  المبدـ مف ق ؿ ل جنة  اؿ الستراريةو  يه واست
 أف إطار لةو مة قوية ل مخاطر المتع بة  تسويات العمالت اأجن ية   ةيث ين غ  م رؼي وف لدى ال

 ت فؿ  م ية وترتي ات الّرريدة اإلدارة الم رؼ والمؤسسة المالية     ةد سواء مناهت وتبنيات لدى ي وف
أو  م رؼنطاؽ يردي ل      ومراق تها سعر  رؼ  مف أساليب قياس ور د مخاطر جميا تسوية

إطار رامؿ  م رؼال ّ   ل منظومة الم ريية مف ق ؿ س طات اإلرراؼ   ما يجب أف ي وف لدى ال
بد اأجن    وين غ  أف لتسوية العمالت اأجن ية  ما يتناسب ما ةجـ وط يعة وتعبيد ومخاطر أنرطة النّ 

يغط  هذا اإلطار جميا المخاطر الّرئيسية ومخاطر التّ ادؿ ومخاطر الّسيولة والمخاطر الّترغي ية 
 والمخاطر البانونية المما  ة.

 :أعمى مستقبالن  مخاطػػػػػػر تكاجو قػػػػػػد البنكؾ الجزائرية أكضػػػػػػاع .3
يتمّ ؿ أةد م ادر الخطر ي  الّنظاـ الم ري  الجزائري ي  الن راؼ ال  ير والم ارر ل  نوؾ 
العمومية     المؤسسات ال  يرة العمومية ي  مخت ؼ البطا ات  والت  تخسا مؤخرا لسغوط مالية 

ه  ر ٍؿ غير ي  أسواؽ الطاقة العالمية هذا اأسعار الت  يؤ ر تذ ذ   ار ير-هيدرونتيجة تبهبر أسعار 
      ار ير-هيدروم ارر     الّنظاـ الم ري  يبد تؤدي اآل ار غير الم اررة لنخفاض اأسعار ال

النراط الم ري   انخفاض جودة اأ وؿ ومستوى الّسيولة والّر ةية  ويتجّ   أ ر مخاطر الئتماف لما 
ب الّسيولة وما لهما مف أ ر لها مف أ ر     نو ية اأ وؿ الم ريية )جودة اأ وؿ( ومخاطر نسو 

                                                           
 لمزيد مف التف يؿ ارجا إل : -(*)

- BIS, Committee On Payment And Settlement Systems , Supervisory guidance for managing risks associated 

with the settlement of foreign exchange transactions, February 2013. 
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م ارر     الر ةية. يبد تأ رت الم ارؼ العمومية ي  الجزائر نس يًا  تراجا مؤّررات آدائها ي  خالؿ 
وسياسة الّد ـ   ار ير-خارج هيدرو الماسية نظرًا لرت اطها البوي البائـ  يف الّنمو  (03)الّسنوات الّ ال ة 

ف  انت تتميز  مستويا ت مالءة  الية و ونها غير من رفة     العالـ الخارج  وتميز الّنظاـ الة وم   وا 
المال   الّسطةية وال ساطة  هذا ما م نها مف تةبيؽ مستوى مستبر نس يًا ي  مؤّررات الستبرار 

 .(1)المال 

 :لمتنكيع االقتصادم الماسة الحاجة ازدياد .4
 نماذج  ف الّتةوؿ إل  الماسة الةاجة تزداد العالمية طاقةال سوؽ ي  الجديدة المعطيات سوء ي 

وذلؾ مف خالؿ تنويا القت اد   ار ير-هيدرو ال المموؿ اإلنفاؽ الة وم      البائمة الّنمو القت ادي
و ر ٍؿ جدري ما تم يف البطاع الخاص ةت  ي ؿ لمستوى المنايسة العادلة ما البطاع العموم  ي  

 تةبيؽ ويم ف القت ادي الّنراط قا دة تنويا مف  دايا يؤسس الجديد الّنموذجهذا  المساهمة ي  التنمية 
 الةوايز  تويير القت ادي لسماف العدالة  يف اأجياؿ  وهذا الّنراط تنويا أهداؼ تةبيؽ نةو   ير تبدـ

  الّتجارة والفالةة ومخت ؼ قطا ات الست مار المة  ي  قطا ات الخا ة اأ ماؿ ريادة لمررو ات
 الخاص. البطاع ي  ل عمؿ الالزمة والمهارات التأطير  يف التّنسيؽ وتةسيف

 

إف  ناء نظاـ لإلنذار الم  ر لألزمات ي  أّي نظاـٍ مال  يتطّ ب انس اطية ل ّسوؽ ورفايية 
مط بة ل مؤّررات المالية و نا ر توجهات القت ادية  وهذا ما تتعّذر  نه الجهات ذات الّ  ة  

آخر ي  اقت اديات ريعية منغ بة وغير متفتةة     القت اد العالم  تجعؿ أساليب وي  سياٍؽ 
التّن ؤ غير يّعالة نظرًا لغياب آلية الّسوؽ يف  الجزائر أسعار الفائدة غير مةّررة ل تخسا آللية 

الية الّسوؽ جن ًا إل  أسعار ال رؼ وهذا ي  ظّؿ غياب تاـ ل ّسوؽ المال . إف التن ؤ  اأوساع الم
خا ة اأزمات غير مم نة مف الّناةية العم ية نظرًا لعدـ تواير ال يانات     المدى الّطويؿ مما 
يرّجح أف تخسا التّبديرات والّنماذج لدرجة مف الّزيؼ والنةياز ي  ل  يانات. ورغـ ذلؾ...  

خروج  نتيجٍة قوامها   ال!! و ال تماد     ال يانات والطرؽ الّنظرية المتاةة استطعنا إل  ةّد ما
ـّ تةديد إطار ونظاـ لإلنذار الم ّ ر  اأزمات  مةّددات الستبرار المال  ي  الجزائر وي   نفها ت

يسمح   جراء ترتي ات اةترازية وتنظيمية   جواٍب ل ّتساؤؿ المطروح ي   داية هذا  ق يؿ وقتٍ 
 الم ةث.

 

                                                           
 .2015  آياؽ القت اد الق يم   ماي الشرؽ األكسط كشماؿ افريقيا كأفغنستاف النفط كالصراعات كالتحكالت ندوؽ النبد الدول    -(1)
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 خالصة الفصؿ:

لمال  ي  الجزائر خا ة ي  يترات التوتر  ما رهدته الفترة إدرا ا لألهمية المتزايدة لالستبرار ا
ي ف س طات اإلرراؼ الم ري  تسا أولويات مط بة لر د  2015-2014و ذلؾ لفترة  1998-2000

الموسوـ  الّنبد  04-10مؤّررات الستبرار المال   هذا الهدؼ الذي تسمنه اإل الح الم ري  اأخير 
 ؿ ه ذا موسوع يأت  هذا الف ؿ لية ؿ ويمةص مؤّررات الّسالمة والبرض. ونظرا لسرورة تة يؿ م

المالية ل م ارؼ الجزائرية مف ق يؿ تعزيز استبرار المال  لهذا المؤسسات. و الستناد إل  نماذج أر عا 
  و الرغـ مف أنه ل يتسمف تعريفا  ريةا لالستبرار المال  "EWS, PESF, Test Stress, Bâle"وه  

اإلرراؼ الم ري  ي  الجزائر إل أننا ةاولنا إ طاء تعريفا له مف خالؿ س س ة النتائت لدى س طات 
المتو ؿ إليها سمف النماذج اأر عة سالفة الذ ر  ويم ف طرح أهـ النتائت المستوياة مف الّدراسة ي  

 النباط التالية:
 ل :السترارية إ "Bâle" م ادئ لجنة  اؿ  رؼ الّتة يؿ المعتمد     أكال: -

أنه ويسال إل  مستويات المالءة العالية لدى الجهاز الم ري  الجزائري الت  تةا   نظاـ المالءة 
نظاـ المالءة أوؿ نظاـ إلدارة المخاطر ي  الجاز الم ري  الجزائري المتعارؼ   يه دوليا والذي يعت ر 

ري  وه   الذات الّسيولة ويعت ر يعال نس يا ي  تغطية المخاطر الهي  ية الت  ت تنؼ النراط الم 
تب يديا ويؽ المبررات اأول  ل جنة  اؿ السترارية  إل أنه سمح  والتر ز الم ري . مستوى المالءة ليزاؿ

 أف ي وف هامش اأماف  ال  سد المخاطر الئتمانية ي  الجهاز الم ري  وي  ظؿ غياب سوؽ مال  
الوساطة التب يدية الت  تنتهجها ت ؾ الم ارؼ ما  يةتمؿ أف تنترر مف خالله المخاطر السوقية وي  ظؿ

 يب ؿ مف مخاطر الترغيؿ )المخطر العم يات (.
 إل : "PESF" رؼ الّتة يؿ المعتمد      رنامت تبييـ البطاع المال   ثانيا: -

أهـ مةّددات الستبرار المال   معناا السيؽ والجزئ  )الستبرار المال  ي  الم ارؼ( يتةدد 
تغيرات خارجية وأخرى داخ ية  هذا اأخير يتم ؿ أساسا ي  درجة التنوع ومستوى جودة أساسا مف م

الم ري  العموم  خا ة ل تذ ذب الةا ؿ ي  أسعار  نظاـاأ وؿ ي  ةيف يتم ؿ اأوؿ ي  ةساسية ال
ي  أسواؽ الطاقة العالمية. وقد ت يف جزئيا أف الّنظاـ الم ري  الجزائري غير من رؼ   ار ير-هيدرو

نه غير ةساس مط با لألزمات المالية الخارجية المتأتية مف ت ؾ أتماما     العالـ الخارج  ما يفسر 
 النظـ المالية العالمية.
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 إل : "Test Stress"  رؼ الّتة يؿ المعتمد     اخت ارات اإلجهاد المال  ثالثا: -
وتعد قناة  ير ار -يعد الّنظاـ المال  ةساس لمجمؿ التطورات الةا  ة     ايرادات قطاع الهيدرو

اأ ر البوي لالستدانة  الم ري  والمال  هذا جن ا إل  نظاـالالودائا والئتماف البناة الناق ة ل توتر إل  
ومف جهة أخرى تعد ال دمات الداخ ية سعيفة نس يا     الّنظاـ المال  ييما  دى ت ؾ  الخارجية

ال دمات الت  مف رأنها التأ ير      ؿ مف ةجـ الّسيولة والمالءة الم ريية  الدرجة اأول   ةيث تعد 
هز القت اد  هذا اأخيرة خط الدياع اأوؿ ل نظاـ الم ري  والذي م نه مف تالي  التراجا ال  ير الذي

 الوطن  خالؿ الفترة اأخيرة.
 إل : "EWS"نظـ اإلنذار الم  ر  اأزمات   رؼ الّتة يؿ المعتمد     رابعا: -

 ؿ م رؼ  فةص وتبيـ     يبيد  ييه تـ طرح نظاـ إلدارة المخاطر والتن ؤ الم  ر  اأزمات  
الم ري   التوازي ما مجريات القت اد ال      نظاـالأساس ستة أ عاد تتع ؽ  عم ياتها وأدائها ي  

اأ عاد تعد تع يرًا  ف اأداء وسالمة الوسا المال  ي  الم ارؼ العام ة ي  الجزائر  والتوايؽ ما   هذا
و ذا الّنظاـ المةدد إلدارة  "14-14 & 01-02"ال وائح التنظيمية سارية المفعوؿ  خا ة الّنظاـ الةترازي 

نظاـ تبييـ المخاطر الم ريية الرام ة مف خالؿ قدرته   هذا اإلطار هو "11-11 & 03-04"الّسيولة 
 "RATE"وهو  ذلؾ يستند إل  ي سفة نظاـ      ر د المخاطر المالية )الئتماف  الترغيؿ  السوؽ(

  النج يزي   ما أنه يعتمد     تة يؿ مجمو ة نس ة المالية ي  المؤسسة الم ريية     ال عيد الجزئ
األمان . ةيث  "BAKIS"ونسب الستبرار المال      المستوى ال    وهو  ذلؾ يستند إل  ي سفة نظاـ 

هامش الستبرار المال  تتم ؿ ي  ةدود التغيرات الطارئة ي  مؤّرر البدرة     تةمؿ  رؼ أف 
 وامت اص ال دمات جن ا إل  المةّددات الخارجية الت  أرارت إليها النماذج السا بة.

الجزائري إل  طا ا العمومية  ل نظاـ الم ري مدى النةياز ال  ير  سح ج ياً ي  خسـ هذا   ه  يتّ 
 نظاـ ةيث أف درجة استبرار الم ارؼ العمومية تةدد سيرورة النراط الم ري  ي  الجزائر وأف ال

ومف ناةية  .ماليةؿ غياب أسواؽ ظالم ري  الجزائري   فة  امة يعد ر يزة الول  ل نظاـ المال   ي  
مةّددات الستبرار المال   أخرى  رؼ تة يؿ استبرار الّنظاـ الم ري  الجزائري  ف نتيجة مهمة مفادها "

 الجزائري" ةيث خ ص إل  ر يزتيف أساسيتيف:

الّنظاـ المال  الجزائري ل يتأ ر مط با  اأزمات المالية الخارجية ةسب التجر ة الت  مر  ها إ اف  -
 دـ الن راؼ     العالـ –  وتعد ط يعته الت  يتسـ  ها2008-2007عالمية ال  يرة اأزمة ال
العامؿ اأساس  2008-2002إساية إل  ةجـ اأ وؿ المالية الهائؿ الذي تـ تع ئته  -الخارج 

 الذي أ س ه هذا المنا ة وخ   أف ي وف له هامش مناورة  ال  سد ت ؾ ال دمة؛



 متطمبات االستقػرار المالي في الجزائػر &إسيامات إدارة المخاطػر في تحقيؽ الصالبة الماليػة  الفصؿ الٌرابع:
  

381 

تةدد   فة م اررة إل  متغيرات داخ ية وأخرى خارجية  ةيث أف الول  الّنظاـ الم ري  الجزائر ي -
الم ري  نفسه  ما اتسح مف تجر ة الم رييف  نظاـتتم ؿ أساسا ي  مستوى الداء المال  ل 

 اإلساية لتأ ر الم ارؼ الخا ة  مدى تراجا اأداء النس   ل نظاـ الم ري   2002-2003
( ي   ار ير-هيدروذي  رز لنا  يانا هو س وؾ أسعار الطاقة )ما العامؿ الخارج  الأالعموم   

 أسواؽ الطاقة العالمية؛

و  يه مف خالؿ ما س ؽ يتسح ج يا قدرة ت ؾ النماذج الةدي ة إلدارة المخاطر ي   رؼ وتةديد 
درجة الّ ال ة/الهرارة المالية ما يم ف ال اة يف والمهتميف  الموسوع ي  ال ةث  ف س ؿ إرساء 
الستبرار المال  ومؤّررات الّ ال ة المالية واإلنذار الم  ر  اأزمات الت  يعتمدها  ندوؽ الّنبد الدول  

الم ري  ويم ف البوؿ أف لت ؾ النماذج البدرة      نظاـي  ر د مؤّررات الستبرار المالية  ال ة ال
يؿ يجوة العجز و ؤر التوتر ي  تة يؿ ور د س وؾ مؤّررات الستبرار المال  إل  مستوى يم ف مف تة 

المال  والم ري  الجزائري رغـ خ و يته  ويوؽ هذا   ه  ما تبدـ معنا ي رؼ  ف قنوات انتباؿ  نظاـال
  جواب إلر الية المطروةة ي   داية الف ؿ.  ت ؾ المخاطر
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الموارد الّتموي ية وترا ـ متعددة ي  ظّؿ نسوب  مخاطر الجزائري والم ري  الّنظاـ المال  يواجهه
 القت اد الوطن  خ و ية إل  العجوزات المالية ي  ميزانية الّدولة وميزاف المديو ات  ي اإلساية

دورا    عبِ  له تسمح لـ ةيث المال   نظاـال أداء     م اررٍ   ر ؿٍ  أّ رت الت   ها مرّ  الت  والمراةؿ
الّر ةية الّسيولة واأماف الم ري  الّت  د ا  وم دأ قت اديةالّررادة ال ويؽ المالية الوساطة ي  الةبيب 

المعايير الّدولية  مف استوةت العالـ الّدوؿ ي  مف  العديد   ي ف الجزائر12-86لها قانوف ال نوؾ والبرض 
 قوا د مف الم ارؼ ومجمو ة     واإلرراؼ   نظاـ ل ّرقا ة"Bâle" مبررات لجنة  اؿ السترارية 

 الَنراط تهّدد الت  المخاطر مخت ؼ مواجهة إل  تهدؼ المالية  والمؤّسسات ال نوؾ     لتط يبهال ةذر 
إّف إدارة  .الجمهور العريض وةماية الجزائر ال  ي الم الّنظاـ واستبرار سالمة     والعمؿ م ري ال

المخاطر الم ريية تعّد الخطوة اأول  لتالي  مرا ؿ  دـ الستبرار المال  ومر الت اأزمات النظامية  
 جزٍء مف الُمس  ُقدمًا نةو  ف إطار إدارة المخاطر المعموؿ  هيتةس التّنظيم   و غية الّ عيد لدا    

والبرض    الّنبد المتعّ ؽ 04-10رقـ  رواستنادا ل تط يؽ العم   لألم اإلرراؼ     أساس المخاطر
و ذا   01-14المتعّ ؽ  الّرقا ة الّداخ ية ونظـ الّسالمة الم ريية الت  جاءت  ها الّتع يمة  08-11والتّنظيـ 
 الجزائر و نؾ والبرض الّنبد مج س توا ؿ س طات اإلرراؼ     رأسها  03-14 & 02-14الّتع يمة 

 ممارسة تد يـ     المالية   ما يعمؿ والمؤّسسات الم ارؼ الم ريية وةماية الّ ال ة تعزيزِ  إطار
وي  ذات المجاؿ   هذا ي  العالمية والم ادئ معاييرما ال تهمطا ب الم ري  الةذر والفّعاؿ اإلرراؼ
 واسطة أساليب إدارة  الم ارؼ وسا متا عة سيما اإلرراؼآليات    ادة  ياغة  الجزائر  نؾ قاـ السياؽ

 وهذا ل ّنظاـ الم ري   المتناغـ الّتسيير ي  أيساً  اأخيرة هذا الّ ال ة  تساهـ ومؤررات ل مخاطر
 الم ارؼ لمسيري ةسف اأخالؽ و    الم ريية الخدمات لمسته    أيسؿ ةماية      الّسهر

لإلنذار الم  ر  المالية  مف جم ة هذا اأساليب اإلدارية تـ ا تماد المؤررات ي   ناء نموذج والمؤّسسات
 إلدارة المخاطر.  الزمات  نظاـ

 نظاـولمّا  انت الّ جنة الم ريية ت دي اهتمامًا  أهّمية المةايظة     سالمة الوسا المال  ل 
المالية والم ارؼ ي  العالـ تتعرض أزمات ماليٍة  ما ةدث ي   نظـالم ري  خا ًة أّف العديد مف ال

  ي ّف هذا الّدراسة أتت لتة يؿ وتو يؼ آلليات إدارة 2009-2008يرة اأزمة المالية العالمية اأخ
المخاطر الةدي ة والمعتمدة ي  الجزائر ودورها الةاسـ ي  إرساِء الستبرار المال  وهذا  التّر يز     

وقد تةا   المعايير الّدولية   ها هذا اآلليات المعموؿ المالية ي  الجزائر. نظـالّنظاـ الم ري  أ  ر ال
 اؿ السترارية و ندوؽ  لجنة أ درته  ما التّأ ر نتيجة تطور الّسوؽ الم ريية العالمية ونتيجة جاءت

 اأدوات  هذا      الّتعرؼ  داية الّنبد الّدول  و  رى المؤّسسات الّت  تعن   الّسالمة المالية ي  العالـ 
مدى يعاليتها ي   رؼ  ؤر  تبييـ  ـ يية ومفالمعايير الّدولية لبوا د الّسالمة الم ر  ما تطا بها ومدى

الّتوتر المال  ومواسا الّ ال ة/الهرارة المالية   هدٍؼ نهائ  إلرساء الستبرار المال   ومةاولة  ناِء 
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إطاٍر لإلنذار الم ّ ر  اأزمات ي  ظّؿ غياب نظاـ خاص  التنّ ؤ ي  الجزائر و استخداـ أس وب قياس  
ئ  الّدينامي   ل ناِء هذا الّنظاـ/اإلطار و ال تماد     أساليب إدارة المخاطر لنماذج الّتة يؿ اإلة ا

توّ  نا لنظاـ مبترح يسهـ ي  إدارة المخاطر  ومف الجدير  الّذ ر أّف نتائت هذا الّدراسة  ر ٍؿ  اـٍ 
موجة اله وط  تتطا ؽ ما الّنتائت الفع ية والةبيبية الّت  آلت إليها اأوساع المالية ي  الجزائر  بب
ي    وييما 2017القت ادي الّرديد رغـ  وا ث اأمؿ الّت   زغت ي  القت اد الجزائري نهاية سنة 

أساسها       وسعت الّت  والّتو يات ال ةث يرسيات اخت ار ونتائت الّدراسة  إليها توّ  ت الّت  الّنتائت
 ال ةث المستب  ية. آياؽ إل   اإلساية

 اة:ػػػػػالنتائج المستكف .29
ةت  نبوؿ  أف هذا الّدراسة قد قّدمت لنا  عض الّنتائت والّت  ه  ي  الغالب   ارة  ف نتائت نظرية 

 :يبط يم ف ت خي ها ي  النباط التّالية

 المن  بة  ف رغ ة مف  نؾ الجزائر  موا  ة المعايير الّدولية ل ّرقا ة الم ريية الفعالة تعّد الّتع يمات -
الذي وسا اأساس اأوؿ ل نظاـ الةترازي ي  الجزائر  واأمر المعدؿ  10-90رض قانوف الّنبد والب
الّذي وسا الّ  نة اأساسية اآلليات الةدي ة الم نية     التّن ؤ  المخاطر  دءًا  04-10والمتّمـ له 

والتّن ؤ  ها الّت    و ذا اللتزاـ  م ادئ الّنظـ الم نية     قياس المخاطرة "Bãle III" متط  اٍت لجنة 
يجريها  ندوؽ الّنبد الّدول  والّت  تتمّ ؿ أساسًا ي  اخت ارات اأوساع الّساغطة أو  رامت اإلجهاد 

  أهـ "SNB"ػ و ذا نظاـ اإلرراؼ والتّنبيط الم ري  المطّور والّذي يد     "Test Stress" المال 
 ِء الّ ال ة والستبرار المال  ي  ال نوؾ؛أدوات إدارة المخاطر الم ريية الجديدة  المعّدة إلرسا

الجزائر تةاوؿ   دٍؽ ت ن   عض المعايير الّدولية والو وؿ إل  منظومٍة م ريية ت تـز  مبررات  -
يعطياف  ورًة  01-14و 08-11لجنة  اؿ السترارية مف خالؿ جم ة مف الترريعات  يالنظاـ 

واسةًة     ذلؾ  إّل أّف الّترريا يبط غير  اٍؼ ما لـ يتّوج  تط يٍؽ  م   وةبيب  يعزز مف 
 استباللية س طات اإلرراؼ؛

ي  إطار ما يعرؼ  نموذج التّبييـ والتّنبيط  الم ري  اإلرراؼ نراط     ةدي ة مباييس ُأدخ ت -
الةترازية الةدي ة ي  إدارة المخاطر المالية  البوا د هذا المبياس يغّط   "SNB"الم ري  المطور 

لإلنذار  جهاز وهو  م ا ة وةماية  أمافٍ  نظاـيّتسـ  بدرته الّتة ي ية والتنّ ؤية لألزمات  
"EWS"الم  ر

رساِء الستبرار  لنس اط يّعاؿ وجهاز آليات تسيير المخاطر يدّ ـ  الّسوؽ وا 
 ؛الم ري 
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و فسؿ مبار ته التّن ؤية لإلنذار الم  ر  المخاطر ُيسهـ ي  تبييـ مؤّررات أداء ومالءة " SNB"نظاـ  -
 رّد يعٍؿ مستهدٍؼ وسريٍا لّ جنة الم ريية  أخذ تدا ير ت ةيةية ال نوؾ والمؤسسات المالية ويسمح 

  راطها الم ري مالئمة لمواجهة الّ عو ات الّت  قد تعريها ال نوؾ والمؤسسات المالية أ ناء البياـ  ن
 ؛"CAMELS"مف أةسف الممارسات الّدولية وهو مستوة  مف الّنموذج اأمري   وأّف هذا الّنظاـ 

تدخؿ ي   ميـ إرساء الستبرار المال  والم ري  ي  الجزائر والت  تستند  نظـ إدارة المخاطرإّف  -
و الّرغـ مف   إل  المعايير والّتو يات الّدولية ونب د ي  هذا الخ وص  رنامت تبييـ البطاع المال 

  الّرائدةأّنها ليست  التط يؽ الةري  وليست  المستوى العاؿ إّل أّنها تةاوؿ أف تساير الّنظـ الّدولية 
وما نرير إليه هو أّف الّنظاـ الم ري  الجزائري هو نظاـ  سيط غير مرّ ب وغير معّبد  لذا ل ن ةظ 
المرا ؿ الّت  تواجه الّنظـ الم ريية     اأقؿ البا  ة ل مبارنة ما نظامنا الم ري  ما يؤّ دا  دـ 

 ؛2008-2007تأّ را مط بًا  اأزمة المالية اأخيرة 
ة يؿ  يانًا مدى الّتر ز ال  ير ل ّ نا ة الم ريية ي  مةفظة البروض  هذا اأخيرة الت  أ رز التّ  -

تعّد أهـ المخاطر الت  ت تنؼ العمؿ الم ري  ي  الجزائر  وأّف مستويات المالءة الت  تّتسـ  أّنها 
مدى إلزاـ ت ؾ   الية جدًا إذا ما قورنت  المعايير الّدولية إّل أّنه مف الّسروري إ ادة الّنظر ي 

 ال نوؾ  سرورة التّنويا ي  اأ وؿ؛
ي  ةاؿ  م ارؼيرؿ وسادة اأماف ) فاية رأس الماؿ( ي  تغطية درجة الّتر يز ال  ير ي  أ وؿ ال -

 ما إذا تةّولت ت ؾ اأ وؿ إل  أ وؿ غيِر مسترجعٍة أو ي  ةالة ما إذا را تها رائ ة؛
الجزائري تسمح  أف ي وف هامش اأماف  ال  سّد نسب المالءة العالية ي  الّنظاـ الم ري   -

المخاطر الئتمانية ي  ال نوؾ الجزائرية  وي  ظّؿ غياب سوؽ مال  يةتمؿ أف تنترر مف خالله 
المخاطر الّسوقية وي  ظؿ الوساطة التّب يدية الت  تنتهجها ت ؾ ال نوؾ ما يب ؿ مف مخاطر الّترغيؿ 

 )المخطر العم يات (؛
ل جزائر  ير ار -المال  ةّساس لمجمؿ الّتطورات الةا  ة     ايرادات قطاع الهيدرويعّد الّنظاـ  -

الم ري  والمال  هذا جن ًا إل   نظاـالوتعّد قناة الودائا والئتماف الممنوح البناة الّناق ة ل ّتوتر إل  
س يًا     الّنظاـ اأ ر البوي لالستدانة الخارجية  ومف جهٍة أخرى تعّد الّ دمات الّداخ ية سعيفة ن

المال  ييما  دى ت ؾ الّ دمات الّت  مف رأنها التّأ ير      ّؿ مف ةجـ الّسيولة والمالءة الم ريية 
 الّدرجة اأول   ةيث تعّد هذا اأخيرة الّدرع خط الّدياع اأّوؿ ل ّنظاـ الم ري  والّذي مّ نه مف 

 اد الوطن  خالؿ الفترة اأخيرة؛تالي  الّتراجا والتّ اطؤ ال  ير الّذي هّز القت 
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وسرورة  "Bâle"ال نوؾ ويؽ تو يات لجنة  أهمّية تبييـ مدى  فاية نظاـ إدارة مخاطر السُّيولة ي  -
أوقات  الّتعاوف الفّعاؿ  يف المررييف مف الّس طات الّنبدية وال نوؾ والمؤسسات المالية خا ًة ي 

الَتوتُّر  وسرورة إدارة مخاطر السُّيولة ي  الم ارؼ وتط يؽ م ادئ اإلدارة الّس يمة خ و ا وأّف 
سنة  15هذا الخطر أ  ح هي  يًا سمف الّنظاـ الم ري  الجزائري ةت  أّنه ت يؼ معه طواؿ 
 ؿ ل ّسيولة المن رمة ما يهدد زواؿ  نوؾ  أ م ها ي  ةاؿ رّد الفعؿ المعا س مف الّطرؼ المبا

 ؛2003أو ي  ةاؿ ذ ر م ري  تماماً  ما ةدث ي  أزمة الم رييف سنة ( سةب الّسيولة المفرط)
"الستباللية  أهـ المؤررات الت  تترجـ الستبرار المال  أو الم ري  ي  الجزائر ت رز ي   ّؿ مف -

ؿ )تر ز مةفظة البروض و ذا المديونية الخارجية(  جودة اأ و   ار ير-هيدروالمالية )آ ار أسعار 
 الّنس ة لمجمؿ اأ وؿ الم ريية(  مستوى  فاية رأس الماؿ )المالءة الم ريية(  جودة الّسيولة 

 الم ريية"؛
المال  ي وف منرأها  نظاـأّف اأزمات المالية ي  ال "Top Down"مف المرّجح ةسب الّسيناريو  -

 ال نوؾ العمومية هذا المرة نظرا لوسا الهرارة الذي يهددها خا ة ي  ظّؿ الّسيناريوهات المرا هة؛
رغـ الّتةفظات الموجهة ل  نوؾ العمومية إّل أّنه تعد مؤرراتها نس يًا مب ولة خا ًة المالءة والّر ةية  -

ّف اأزمات ي  الجزائر مف المرّجح أف تنفجر مف وي ةظ أّف أ ر اأزمات ذو اتجاا واةٍد يبط أي أ
 المال  ذو أ ر س        ذلؾ؛ نظاـخالؿ البطاع الةبيب  أو الخارج  ويست عد أف ي وف ال

لمّا تزؿ  عد ةسب وجهة نظرنا ال نوؾ الجزائرية )العمومية( تعد مجرد  ناديؽ  مومية ل تمويؿ  -
دأ الر ةية والررادة القت ادية الت  نادى  ها قانوف والعمؿ ويؽ م  - تةفظ – عيدة  ف الةترايية 

 ؛12-86ال نوؾ والبرض 
( يتةّدد مف متغيرات خارجية الم ري أهـ مةّددات الستبرار المال   معناا السيؽ )الستبرار  -

وأخرى داخ ية  هذا اأخير يتم ؿ أساسًا ي  درجة التنوع ومستوى جودة اأ وؿ ي  ةيف يتم ؿ 
ي    ار ير-هيدروالم ري  العموم  خا ًة ل تذ ذب الةا ؿ ي  أسعار  نظاـسية الاأوؿ ي  ةسا

وقد ت ّيف أّف الّنظاـ الم ري  الجزائري غير من رٍؼ تمامًا     العالـ   أسواؽ الّطاقة العالمية
الخارج  ما يفّسر أّنه غير ةّساس مط بًا لألزمات المالية الخارجية المتأتية مف الّنظـ المالية 

 العالمية؛
 الماس   العبد مدار الجزائرية     المالية ي  ال نوؾ والمؤسسات المخاطر إدارة أساليب تةّسنت -

  ها نس يًا؛ الو   درجة وارتفعت نظـٍ ل مخاطر وسا ي  أدؽ استخداـ أساليب  دأ ةيث
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ورفايية مط بة إف  ناء نظاـ لإلنذار الم  ر لألزمات ي  أي نظاـ مال  يتطّ ب انس اطية ل ّسوؽ  -
ل مؤّررات المالية و نا ر توجهات القت ادية وهذا ما تتعذر  نه الجهات ذات الّ  ة  وي  سياؽ 
آخر ي  اقت اديات ريعية منغ بة وغير متفتةة     القت اد العالم  تجعؿ أساليب التن ؤ غير 

ل تخسا آللية الّسوؽ جنب يّعالة نظرًا لغياب آلية الّسوؽ يف  الجزائر أسعار الفائدة غير مةررة 
 إل  أسعار الّ رؼ وهذا ي  ظّؿ غياب تاـ ل ّسوؽ المال ؛

إّف التّن ؤ  اأوساع المالية خا ة اأزمات غير مم نة مف الّناةية العم ية نظرًا لعدـ تواير ال يانات  -
از ي  ال يانات.     المدى الّطويؿ مما يرّجح أف تخسا التّبديرات والّنماذج لدرجة مف الّزيؼ والنةي

  تـ الخروج  نتيجٍة قوامها !! ورغـ ذلؾ  و ال تماد     ال يانات والّطرؽ الّنظرية المتاةة إل  ةّد ما
ق يؿ مةددات الستبرار المال  ي  الجزائر وي   نفها تـ تةديد إطار ونظاـ لإلنذار الم ّ ر  اأزمات 

 يسمح   جراء ترتي ات اةترازية وتنظيمية؛ وقتٍ 
 : تبار الفرضياتاخ .20
السػتبرار  ارسػاءيػػػػ   الةدي ػة لسػالمة النظػاـ المػال ساليب مدى إسهامات اأةوؿ  الفرسية  اأول : -

إل  المرػرييف  "Bâle"تو يات لجنة  تعت ر تب ؿ الفرسية الم اغة ي  مبدمة الدراسة  ةيث المالػػ 
ال نػػوؾ و  ػػ  سػػرورة الّتعػػاوف الفّعػػاؿ  ػػيف   أهمّيػػة تبيػػيـ مػػدى  فايػػة نظػػاـ إدارة مخػػاطر السُّػػيولة يػػ 

 أوقات التَػوتُّر  المررييف مف الّس طات الّنبدية وال نوؾ والمؤسسات المالية الرئيسية اأخرى خا ًة ي 
ذات أهميػة  النظػاـ المػال  أهمّيػة تبيػيـ مػدى  ػال ة  "PESF" رنامت  ندوؽ الّنبػد الػدول  جن ًا إل  

وهذا مف منطؽ التجارب الم تس ة خا ة مف ال ػدمة الماليػة  رار المال  الستب ارساءوأ رٍ   ير ي  
  وهػػػػ   هػػػػذا تتوايػػػػؽ واأطػػػػار الػػػػذي طرةتػػػػه الدراسػػػػات السػػػػا بة التػػػػ  تناولػػػػت 2008-2007العالميػػػػة 
 الموسوع؛

السػػػتبرار  ارسػػػاءيػػػػػػػػ   السترػػػارية  "Bâle" لجنػػػة مبػػػرراتمػػػدى إسػػػهامات ةػػػوؿ  الفرسػػػية  ال انيػػػة: -
إلػػ  المرػػرييف  "BâleIII" مبػػررات تعت ػػر تب ػػؿ الفرسػػية الم ػػاغة يػػ  مبدمػػة الدراسػػة  ةيػػث  المػػال 

و  ػػػػ  سػػػػرورة الّتعػػػػاوف الفّعػػػػاؿ  ػػػػيف  م ػػػػارؼال نظػػػػاـ إدارة مخػػػػاطر يػػػػ يعاليػػػػة  أهمّيػػػػة تبيػػػػيـ مػػػػدى 
أوقات التَػوتُّر   المررييف مف الّس طات الّنبدية وال نوؾ والمؤسسات المالية الرئيسية اأخرى خا ًة ي 

وهػػذا الّتو ػػيات التّػػ  تر ػػز   ػػ  إدارة مخػػاطر  السػػتبرار المػػال   ارسػػاءذات أهميػػة وأ ػػر   يػػر يػػ  
السُّيولة ي  الم ارؼ وتط يؽ م ادئ اإلدارة الّس يمة سواء مف جانػب ال نػوؾ أو مػف جانػب المرػرييف 

وهػ   هػذا تتوايػؽ واأطػار  زائػريخ و ًا وأّف هذا الخطر أ  ح هي  يًا سػمف الّنظػاـ الم ػري  الج
 الذي طرةته الدراسات السا بة الت  تناولت الموسوع؛
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تػػػػريض   السػػػػتبرار المػػػػال  ارسػػػػاء  يػػػػػػ  "PESF"مػػػػدى إسػػػػهامات  رنامػػػػػت  ةػػػػوؿ الفرسػػػػية  ال ال ػػػػة: -
إلػػػػ   "PESF" رنػػػامت  ػػػندوؽ الّنبػػػد الػػػدول  يعت ػػػر  الفرسػػػية الم ػػػاغة يػػػ  مبدمػػػة الدراسػػػة  ةيػػػػث

   وأهدايػػػػه نةػػػػو سػػػػرورة الّتعػػػػاوف الفّعػػػػاؿ  ػػػػيف النظػػػػاـ المػػػػال المرػػػػرييف  أهمّيػػػػة تبيػػػػيـ مػػػػدى  ػػػػال ة 
أوقػػات  والمؤسسػػات الماليػػة الرئيسػػية اأخػػرى خا ػػًة يػػ  لم ػػارؼالمرػػرييف مػػف الّسػػ طات الّنبديػػة وا

هذا ال رنامت ي  نظرنا يعّد مت اماًل مف ةيث الستبرار المال    ارساءأهمية وأ رٍ   ير ي   والَتوتُّر ذ
الّتة يػػػؿ ةيػػػث ي ػػػدأ  بيػػػاس الّ ػػػال ة الماليػػػة وانتهػػػاء  اخت ػػػار اإلجهػػػاد المػػػال  ومػػػدى ةو مػػػة الّنظػػػاـ 

وقد أ ّد  ػندوؽ الّنبػد الػّدول    ػ  اللتػزاـ  هػذا ال رنػامت خا ػًة الػّدوؿ الّ ػنا ية ال  ػرى الم ري   
يػ  اأنظمػة  الهرارػةت نػرى  أّنػه  ةػٍؽ ذو أهميػة  الغػة يػ  تةديػد مواسػا ي  العالـ  إّف هػذا ال رنػام

 وه   هذا تتوايؽ واأطار ال    المعتمد ي  الدراسة السا بة؛ المالية

  السػػتبرار المػػال  ارسػػاء  يػػػػ  "Test De Stress"مػػدى إسػػهامات اخت ػػار  الفرسػػية الرا عػػة : ةػػوؿ  -
أهمية وأ ر   ير  وذ اإلجهاد المال  اخت اريعت ر  تريض الفرسية الم اغة ي  مبدمة الدراسة  ةيث

مت ػاماًل مػػف ةيػث التنسػػيؽ والّتة يػؿ ةيػػث  يعػػد يػػ  نظرنػا اأسػ وبهػػذا السػػتبرار المػال    ارسػاءيػ  
ّنمػػا ةتّػػ  أرػػار  وسػػوٍح إلػػ  مواسػػا الخ ػػؿ الّرئيسػػية لػػيس يبػػط يػػ  المؤسسػػات   ػػ  مسػػتوى جزئػػ  وا  

إّف هػػذا ال رنػػامت نػػرى  أنػػه  ةػػؽ ذو أهميػػة  الغػػة يػػ  تةديػػد   ػػ   ػػعيد الّسياسػػة القت ػػادية ال ّ يػػة  
  ويػػ  هػػذا ال ػػدد تعػػالت هػػذا الدراسػػة يػػ  نظرنػػا يجػػوة تط يبيػػة مواسػػا الب ػػور يػػ  اأنظمػػة الماليػػة

 ؛    خالؼ الدراسات السا بة

 سػتبراررسػاء اليػػ  ا "EWS" اإلنػذار الم  ػر  الزمػاتنظػـ مػدى إسػهامات  ةوؿ الفرسية الخامسة: -
تب ػػػؿ الفرسػػػية الم ػػػاغة يػػػ  مبدمػػػة الدراسػػػة  ةيػػػث تػػػـ جزئيػػػًا طػػػرح نظػػػاـ لإلنػػػذار الم  ػػػر   المػػػال 

 ر ػػػػد  ػػػػ  الّتة يػػػػؿ القت ػػػػادي المػػػػد ـ  الّتة يػػػػؿ اإلة ػػػػائ   ػػػػاف الهػػػػدؼ منػػػػه  مسػػػػتنداً   اأزمػػػػات
 التّن ػؤ إلػ  يهػدؼ ل نمػاذج التّن ػؤ" ينطوي تةت يئة "هذا الّنظاـ  مةّددات  ال ة الّنظاـ  الم ري  

ّنمػػا  توقيػػت يسػػمح  ػػ جراء ترتي ػػات اةترازيػػة تنظيميػػة   اأزمػػة ق يػػؿ وقػػتٍ   ػػف ال رػػؼ يػػ  اأزمػػات وا 
مػػف خػػالؿ تة يػػؿ الةالػػة الماليػػة  يػػال ةوث الّتجري يػػة  ( ػػال ة /هرارػػة) ػػالّتعرؼ   ػػ  ةالتهػػا  يسػػمح

 ةػػاؿ الّدراسػػات المعنيػػة  ػػنظـ اإلنػػذار الم  ػػر ظػػاهرة جديػػدة نسػػ يًا خا ػػة ييمػػا يتع ػػؽ  ّنمػػاذج التّن ػػؤ 
نروء اأزمػة معبػدة نسػ يًا تتسػاير ييهػا  وامػؿ متعػّددة اقت ػادية  ت   اأزمات  ما أّف اأس اب الت  

وه      هذا النةو تعالت ي  نظرنػا يجػوة  مامًا   ما خ  ت إليه هذا الّدراسةسياسية ت-وأخرى جيو
وهػ   هػذا تتوايػػؽ نسػ يا مػا اإلطػػار الػذي طرةتػػه   ...تة ي يػة وتط يبيػة قياسػػا   ػ  اأسػ وب المنػػتهت

الدراسػػػة السػػػا بة التػػػ  تناولػػػت النمػػػوذج الة ػػػائ  لنظػػػاـ اإلنػػػذار الم ّ ػػػر  يػػػ  ةػػػيف تتطػػػا ؽ مػػػا مػػػا 
 "؛"G10"تبييـ المخاطر الرقا ية ونظـ اإلنذار الم ّ ر ي  دوؿ اأ ساء ي   لها دراسة "تو  ت 
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رغ ة مف الّ جنة  -هو  يه ومف خالؿ ما تـ  رسه يم ف اإلجا ة     إر الية الموسوع  البوؿ أنّ 
المن  ؽ  74-94الم ريية الجزائرية  موا  ة المعايير الّدولية لبوا د الةيطة والةذر الم ري  تعد الّتع يمة 

 08-11الذي وسا اأساس اأّوؿ ل نظاـ الم ري  الجزائري  والّنظاـ  10-90مف قانوف الّنبد والبرض 
  أهـ نظـ إدارة المخاطر الم ريية المستوةاة مف 04-10المن  بة  ف اأمر  02-14 & 01-14والّتع يمة 

الّنظـ والمعايير الّدولية الرائدة   الّرغـ مف  وف طا عها غير تن ؤي إل  أّنها تةاوؿ أف تساير الّنظـ الّدولية 
ن  وقد ت ّيف أّنه ي  ظّؿ المعطيات الّراهنة تعد قسية استبرار النظاـ المال   يف قاب قوسيف أو أد  الرائدة

مف ةالة الهرارة ي  خسـ موجة التّ اطؤ الّرديد ي  القت اد ال ّ   وتراجا مستوى اأماف المةبؽ 
 فسؿ الةتياطات المع ئة خالؿ العبد المن ـر  خا ًة وقد   ت  دـ نجا ة اأطر والّسياسة 

 .- تةفظ- القت ادية ال ّ ية ي  س ط توجهات الباطرة القت ادية ل  الد

لذلؾ...  و ناء     ما س ؽ يتسح ج يًا قدرة ت ؾ الّنماذج الةدي ة إلدارة المخاطر ي   رؼ 
إرساء الستبرار المال   الت  ينادي  ها  ؿ  أساليبال ةث  ف  يتيحوتةديد ال ال ة/الهرارة المالية ما 

ف البوؿ أّف لت ؾ الّنماذج مف" لجنة  اؿ السترارية   ندوؽ الّنبد الّدول    نؾ الّتسويات الّدول " ويم 
البدرة     تة يؿ ور د س وؾ مؤررات الستبرار المال  إل  مستوى يم ف مف تة يؿ يجوة العجز و ؤر 

المال  والم ري  الجزائري رغـ خ و يته  ويوؽ هذا  ّ ه  ما تبّدـ معنا ي رؼ  ف  نظاـالّتوتر ي  ال
ننا لنتط ا إل  نظاـ مال  متنوٍع  ةؽ قنوات انتباؿ ت ؾ المخاطر  جواٍب إلر الية المطر  وةة ل ّدراسة. وا 

 يف يرص الست مار يعتمد م دأ الةو مة ويبّدـ م دأ الررادة والّر ةية  لسماف إرساء نوٍع مف الّسالمة 
اتجاا المؤّررات الستبرار المال  ييها  خ و ًا وأننا لـ نعت ر إطالقًا مف س س ة الّ دمات الت  هّزت 

 .!!! نزاؿ الاّلررادة ي  القت اد ول  المتأتية مف جراء نفس العّ ةالقت اد و 

 :اتػػػػػػػػػػػػػػػالمقترح .20
اأخير الموسوـ  نظاـ اإلنذار الم  ر  اأزمات  عض اأي ار واآلراء مف  حتسمف اإلطار المبتر 

أجؿ ت ةيح  يوب ال نياف المال  ي  الجزائر  وهذا  ناًء     جم ة النتائت المستوياة مف الّتة يؿ 
 الّسا ؽ  ويم ف إدراج أهـ ال نود المبترةة ي  الّنباط التّالية:

مًا  ف التّ عية ل متغيرات الخارجية نةف نرى  أف يعاد الّنظر مف أجؿ إ داد نظاـ م ري  مستبؿ تما -
ي  تر ي ة اأ وؿ الت  تةوزها ال نوؾ العمومية  سواء     المستوى الجزئ  ل م ارؼ وهذا مف 
خالؿ نرر  باية إدارة المخاطر والست مار  التّنويا  أو مف خالؿ المستوى ال        أساس 

ال نوؾ  درجٍة معّينة مف التّر ز ي  اأ وؿ )مةفظة البروض(.  ما  اإلرراؼ الم ري    لزاـ ت ؾ
يم ف  ذلؾ و ّتعاوف الّسياسات القت ادية المخت فة )المالية  الّنبدية  الّتجارية...( أف ترجا 
الست مار خارج مجالت البروض الروتينية ةت  تسمف تنويعًا ةتميًا ونعن   ذلؾ تنويا المراريا 
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 ًة ي  الّ نا ة الّ غيرة والم غرة   وف الجمهور العريض ليزاؿ يؤمف  ف رة ال نوؾ القت ادية خا
 ؛!!! العمومية  ّماـ أماف  الّرغـ مف  ونها ذات مخاطر  الية ول نها  امنة

 التط ا إل  المستب ؿ نةف نرى  أف يتسمف سمف اآلليات الةترازية المط بة أدوات إدارة السيولة  -
سرورة إ ادة هي  ة جذرية ويبا ل م ادئ ةسف إدارة الّسيولة الفعالة ل جنة  اؿ السترارية  الموازاة ما 

هو السيولة العالية ي  قانوف تسيير الةذر المط ؽ ي  الم ارؼ  ما يتمار  ما الخطر الهي    و 
 ودرجة التر يز ال  ير ي  أ وؿ ال نوؾ؛

 ةتمية تنريط السوؽ المال  لد ـ التوجهات ال  ية لالقت اد  مستوييه النبدي والةبيب ؛ -
 الةد مف ال تماد     ال روة ال ترولية و ر ٍؿ تدريج ؛ -
 ا؛تعزيز الرروط والعم يات المط بة     نراط الم ارؼ خا ًة العمومية منه -
إ ادة هي  ة تدريجية ل نظاـ الم ري  العموم  ل ةد مف درجة التّر ز ال  ير لها والت  تتسّمف ي   -

  نفها خطر هرارة مالية؛
إ طاء أهمية نس ية ل  نوؾ الخا ة الت  تتعرض إل  ةالة تسييؽ مف خالؿ البوا د العامة ل عمؿ  -

 الم ري   ما ييها نظـ الرسم ة؛
 غائب تماما  ف دورا الةيوي ي  مجاؿ إدارة المخاطر وةرد وتع ئة المدخرات؛تفعيؿ قطاع التّأميف ال -
 سرورة إ الح سياسات منح الئتماف ي  الم ارؼ الجزائرية ويؽ الررادة وم دأ الر ةية؛ -
الّسغوط خا ًة     تة يؿ  يترات ي  تسا د المخاطر إدارة التّنوع وتطوير نظـ زيادة  انت لماّ  -

 ي  اإليراط اجتناب     تعمؿ أف   يها ال نوؾ وس طات اإلرراؼ ي فّ  الهرارة  / نا ر الّ ال ة
دوات المالية الت  مف رأنها تةبيؽ  دـ الستبرار المال  و اأخص التوّسا المفرط ي  اأ استخداـ

  م يات خارج الميزانية والّريا المال  الذي ساهـ  ر ٍؿ   ير ي  درجة التر ز ال  ير لدى ال نوؾ؛
 :لدراسػػػػػػػةاؽ اػػػػػػػػػػػػػػآف .20

ًة ي  س يؿ الو وؿ إل  مطروة إر الية ت ب  عد الخروج  هذا النتائت ي ننا نجد أنفسنا أماـ 
 مةددات الستبرار القت اديالقت اد الجزائري الم يؿ الذي يتط ا إليه الجميا  اإلر الية ترت ز     "

مف  إلرساء التّنويا القت ادي والةدّ   مدخؿٍ   المال  نظاـ ية الوسوا ط تفعيؿ الّسوؽ المال  لد ـ دينامي
 ".ر ز الم ري  ي  الجزائرالتّ 

الم على رسوله الة والّس، والّصوأخزا أواًل له بيانه فله احلمُدز اّلّسيـا ــــهذا م⟫
 ⟪ ه أمجعنيوعلى سائز رسل اخلريد معلم حمّم
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 .2013  دوف ط عة  دار هومه ل نرر والتوزيا  الجزائر  2009-2008أعقاب األزمة العالمية 
مكانات التحكـ -عدكل األزمات المالية يـ م طف  الررقاوي    د الة .41   الط عة العكلمة المالية كا 

 .2012جمهورية م ر العر ية   -اأول   النارر م ت ة الوياء البانونية  اإلس ندرية
الجامعية ل نرر    الط عة اأول   مجد المؤسسةاألزمة العالمية -قضايا دكلية دناف السيد ةسيف   .44

 .2010ل ناف   –يا   يروتوالتوز 
 -دكر نظـ اإلنذار المبكر في التنبؤ كالكقاية مف األزمات المالية باألسكاؽ الماليةيؤاد   واف   .42

 .2012  دوف ط عة  دار الف ر والبانوف  المن ورة  دراسة تطبيقية عمى أسكاؽ رأس الماؿ العربية
مدل تكيؼ النظاـ المصرفي الجزائرم عمى معايير لجنة بازؿ كأىـ انعكاسات لعراؼ يائزة   .43

  دوف ط عة  دار الجامعة الجديدة 2008مع اشارة إلى األزمة االقتصادية العالمية سنة  -العكلمة
 .2013جمهورية م ر العر ية   -ل نرر والتوزيا  الس ندرية
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، النظريات التي فسرت األزمات دراسة -ميةاألزمات االقتصادية العالمةمد مةمود الم اوي   .44 المفيـك
  الط عة اأول   دار الف ر والبانوف ل نرر والتوزيا  جمهورية م ر تشخيصية ألسباب األزمات

 .2012العر ية  
  الط عة 2008األزمات المالية كاالقتصادية بالتركيز عمى األزمة المالية العالمية يوسؼ أ و يارة   .45

 .2014 ماف  -اأول   دار وائؿ ل نرر والتوزيا  اأردف 
 :اتػػػػػاألطركح .ب 
  مسؤكلية البنؾ المركزم في مكاجية األخطار المصرفية في ظؿ القانكف الجزائرمآيت وازو زاينة   .1

 .2010 أطروةة د توراا ي  الع ـو السياسية  جامعة مولود معمري  تيزي وزو 
  أطروةة د توراا دراسة قياسية –فعالية األسكاؽ المالية في الدكؿ النامية  ف أ مر  ف ةاسيف   .2

 .2012/2013الجزائر   -ي  الع ـو القت ادية  جامعة أ     ر   بايد  ت مساف
دراسة  –اتجاىات تقييـ استقرار النظاـ المالي في االطار العكلمي الجديد  ف الريخ   د الرةماف   .3

 .2009-2008جستير ي  الع ـو القت ادية  جامعة الجزائر    مذ رة ماحالة الجزائر
دراسة  -دكر التنظيـ االحترازم في تحقيؽ االستقرار المصرفي كدعـ التنافسيةةمزة  م  سعيد   .4

  أطروةة د تورا  تخ ص نبود ومالية  جامعة قا دي 2013-2003حالة الجزائر خالؿ الفترة 
 .2015/2016الجزائر   –مر اح  ورق ة 

أطروةة د تورة  ،االستقرار المالي النظامي, بناء مؤشر تجميعي لمنظاـ المالي الجزائرمذه   ريمة   .5
 .2012/2013  الجزائر  02ي  الع ـو القت ادية  جامعة قسنطينة 

اتجاىات كآليات االستقرار المالي العالمي في أعقاب االزمة المالية   د الرةماف  ف سا د   .6
 .2014-2013  03  أطروةة د توراا ي  النبود والمالية   جامعة الجزائر العالمية

  أساليب تدنية مخاطر التعثر المصرفي في الدكؿ النامية مع دراسة حالة الجزائرمةمد إليف    .7
 .2014-2013الر ؼ   -أطروةة د توراا ي  نبود والمالية  جامعة ةسي ة  ف  و   

شكالية التعثر المصرفي االستقرار المامريـ  ف الرريؼ   .8   2011-2007حالة الدكؿ العربية  –لي كا 
 ؛2016-2015أطروةة د تورا غير منرورة  تخ ص نبود مالية و نوؾ  جامعة الجزائر  

دراسة ألزمة الرىف العقارم –العكلمة االقتصادية كاألزمات المالية: الكقاية كالعالج نادية العبوف   .9
الجزائر   -  أطروةة د تورا  جامعة الةاج لخسر   اتنةاألمريكيةفي الكاليات المتحدة 

2012/2013. 
مع دراسة حالة  -األزمات المالية الدكلية كأثرىا عمى األسكاؽ المالية العربيةنسيمة ةاج موس    .10

  مذ رة ماجستير ي  اقت اديات المالية و نوؾ  جامعة أمةمد 2008-2007أزمة الرىف العقارم 
 الجزائر. – ومرداس  وقرة  
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 :المقاالت كالمنشكرات العممية .ج 

   ندوؽ اإلطار العاـ لالستقرار المالي كدكر البنكؾ المركزية في تحقيقوأةمد رفيؽ الراذل    .1
 .2014النبد العر   

  ىايماف منسكي: ماذا يمكف أف يستفيد االقتصاديكف المسممكف مف أفكاره؟أةمد مهدي   واي    .2
المم  ة –  جامعة الم ؾ   د العزيز  جدة01  العدد 24  د العزيز  المج دمج ة جامعة الم ؾ 
 .2011العر ية السعودية  

  مج ة قسايا اقت ادية   ندوؽ النبد تحدم التنبؤ باألزمات االقتصادية ا ريف  اتي و  -أندرو  يرغ .3
 .2000  جوي ية 22الدول   العدد 

  مج ة التمويؿ والتنمية  الرئيسية الكامنة خمؼ األزمةكجية نظر في األسباب أوليفار  النرار   .4
 .2009  مارس 01  العدد 46المج د 

حالة بنؾ  -1990سياسة رأس الماؿ في المصارؼ الجزائرية قبؿ كبعد إصالحات  و  دل  أةالـ   .5
 -  مج ة الواةات ل  ةوث والدراسات  جامعة غرداية2006-1987 القرض الشعبي الجزائرم

 .2011  13الجزائر  العدد 
   ندوؽ النبد 36  س س ة قسايا اقت ادية  العدد الحفاظ عمى االستقرار الماليجاري رينساي   .6

 .2005الدول   س تم ر 
لممؤسسة مسألة كفاءة كفعالية النماذج الكمية في التنبؤ باإلفالس الفني الرريؼ  ريةاف   .7

 .2006  30الجزائر  العدد -  مج ة رؤى القت ادية  جامعة الرهيد ةمه لخسر  الوادياالقتصادية
  صندكؽ النقد الدكلي يخطك خطكة كبيرة بشأف المؤشرات المالية األساسية ندوؽ النبد الدول    .8

 .05  ص2007العدد اأوؿ  مارس  -44مج ة التمويؿ والتنمية  المج د رقـ 
  مج ة التمويؿ والتنمية  إصالح التنظيـ المالي كتحسيف تكفير السيكلة ودريس  أديتيا نارايف  لورا  .9

 .2009  مارس 01العدد 
تأثير طبيعة نظاـ سعر الصرؼ عمى التضخـ: تحميؿ العالقة باستخداـ مةمد ج وري  مةمد  ر ة   .10

 .2014  06مج ة أداء المؤسسات الجزائرية  العدد   (Panal Data)بيانات بانؿ 
دراسة النتقاؿ رؤكس األمكاؿ الدكلية في اطار مةمد دةمان   سعدية   بايدي  اسما يؿ  ف قانة   .11

  (2015-1980دراسة قياسية لمفترة ) -العالقة بيف االستثمار كاالدخار في دكؿ المغرب العربي
 .2016  02دد مج ة الدراسات القت ادية ال مية  الع

كاقع أداء سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كمقارنتو  ماد   د الةسيف دلوؿ  -هراـ ط عت   د الة يـ .12
  88/2011  مج ة اإلدارة والقت اد  العدد دراسة تحميمية -مع بعض األسكاؽ المالية العربية

 .2011جامعة المستن رية  العراؽ  
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 :الممتقيات كالمنشكرات العممية .د 

  التنبؤ المبكر باألزمات المالية باستخداـ المؤشرات المالية القائدة   إسما يؿ الطوخ  الن   د  .1
 جامعة أسيوط   جمهورية م ر العر ية  دوف  يانات أخرى. –  ية التجارة 

لدعـ فعالية نظاـ  (CAMELS)أثر تطبيؽ نظاـ التقييـ المصرفي األمريكي       د اهلل رهيف   .2
  ةث مبدـ  ػػػػػػػػػػػػػ  دوف  يانات أخرى. ،التفتيش عمى البنكؾ

  مداخ ة دكر صندكؽ النقد الدكلي في مكاجية األزمة المالية كاالقتصادية العالميةلطرش ذه ية   .3
 21-20مبدمة ل م تب  الدول  ةوؿ اأزمة المالية والقت ادية الدولية والةو مة العالمية  يوم  

 الجزائر. -جامعة يرةات   اس  سطيؼ  2009 أ تو ر

دارة المخاطر التشغيمية بالبنكؾ مع اشارة لحالة الجزائرلعراؼ يائزة   .4   المداخؿ الحديثة لقياس كا 
  ال ادر ي  07الجزائر  العدد -مج ة الع وـ القت ادية والتسيير والع وـ التجارية  جامعة المسي ة

2012. 
آليات الحد مف التداعيات السمبية لألزمة المالية العالمية عمى المغ وب   مةمود   د الةفيظ .5

  2009جانف  20  ورقة مبدمة إل  ندوة  اأزمة المالية العالمية وسوؽ الطاقة يوـاالقتصاد الميبي
 .2009جماهيرية لي يا العر ية   -طرا  س

الجزائر  -  المدرسة الع يا ل  نوؾنظاـ التنقيط المصرفي الجزائرم  المدرسة الع يا ل  نوؾد.ـ   .6

 .)مبا  ة رخ ية( 2017جوي ية  04 العا مة 
 إدارة في "RAROC"بالمخاطر ؿالمعدٌ  الماؿ رأس عائد استعماؿ نمكذج العامري    اس ن راس .7

 مةاس ية دراسات مج ة  الخاصة العراقية المصارؼ مف عينة في المخاطر المصرفية دراسة
 .2012  21العدد  المج د السا ا  -ومالية

 :القرارات القكانيف كالمراسيـ .ق 

  16جريدة رسمية رقـ   المتعمؽ بالنقد كالقرض  1990أيريؿ  14المؤرخ ي   ،10-90البانوف  .1
 .1990أيريؿ  18ال ادرة ي  

جريدة   يتضمف إنشاء صندكؽ تثبيت الصرؼ  1990ديسم ر  30  المؤرخ ي  06-90النظاـ  .2
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػرسمية رقـ 

يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنكؾ ك   1990جوي ية  04  المؤرخ ي  01-90النظاـ رقـ  .3
 .1991غرت  21ال ادرة ي   39  جريدة رسمية رقـ المؤسسات المالية العاممة في الجزائر

  اعد الحذر في تسيير  المصارؼ كالمؤسسات الماليةيتضمف قك   ػػػػػػػػػػػػػ   المؤرخ ي 09-91النظاـ  .4
 .1991غرت  14   ال ادرة ي 24جريدة رسمية رقـ 
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  جريدة رسمية رقـ المتضمف تنظيـ السكؽ النقدية  1991غرت  14المؤرخ ي   08-91النظاـ  .5
 .1992مارس  29  ال ادرة ي  24

مركزية لممبالغ غير المدفكعة يتضمف تنظيـ   1992مارس  22  المؤرخ ي  02-92النظاـ  .6
  .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة رسمية رقـ   كعمميا

  ال ادرة ي  13  جريدة رسمية رقـ يتعمؽ بالتأمينات  1995جانف   25  المؤرخ ي  07-95اأمر  .7
 .1995مارس  08

جريدة   يتضمف إنشاء صندكؽ تثبيت الصرؼ  1995ديسم ر  23  المؤرخ ي  08-95النظاـ  .8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسمية رقـ 

يتضمف صالحيات المجمس الكطني    1995أ تو ر  30المؤرخ ي   933-95المرسوـ التنفيذي رقـ  .9
 .1995أ تو ر  31  ال ادرة ي  65جريدة رسمية رقـ   لمتأميف كتككينو كتنظيمو كعممو

جريدة   يتعمؽ بااللتزامات المقننة  1995أ تو ر  30المؤرخ ي   342-95المرسوـ التنفيذي رقـ  .10
 .1995أ تو ر  31  ال ادرة ي  65رسمية رقـ 

ماؿ شركات يتعمؽ بالحد األدنى لرأس   1995أ تو ر  30المؤرخ ي   344-95المرسـو التنفيذي رقـ  .11
 .1995أ تو ر  31  ال ادرة ي  65جريدة رسمية رقـ   التأميف

  جريدة يتعمؽ بنظاـ ضماف الكدائع المصرفية  1997ديسم ر  31  المؤرخ ي  04-97النظاـ  .12
 1998مارس  25ال ادرة ي   17رسمية رقـ 

المالي كتنظيـ  يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ  2002أيريؿ  07  المؤرخ ي  127-02اأمر  .13
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة رسمية رقـ   عمميا

لنماذج الت  ويبها تبـو الم ارؼ والمؤسسات المالية    الف  ف االمتسمف  "08-02"التع يمة رقـ  .14
 ؛مستوى التزاماتهـ وديونهـ الخارجية

المتع ؽ  سرورة قياـ الم ارؼ والمؤسسات المالية  اإل الف والّت ريح " 99-02" التع يمة رقـ  .15
 ؛ البروض الممنوةة ل مدراء والمساهميف ي  هذا الم ارؼ والمؤسسات المالية

يتضمف الرقابة الداخمية  لمبنكؾ كالمؤسسات   2002نويم ر  14  المؤرخ ي  03-02النظاـ  .16
 .2002ديسم ر  18   ال ادرة ي 84سمية رقـ   جريدة ر المالية

ال ادرة  52  جريدة رسمية رقـ يتعمؽ بالنقد كالقرض  2003غرت  26  المؤرخ ي  11-03اأمر  .17
 .2003غرت  27ي  

  جريدة رسمية يتعمؽ بنظاـ ضماف الكدائع المصرفية  2004مارس  04  المؤرخ ي  03-04النظاـ  .18
 .2004جواف  02ال ادرة ي   43رقـ 
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يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنكؾ ك المؤسسات   2004مارس  04  المؤرخ ي  01-04النظاـ  .19
 .2004أيريؿ  28ال ادرة ي   37  جريدة رسمية رقـ المالية العاممة في الجزائر

يحدد النسبة المسماة "معامؿ األمكاؿ الخاصة   2004جوي ية  19  المؤرخ ي  04-04النظاـ  .20
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة رسمية رقـ   الدائمة"كالمكارد 

يتضمف تنظيـ المصالح التقنية لخمية معالجة   2007مايو سنة  28قرار وزاري مرترؾ مؤرخ ي   .21
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة رسمية رقـ   االستعالـ المالي

يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنكؾ ك   2008ديسم ر  23  المؤرخ ي  04-08النظاـ رقـ  .22
 .2008ديسم ر  24ال ادرة ي   34  جريدة رسمية رقـ المؤسسات المالية العاممة في الجزائر

المتعمؽ بالحد الدنى لرأسماؿ   2009نويم ر سنة  16مؤرخ ي    375-09مرسوـ تنفيذي رقـ  .23
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة رسمية رقـ   شركات التأميف

بالعمميات السياسية النقدية كأدكاتيا ك يتعمؽ   2009ماي  26المؤرخ ي   02 – 09نظاـ رقـ  .24
 .2009س تم ر  13  ال ادرة ي  53  جريدة رسمية رقـ إجراءاتيا

  ال ادرة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة رسمية رقـ   المتعمؽ بالنقد كالقرض 2010أوت  26المؤرخ ي   04-10اأمر  .25
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

يتعمؽ بميف الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات   2010جواف  29  المؤرخ ي  01-10البانوف  .26
 .2010جوي ية  11  ال ادرة ي  42  جريدة رسمية رقـ كالمحاسب المعتمد

الرقابة الداخمية  لمبنكؾ كالمؤسسات  يتضمف  2011نويم ر  28  المؤرخ ي  08-11النظاـ  .27
 .2012غرت  29   ال ادرة ي 47  جريدة رسمية رقـ المالية

يحدد معايير تقرير محافظ الحسابات   2011ماي  26  المؤرخ ي  202-11المرسوـ التنفيذي  .28
 .2011جواف  01  ال ادرة ي  30  جريدة رسمية رقـ كأشكاؿ كآجاؿ إرساليا

  يتضمف تعريؼ كقياس كتسيير كرقابة خطر السيكلة  2011ماي  24  المؤرخ ي  04-11النظاـ  .29
 .2011أ تو ر  02  ال ادرة ي  54جريدة رسمية رقـ 

  يتضمف مركزية مخاطر المؤسسات كاألسر كعمميا   2012ييفري  20  المؤرخ ي  01-12النظاـ  .30
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ادرة ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريدة رسمية رقـ 

يتضمف نسب المالءة المطبقة عمى البنكؾ   2014ييفري  16المؤرخ ي   01-14النظاـ  .31
 .2014س تم ر  25  ال ادرة ي  56جريدة رسمية رقـ   كالمؤسسات المالية
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 :التقارير الدكرية .ك 

العالقة المتداخمة بيف االستقرار أمانة مج س مةايظ  الم ارؼ المر زية ومؤسسات النبد العر ية   .1
 .2015   ندوؽ النبد العر    المالي كالشمكؿ المالي

 -  المعهد السالم  ل  ةوث والتدريب  جدةنظاـ حماية الكدائع لدل المصارؼ اإلسالميةال نؾ السالم  ل تنمية   .2
 .2000السعودية  

 .2008  التبرير السنوي  نويم ر التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   .3
 .2012  التبرير السنوي  نويم ر التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   .4
 .2013  التبرير السنوي  نويم ر التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر نؾ الجزائر   .5
 .2015  التبرير السنوي  نويم ر االقتصادم كالنقدم لمجزائرالتطكر  نؾ الجزائر   .6
  تبرير معيار الرفع المالي: االستفادة مف القياس غير مرجح بالمخاطر نؾ ال ويت المر زي   .7

 .2014الستبرار المال  
التحديات كاآلفاؽ في ظؿ أزمة الديكف السيادية -االستقرار المالي العالميال نؾ المر زي الم ري   .8

 .2014  األكركبية
 .2012ي سطيف   -س طة النبد الف سطينية  تبرير استدامة الديف العاـ ل ة ومة المر زية  راـ اهلل .9

الصندكؽ يجرم مراجعة ألكضاع القطاعات  -برنامج تقييـ القطاع المالي ندوؽ النبد الدول ,  .10
 .2012 جانف  13نررة  ندوؽ النبد الدول ,, 2012المالية الكبيرة في 

ما  2013لعاـ اختتاـ صندكؽ النقد الدكلي مشاكرات المادة الرابعة  ندوؽ النبد الدول    .11
 .2013يوليو  31   ادر يـو 13/291الجمهورية العر ية اليمنية   ياف رقـ 

  آياؽ الشرؽ األكسط كشماؿ افريقيا كأفغنستاف النفط كالصراعات كالتحكالت ندوؽ النبد الدول    .12
 .2015ماي   القت اد الق يم 

 . 2016   ةيفة وقائا  مارس السميمة كالحككمة الصندكؽ ندوؽ النبد الدول    .13
 .2014  مارس المبادئ التكجييية المعدلة إلدارة الديف العاـ ندوؽ النبد الدول    .14
 .  دوف  يانات أخرى2016   ةيفة وقائا  مارس رقابة الصندكؽ ندوؽ النبد الدول    .15
 .2014  اإلطار العاـ لالستقرار المالي كدكر البنكؾ المركزية في تحقيقو ندوؽ النبد العر     .16
 .2011   دوف ط عة   ندوؽ النبد الدول  اتفاقية تأسيس صندكؽ النقد الدكلي  المادة الرا عة .17
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  2009-2008كؿ األزمة المالية ػػػػاالستشارية ح Bâle IIIة لجنة ػػػػػػػػػػػػػػػإجاب :(01)ممحؽ رقـ

Source: Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Réponse du Comité de Bâle à la crise financière : 

Rapport au Groupe des Vingt, Octobre 2010, www.bis.org. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 )الفترة التجري ية(يترة التبييـ  الرقا ة مف جانب الس طات نسبة الرافعة المالية

1
er janvier 2013 – 1er janvier 

الر ف والد امة  
 اأول 

 

 % T1   03.5 % 04.0 % 04.5 % 04.5 % 04.5 % 04.5 % 04.5 عنصر رأس الماؿ  مف ادنى نسبة الحد
 % 02.5 % 1.875 % 1.25 % 0.625  رأس الماؿ التحكطي

 % 07.0 % 06.375 %05.75 % 05.125 % 04.5 % 04.0 % 03.5   التحكطيمف رأس الماؿ + رأس ماؿ  ادنى نسبة الحد
)بما في ذلؾ المبالغ التي  T1 خصكمات عمى العنصر الثابت مف

كحصص   DTA, MSR  تتجاكز الحد األدنى لمعاممة المعتقميف، 
 في مؤسسات مالية(

  
20% 

 
40% 

 
60% 

 
80% 

 

 
100% 

 
100% 
 

 % 04.5 % 05.5 % 06.0 % 06.0 % 06.0 % 06.0 % 06.0    (T1) االساسى مف رأس الماؿ دنيا نسبة
 % 08.0 % 08.0 % 08.0 % 08.0 % 08.0 % 08.0 % 08.0   الخاصة االمكاؿ مجمكع مف االدنى الحد نسبة

 % 10.5 % 09.875 % 09.25 % 08.625 % 08.0 % 08.0 % 08.0   الخاصة+ رأس ماؿ التحكطي االمكاؿ مجمكع مف االدنى الحد نسبة
 2013  اـ مف ا ت ارا سنوات 10 ايؽ     التدريج  البساء  T2خارج الشريحة  T1أدكات رأس الماؿ لـ تعد مؤىمة في 

 
 يترة  داية االجؿ القصيرة السيكلة نسبة

 الر د
 مف مبدمة   

 ادن  نس ة
    

  ادن  نس ة مف مبدمة      الر د يترة  داية  الطكيؿ المدل عمى السيكلة نسبة
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 السُّيكلة طرمخا ىػػػػػػػػػعم كاإلشراؼ اإلدارة حيسف مبادئ :(02)ممحؽ رقـ 
 المبدأ األساسي في ادارة كمراقبة مخاطر السُّيكلة 

 متنّو ة مجمو ة لمعالجة  ايية سيولة إل  اأّوؿ  المباـ ي  الجودة   الية سائ ة أ وؿ إتاةة دائمة    فةٍ  ُيتيح قوي إطار وسا السُّيولة مخاطر إلدارة س يمة ولممارسة  نؾٍ  أيّ      يتعّيف (01) المبدأ
 مالئمة و ذلؾ وسعت الّت  السُّيولة إدارة نظاـ ل فاية  نؾ   ؿ تبييـ المررييف  اتؽ     وتبا الّتمويؿ  م ادر مف النتباص أو إيباؼ رأنها مف ةاد ة أيّ  ولسيما الَتوتُّر  ةالت مف

 .المال  الّنظاـ ي   نه ينجـ قد الذي السرر مف الةد أو المود يف ةماية أجؿ مف مجاٍؿ  أي ي  النبص أف لةظوا السُّيولة  وين غ  الت رؼ  سر ة ي  ةاؿ
دارة مخاطر    السُّيكلةدكر ىيئات الحكـ كا 

 .المال  الّنظاـ ي  م انتها إل   اإلساية إستراتيجية واسةة  ويؽ السُّيولة خطر ي  التسامح يجدر     ال نوؾ تةديد خط ومستوى (02)المبدأ 
ال ايية   السُّيولة لديها ال نوؾ أف مف ل تأ د تةدد  قد الّت  المخاطر ي  التسامح مستوى تناسب الّت  والممارسات والسياسات إستراتيجية وسا السُّيولة  مخاطر العامة إلدارة اإلدارة     يتعيف (03)المبدأ 

 الّسنة  ي  واةدة مّرةً  اأقؿ     ينظر  أف المج س     الموسوع  ويتعيف هذا  راف المج س ال  منتظمة تبارير تبديـ  م رؼال ي  السُّيولة مؤررات إل  تنت ه أف العامة و    اإلدارة
دارة العامة اإلدارة أف مف ل تأ د السُّيولة  مخاطر إدارة مجاؿ ي  والممارسات والّسياسات اإلستراتيجية     الموايبة      قدـٍ وساؽ. المخاطر هذا وا 

 . السُّيولة مخاطر والفوائد  الت اليؼ ال ت ار ي  يتوجب     ال نوؾ توير خطوط مهنة هامة تعن   أنرطة التبييـ لعنا ر خارج الميزانية تأخذ (04)المبدأ 
دارة مخاطر السُّيكلة   التدابير، كا 

 .م رؼال ي  الّنبدية التدّيبات  امؿ ت وير مف آمنًة تم ِّف آليةً  ت وف أف يجب العم ية السُّيولة  ارمة ي  ال نوؾ  أف هذا خطرِ  ومراق ة وقياس  م يُة تةديد ت وف أف ين غ  (05)المبدأ 
 والّتنظيمية البانونية الّط يعة  نا ر مف الواجب ال ت ار ايالء ما العمالت...  المهنة  خطوط مجمو ة  ف يسال الموارد  مف الةتياجات السُّيولة  خطر ومراق ة أنرطة ر د     ال نوؾ (06)المبدأ 

 .السُّيولة نبؿ تعرقؿ أف يم ف الّت  والّتنفيذية
 سر ة  وتةديد  اأمواؿ هذا     الة وؿ     قدرتها تخت ر ال نوؾ و انتظاـ أف الّتمويؿ  وين غ  أر اؿ لم ادر الفّعاؿ تنويا  ف طريؽ تمويٍؿ متنو ة إستراتيجية ال نوؾ وسايجدر      (07)المبدأ 

 . الةةً  تزاؿ ل البدرة هذا     التبديرات هذا أف مف ل تأ د العوامؿ  هذا   ب  ف ور د اأمواؿ      الة وؿ     قدرتها ي  تؤ ر أف رانها مف الّت  العوامؿ أهـّ 
    اأطراؼ اأخرى.إف  جز الم رؼ ي  إدارة السيولة  ر ؿ يوم  و طريبة يعالة يم ف أف يؤدى إل  الفرؿ ي  الوياء  التزاماتها ويؤ ر     موقؼ السيولة    (08)المبدأ 
 ع مجمو ة مف السمانات  لد ـ السيولة ي  أوقات التوتر.ين غ      ال نوؾ ةساب واقتطا (09)المبدأ 
  ما ية ذ اأسواؽ  جميا ي   امة   ورة تؤ ر الّت  التةديد أو ت ؾ وجه     تؤ ر الّت  الَتوتُّر سيناريوهات مخت ؼ  راف  انتظاـ تجرى  الالـز المةا اة يجب التأ د مف  وف  م يات (10)المبدأ 

 .يعالة الّطوارئ خطط وسا السياسات   السُّيولة  مخاطر ادارة استراتيجيات ت ييؼ ازمة ي  المةا اة نتائت استخداـ



 Les Annex  -  قائمة المالحــــــــــــــــــق

 

 

 الَتوتُّر   توسيح مخت ؼ ةالت ي  الّسياسات الطوارئ  وو ؼ ةالت ي  السُّيولة نبص معالجة ي  ال نوؾ استراتيجيات  وسوح تةدد مف رأنها أف "PFU"الطوارئ  تمويؿ خطة وجود إفَ  (11) المبدأ
 الّسياسات. هذا تفعيؿ أجؿ مف مةددة اجراءات المسؤوليات  ووسا س س ة

غير  التمويؿ م ادر مف النتباص إيباؼ أو رانها مف ةاد ة أي ولسيما السُّيولة      الَتوتُّر ةالت لمواجهة اأّوؿ المباـ ي  الجودة   الية     ال نوؾ الةتفاظ  جزء مف اأ وؿ السائ ة (12) المبدأ
 .تنفيذي أو وتنظيم  قانون  طا ا ذات  ب اٍت  أي يبّيد أف ين غ  ل اأ وؿ هذا تع ئة اآلمنة. 

 االتصاالت المالية في خصكص السُّيكلة 
 الرأي. إل  الستفادة وا  داء الّسوؽ ي  الفا  ة الجهات السُّيولة لديه لتتم ف مخاطر إدارة السُّيولة  ومنطوؽ مف يتوجب     ال نوؾ البياـ و  فة دورية منتظمة اإلي اح  ف  موقفها (13)المبدأ 
 .المال  الّنظاـ ي  الَتوتُّر مواجهة ي  السُّيولة المباومة  مف المالئـ المستوى لتةديد ال نوؾ  ي  السُّيولة مخاطر إلدارة رامؿ تبييـ دوريا يجب     المررييف البياـ (14)المبدأ 
جراء مخاطر إدارة لنظاـ الدورية التبييمات مف  المزيد يجب     المررييف البياـ (15)المبدأ   .الّسوؽ ومع ومات الةيطة  يانات الّداخ ية التبارير : مرا اة ما متا عة السُّيولة وا 
 السُّيولة. إدارة  م ية ي  الفّعالة الستجا ة  غية المناس ة التدا ير جميا اتخاذ م رؼال مف الط ب المديريف      يتوجب (16)المبدأ 
دارة والمراق ة الّر د مجاؿ ي  التعاوف يعالية تعزيز أجؿ مف المختّ ة  الّس طات مف وغيرها الدول   الوطن  أو ال عيد     المع ومات يجب     المررييف ت ادؿ (17)المبدأ   السُّيولة. ت ادؿ مخاطر وا 

 .الَتوتُّر أوقات القتساء   ما ي  ةسب العادية  اأةواؿ ي   انتظاـ تجرى أف ين غ  المع ومات هذا
 

Source: BRI, Comité de Bâle , Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité, Septembre 2008, Op-Cit، P01-06. 

 

 اؿػػػػػػالمبادئ األساسية لضماف الكدائع كفؽ مقررات لجنة ب :(03)ممحؽ رقـ 
 ما يتضمنو المبدأ المبدأ التصنيؼ
تحديد 
 األىداؼ

 ل رؾ وأف الهدؼ اأوؿ المنرود هة تةبيؽ الستبرار الم ري . أهداؼ السياسة العامة 01
 الةماية الم ريية. وهذا مف خالؿ سماف مالءمة ونجا ة ر  ة التب يؿ مف المخاطر الس و ية 02

األدكار 
 كالصالحيات

 يجب تةديد دور هذا النظاـ  دقة  يف اأهداؼ المسطرة وال الةيات والمسؤوليات المنوطة  جهاز سماف الودائا. اأدوار  03
 يتط ب تزويد نظاـ سماف الودائا   ؿ ال الةيات ال زمة لتنفيذ مهامه. ال الةيات 04

 المال . نظاـوالتأ يرات المرت طة  ال السروري تمتا نظاـ سماف الودائا  الستبالؿ الداري  والمسؤولية والرفايية  لسماف أف ي وف  منئ   ف البرارات والتأ يرات السياسيةمف  الةو مة 05 الحككمة
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 وه  ال نوؾ والس طات الررايية  ي  اطار ت ادؿ المع ومات.مف السروري التنسيؽ  يف الجهات المعنية  العمؿ ما سماف الودائا  العالقات ما س طات الرراؼ 06
 مف السروري التنسيؽ  يف مخت ة النظـ المالية خا ة ذات الت امؿ المال . التنسيؽ الدول  07

العضكية 
 كالتعكيض

 يجب أف ت وف العسوية اج ارية      ؿ ال نوؾ والمؤسسات المالية. العسوية الج ارية 08
تةبيؽ أهداؼ السياسة  يجب     الجهات الررايية طرح تعريؼ دقيؽ "ل وديعة المسمونة"  واف ي وف م  غ السماف مةددا وسهؿ الةساب ويغط  غال ية المود يف  غرض التعويض 09

 العامة.
النتباؿ مف السماف ال امؿ إل   10

 الجزئ 
 أف السماف ال    له آ ار جان ة  وي ة وأسوئها"المخاطر الساو ية". النتباؿ مف سماف     ل ودائا يتوجب العمؿ     ذلؾ سريعا   وف

 لسماف تتةم ها الم ارؼ.يجب تواير آليات التمويؿ لسماف تعويض المود يف  ر ؿ يوري  ما ي  ذلؾ إم انية الة وؿ     التمويؿ اإلساي  لتويير السيولة. وت  فة ا التمويؿ 11 التمكيؿ
 يجب تو ية الجمهور  مزايا ومةددات نظاـ سماف الودائا  ر ؿ دوري لي وف النظاـ يعاًل. العاـالو    12 الكعي العاـ
الجكانب 
 القانكنية

ل مسائ ة لتأ يد اةتراـ الس وؾ  ين غ  تويير الةماية البانونية الالزمة لهذا النظاـ وما يترتب   يه مف د اوى سدا أ ناء مهامه  وي  الوقت نفسه ين غ  أف ي ونو  رسة الةماية البانونية 13
 الوسيف .

التعامؿ ما الجهات الت  لها  14
 م رؼ. القة  تع ر ال

 ين غ  أف ت وف هناؾ  الةيات تخوؿ له اتخاذ الجراءات البانونية ال زمة  ةؽ الجهات الت  تورطت ي  التع ر الم ري .

معالجة 
 البنكؾ 

 ين غ  أف ي وف النساـ جزءا مف جهاز الرقا ة والرراؼ ويتسمف دورا ي   ش ةالت التع ر الم ري  م  را وايجاد الة وؿ المم نة.  ال رؼ الم  ر معالجة ال نوؾ 15
 معالجة ال نوؾ المتع رة وأ رها     اأسواؽ  وتعزيز النظ اط.يجب أف تعزز الدارة الفعالة ل تع ر مف يعالية سماف الودائا  خا ة مف  اب التعويض وتخفيض الت اليؼ  المعالجة الفع ة ل  نوؾ المتع رة 16

تعكيض 
 المكدعيف 

 ين غ  أف يتم تا النساـ  السر ة ي  تعويض المود يف   ما أف لهؤلء الةؽ ي  الستعالـ      ؿ م ادئ  مؿ هذا النظاـ. تعويض المود يف 17
 المسترجعة أو  وائد  يا ممت  ات ال نوؾ المتع رة  وأف ت ن  الستراتيجيات إدارة اأ وؿ والمتة الت     أسس اقت ادية.يجب أف يستفيد هذا النساـ مف الم الغ  التة يؿ 18

 مف إ داد ال اةث   ناء    : المصدر:
- Com -Bâle sur le Contrôle Bancaire, Principes fondamentaux en vue de l’établissement de régimes efficaces d’assurance-dépôts, Juin 2009, P05-08. 

 "SNB" : آلية تقييـ عناصر نمكذج التنقيط المصرفي(04) ممحؽ رقـ
 كضعية المؤسسة المالية درجة الٌتقييـ كالتصنيؼ التنقيط آلية الٌتقييـ المؤشر

ية 
كفا

س 
رأ

ماؿ
ال

 

  مستوى ونو ية وهي ؿ رأس الماؿ؛ -
ف   اأ وؿ و فاية المخ  ات؛ -

م 01   
إلػػ 05 

وي ػوف  .ف الّتعامػؿ مػا الخسػائر اسػت نائيةهذا الت نيؼ يدّؿ     مستوى تغطية  ال  مف المخاطر و فاية رأس الماؿ ذو مستوى جيد ويمّ نها مػ قوي
 .لهذا المؤسسة قدرة   يرة     زيادة رأس الماؿ مف الموارد الّداخ ية و ذا مف الم ادر الخارجية ل ّتمويؿ طويؿ اأجؿ

 الموقؼ س يـ مف  ؿ النواة 
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وم ونات  نا ر خارج هي ؿ  -
  الميزانية؛

  توزيا اأر اح؛ -
  التزامات المساهميف ي  ال تؾ؛ -
مالئمة ال تماد والو وؿ ل تمويالت  -

  الخارجية؛
  ؛م رؼاستراتيجية تطوير ال -

قػػادٌر   ػػػ  اسػػتيعاب الخسػػػائر  اإلسػػػاية أّف لهػػا البػػػدرة   ػػػ  يع ػػس هػػػذا الّت ػػنيؼ رسػػػم ة مرسػػػية  الّنسػػ ة إلػػػ  المخػػاطر. ومسػػػتوى رأس المػػػاؿ  مرس 
 الّتمويؿ.

 س يـ نس يا ما وجود  عض الب ور

  يع س هذا الّت نيؼ مستوى رأس الماؿ أقؿ     استيعاب الخسائر مػف المخػاطر التػ  تواجههػا ال نػوؾ والمؤسسػة الماليػة  وليسػت لهػا البػدرة يػ معبوؿ
 الوقت المناسب.ال رؼ  ف مر  ة اأ وؿ ي  

 يظهر  نا ر السعؼ والبوة

 ػة يع س هذا الّت نيؼ مستوى رأس الماؿ أقؿ     استيعاب الخسائر مف المخاطر الت  تواجهها المؤسسػة الماليػة  وةالػة مػف الّتهديػدات المةتم هامر 
 .ل باِء المؤسسة قد يست ـز تدّخؿ المساهميف

 خطر قد يؤدي إل  الفرؿ 

غير 
 مرس 

 خطير جدا  يع س هذا الّت نيؼ مستوى رأس الماؿ سعيؼ ي  استيعاب الخسائر والمخاطر  ويتط ب الّتدخؿ وخّطة انباذ ل مؤسسة.

كؿ
ألص

ة ا
جكد

 

استراتيجية التوسا والنمو ي   -
  الست مارات ومنح الئتماف ؛

  إدارة مخاطر الئتماف؛ -
  ؛م رؼدرجة التر ز ي  مةفظة ال -
  ؛م رؼمةفظة الدرجة التنويا ي   -
  إدارة ور د المخاطر الم ريية؛ -
نو ية الرراؼ والرقا ة      -

  الئتماف؛

ف 
م

01 
  
إلػػ

05 

يع ػػس هػػذا الت ػػنيؼ نو يػػة اأ ػػوؿ جيػػدة  ل سػػيما مػػف ةيػػث السػػيطرة   ػػ  المخػػاطر الئتمانيػػة سػػواء مػػف ةيػػث اإلدارة أو ومراق ػػة المةفظػػة  قوي
 الئتمانية.

 النواة الموقؼ س يـ مف  ؿ 

 س يـ نس يا ما وجود  عض الب ور هذا الت نيؼ يتوايؽ ما جودة اأ وؿ المرس  ما تسجيؿ أوجه ق ور طفيفة ويم ف تةديد وتسييرها  اإلجراءات الت ةيةية المناس ة. مرس 
 يظهر  نا ر السعؼ والبوة تفاقـ الوسا. يع س هذا الت نيؼ أ وؿ ذات جودة غير مرسيٍة مما يتطّ ب إجراءات ت ةيةية يورية لتالي  معبوؿ

 يع س هذا الّت نيؼ سعفًا يػ  جػودة اأ ػوؿ وق ػورا يػ  إدارة الئتمػاف  ممػا يجعػؿ اسػتمرارية الم ػرؼ   ػ  المةػّؾ طالمػا لػـ تُّتخػذ إجػراءات هامر 
 ت ةيةية     الفور.

 خطر قد يؤدي إل  الفرؿ 

غير 
 مرس 

 خطير جدا  جودة اأ وؿ و ذا ق وراً   يرًا ي  مجمؿ مةفظتها الست مارية .يع س هذا الت نيؼ سعؼ ي  

غيؿ
تش
 كال

دارة
 اال

كدة
ج

 

  جودة الرقا ة الداخ ية؛ -
  تةديد مسؤوليات الرراؼ؛ -
مدى الستفادة مف تبارير المراجعة  -

  والتدقيؽ الداخ   والخارج ؛
 م رؼمهارات موسف  ومسؤول  ال -

  وخ راتهـ؛
  المع ومات؛يعالية نظاـ  -
مدى التزاـ  تع يمات الس طات  -

  الررايية؛

ف 
م

01 
  
إلػػ

05 

 الموقؼ س يـ مف  ؿ النواة  ممتازة وقوية وقادرة     الّتة ـ ي  المخاطر وتسييرها. م رؼيرير هذا الت نيؼ إل  أف الدارة ي  ال قوي
جّيػػدة  ػػالّرغـ مػػف تواجػػد  عػػض نبػػاط الّسػػعؼ الّطفيفػػة ل نهػػا قػػادرة نسػػ يًا   ػػ  الػػّتة ـ يػػ  هػػذا  م ػػرؼيرػػير هػػذا الّت ػػنيؼ إلػػ  أّف الدارة يػػ  ال مرس 

 المخاطر وتسييرها.
 س يـ نس يا ما وجود  عض الب ور

غير يّعالة نظرًا لعدـ الػّتة ـ  ةجػـ المؤسسػة أو تسػييرا  لػذا يػتـّ  تةديػد المرػا ؿ  بيػاس ومراق ػة  م رؼيرير هذا الّت نيؼ إل  أف الدارة ي  ال معبوؿ
دارة هذا المخاطر.  وا 

 يظهر  نا ر السعؼ والبوة

غير يّعالة مط بًا ودرجة  الية مف الّتعبيد والمرا ؿ ومستوى المفرط ل ّتعرض لمخاطر الّترغيؿ   الم رؼيرير هذا الّت نيؼ إل  أف الدارة ي   هامر 
 لذا يتطّ ب إجراءات يورية  است داؿ الهي ؿ الداري وخّطة إلنباذ مف أجؿ الةفاظ     سالمة المؤسسة .

 خطر قد يؤدي إل  الفرؿ 

غير 
 مرس 

 خطير جدا  اإلدارة ناق ة ومةدودة  لذا يتطّ ب إجراءاِت است داؿ الهي ؿ اإلداري .يرير هذا الّت نيؼ إل  أّف أساليب 

ستك 
م

ل  ربح
ال

ي 
ة ف

ي ال
مص  رؼ

  يعالية اأداء ي  توليد اأر اح؛ -
ف   نو ية اأمواؿ الخا ة؛ -

م 01   
إلػػ 05 

جّيػػػػدة جػػػػدا  وأ  ػػػػر مػػػػف  اييػػػػة لػػػػد ـ الّنرػػػػاط والةفػػػػاظ   ػػػػ  مسػػػػتويات  اييػػػػة مػػػػف رأس المػػػػاؿ  م ػػػػرؼيرػػػػير هػػػػذا الّت ػػػػنيؼ أف اأر ػػػػاح يػػػػ  ال قوي
 .والةتياطيات  الّنمو  والعوامؿ اأخرى الت  تؤّ ر     نو ّية و مّية و    وجه الخ وص التجاا ي  اإليرادات

 الموقؼ س يـ مف  ؿ النواة 
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  ط يعة استخداـ اأ وؿ؛ -
تواير اأ وؿ سه ة التةويؿ إل   -

  الّسيولة؛
البدرة إل  دخوؿ اأسواؽ النبدية  -

  والمالية؛
م ادر تمويؿ  نا ر خارج  -

  الميزانية؛
  يعالية وقدرة     إدارة الّسيولة؛ -
 

جّيدة ومرسية   ايية لد ـ اأ ماؿ والةفاظ     مستويات  ايية مف رأس الماؿ واأة اـ ةتّ   عد  م رؼيرير هذا الّت نيؼ أّف اأر اح ي  ال مرس 
 .الّتعديالت الّناتجة  ف تبييـ جودة اأ وؿ والعوامؿ اأخرى الت  تؤّ ر     نو ية و مية وميؿ الّدخؿ

 س يـ نس يا ما وجود  عض الب ور

مرسية   الّرغـ مف أنها ل تد ـ  ر ؿ  امؿ النراط وزيادة مستوى رأس الماؿ واإلةتياطات أو ييما  م رؼاأر اح ي  اليرير هذا الّت نيؼ أف  معبوؿ
 يتعّ ؽ  الةالة العامة ل مؤسسة المالية.

 يظهر  نا ر السعؼ والبوة

منخفض تؤّدي إل   دـ  فاية النتائت لد ـِ اأ مػاؿ والةفػاظ   ػ  مسػتوياٍت  اييػٍة مػف رأس المػاؿ.  م رؼيرير هذا الّت نيؼ أف اأر اح ي  ال هامر 
  اإلساية ل ونها تتميز  تبّ  ات ي  اإليرادات واأر اح وانخفاسها  ر ٍؿ    يٍر مبارنة  اأ واـ الّسا بة.

 خطر قد يؤدي إل  الفرؿ 

غير 
 مرس 

 خطير جدا  تهّدد قدرته     ال باء. م رؼمنخفض وتسجيؿ خسائرٍ ي  أسهـ ال م رؼاأر اح ي  ا اليرير هذا الّت نيؼ أف 

ي ال
ة ف

يكل
لٌس
ل ا

ستك
م

رؼ
مص

 

  تنوع م ادر اليرادات والنفبات؛ -
مستوى ت اليؼ التمويؿ و الوة رأس  -

  الماؿ؛
التسجيالت والتسويات المةاس ية  -

  لألخطاء؛
ـ  المعايير المةاس ية  -   المط بة؛اللتزا
 رض النتائت المعرسة لمخاطر  -

  السوؽ؛
تة يؿ تطور اأداء العاـ ل نمو   -

  ؛م رؼال
  ؛م رؼسياسة توزيا اأر اح ي  ال -
  ؛م رؼريا رأس ماؿ ال -

ف 
م

01 
  
إلػػ
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 الموقؼ س يـ مف  ؿ النواة  يولة وال ندوؽ.هذا الّت نيؼ يرير إل  مؤسسة تتمّيز  مستوى  اٍؿ مف الّسيولة وجود أساليب متطورٍة ويعالة ي  ادارة السّ  قوي
ياجػات هذا الت نيؼ يرير إلػ  وجػود أسػاليب جيػدٍة يػ  ادارة الّسػيولة والمؤسسػة لػديها إم انيػة الو ػوؿ إلػ  م ػادر  اييػٍة مػف اأمػواؿ لت  يػة اةت مرس 

 .  يها مف ق ؿ اإلدارةالّسيولة   ما تسجيؿ نباط سعٍؼ  سيطة ي  إدارة ال ندوؽ  ول ف يم ف الّسيطرة 
 س يـ نس يا ما وجود  عض الب ور

جػػات هػذا الّت ػنيؼ يعنػ  أف مسػتوياِت الّسػيولة سػػعيفة وأسػاليب إدارة الّسػيولة غيػر مرسػية وتةتػاج إلػػ  تةسػيناٍت  ولػيس مػف الّسػهؿ ت  يػة اةتيا معبوؿ
 .ال ندوؽالّسيولة   اإلساية إل  التماِس مواطف سعٍؼ   يرة ي  ممارسات إدارة 

 يظهر  نا ر السعؼ والبوة

ة إلػػ  هػػذا الّت ػػنيؼ يعنػػ  أّف مسػػتويات الّسػػيولة أو ممارسػػاِت إدارة الّسػػيولة غيػػر ناجعػػة  ولػػيس مػػف الّسػػهؿ ت  يػػة اةتياجػػات الّسػػيولة    اإلسػػاي هامر 
 .التماس مواطف سعٍؼ   يرٍة ي  ممارسات إدارة ال ندوؽ

 خطر قد يؤدي إل  الفرؿ 

غير 
 مرس 

مات هذا الت نيؼ يعن  أف مستويات الّسيولة غير  ايية تهدد  قدرة المؤسسة     ال باء وتةتاج إل  مسا دة مالية يورية ل تعامؿ ما اللتزا
 .والةتياجات اأخرى مف الّسيولة الّنبدية   اإلساية إل  وجوِد مواطَف سعؼ   يرٍة ي  ممارسات إدارة ال ندوؽ

 خطير جدا 

سي
سا
الح

كؽ
لس
ر ا

خاط
 لم

ة
 

ةساسية لتب  ات اسعار الفائدة  -
  واسعار ال رؼ واسعار السهـ؛

قدرة الدارة     تةديد ور د  -
  مخاطر السوؽ؛

 ؛م رؼمخاطر التسوية ي  ال -
بيط 

د تن
وج
ل ي

 

المػػاؿ لػػف يتػػأ ر وي ػػوف قػػادرًا   ػػ   يرػػير هػػذا الّت ػػنيؼ أّف الةساسػػية لمخػػاطر السػػوؽ يػػتـ الّسػػيطرة   يهػػا  رػػ ٍؿ جّيػػد جػػدا و التّػػال  مسػػتوى رأس قوي
 .امت اص الّ دمات   اإلساية إل  أساليب إدارة المخاطر قوّية

 الموقؼ س يـ مف  ؿ النواة 

المػاؿ  يريُر هذا الّت ػنيؼ أّف الةساسػية لمخػاطر الّسػوؽ مػتةّ ـ  هػا   ػ  نةػٍو  ػاٍؼ  ػالّرغـ مػف أّف لػه تػأ ير نسػ     ػ  الّنتػائت وجػزء مػف رأس  مرس 
 وييما يتعّ ؽ  ممارسات إدارة المخاطر يه  جيدة  مومًا ومستوى رأس الماؿ قادر     امت اص جزٍء مف الّ دمات.

 س يـ نس يا ما وجود  عض الب ور

يتع ّػػؽ  ممارسػػات إدارة يرػػير هػػذا الّت ػػنيؼ أف الةساسػػية لمخػػاطر الّسػػوؽ غيػػر مػػتة ـ ييهػػا ممػػا قػػد يرػػير إلػػ  اةتمػػاِؿ تػػأ ر رأس المػػاؿ  وييمػػا  معبوؿ
أف مستويات رأس الماؿ غير  اٍؼ لمواجهة  م رؼالمخاطر ييجب تةسينها ومالئمتها ما ةجـِ وتعبيِد ومستوى مخاطر الّسوؽ الت  يتةم ها ال

 مخاطر الّسوؽ الّت  تتعرض لها المؤسسة.

 يظهر  نا ر السعؼ والبوة

 خطر قد يؤدي إل  الفرؿ ات إدارة يرير هذا الّت نيؼ أف الةساسية لمخاطر الّسوؽ   يرة مما قد يرير إل  اةتماؿ تأ يٍر     اأر اح أو رأس المػاؿ  وييمػا يتع ّػؽ  ممارسػ هامر 



 Les Annex  -  قائمة المالحــــــــــــــــــق

 

 

 المخاطر ييجب تةسينها ومالئمتها ما مستوى المخاطر أف رأس الماؿ غير  اؼ لمواجهتها .
غير 

 مرس 
هذا الّت نيؼ أف الةساسية لمخاطر الّسوؽ غير متة ـٍ ييها مط بًا ومستوى رأس الماؿ غير  اٍؼ لمت اص الّ دمات  ومستوى مخاطر  يرير

 الّسوؽ  ير ؿ تهديدًا واسةًا لالستمرارية المؤّسسة.
 خطير جدا 

  تماد    :                                مف ا داد ال اة يف   ال المصدر:
- Banque d’Algérie, Écoule Supérieure de Banque, Évaluation de l’adéquation des fonds propres d’une banque selon le système de 

notation bancaire algérien SNB, , 2014. 

- Direction Générale de l’Inspection Générale, Chapitre III : actions de supervision. In système de notation bancaire partie I 

supervision du système bancaire, AVRIL 2011.    :    نقـــالً عـــــن 

- Banque d’Algérie, Écoule Supérieure de Banque, Rapport de stage fin d'étude, 2014 

 

 2013المصرفي الجزائرم سنة  نظاـ:مصفكفة اختبارات الضغط كاإلجياد لتقييـ حساسية ال(05) ممحؽ رقـ

 الفرضيات المجاؿ
 "PESF منيج مف أسفؿ ألعمى "برنامج المصارؼ منيج "الشامؿ"

 مخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المالءة –المصرفػػػػي  نظاـال
المحيط  .1

 المؤسسي
أدرجت المؤسسات الم ريية 

 والمالية
 (20جميا الم ارؼ التجارية و ددها  رروف ) (06)الم ارؼ العمومية الستة 

 مف مجمؿ اأ وؿ المالية %100 مف مجمؿ اأ وؿ المالية %86تم ؿ  السوؽ ة ة
 .2012مؤررات الةترازية ال  ية لسنة  .2012مؤررات الةترازية ال  ية لسنة  المرجعية التاريخ ال يانات

قنكات  .2
انتشار 
 المخاطر

المالءة   اخت ارات الجهاد  ي "، Cihak"نموذج  استخدـ "PESF"يريؽ تبييـ البطاع المال   المنهجية
  وقاـ هذا الفريؽ   ا تماد نهت "مف أسفؿ إل  أ   "  الةساسية تة يؿ     يبت ر الذي

 (.06ل م ارؼ العمومية الستة )

المالءة   اخت ارات الجهاد  ي  "،Cihak"نموذج  استخدـ "PESF"يريؽ تبييـ البطاع المال  
  وقاـ هذا الفريؽ   ا تماد نهت "مف أ    إل  أسفؿ "  الةساسية تة يؿ     يبت ر الذي

 ل م ارؼ .
نماذج اأقمار ل روا ط 

 المالية ال  ية
البا  ة ال  داف  مخت ؼ مف ام  ة ال  استنادا الة ـ ا دوا     ال يانات ي ف الخ راء البيود  س ب ل ينط ؽ

 .ل مبارنة
 .2012استنادا     مؤررات الةترازية ال  ية لسنة  .2012استنادا     مؤررات الةترازية ال  ية لسنة  ايؽ اخت ار الجهاد
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صدمات  .3
 شديدة

ال     س ب  دـ البدرة      ناء اخت ارات التةمؿ القت اد " سيناريو  ا ت"تـ استخداـ  - ينط ؽ ل السيناريوهات تة يؿ
  س ب البيود ال  يرة ي  الة وؿ     المعطيات؛

رأي الخ راء استنادا إل  اأةداث وتجارب الماسية ي   دمة مةفظة البروض وأسعار  -
 الفائدة وال رؼ ي  وقت واةد؛

 ط بت  دمات مما  ة أ  ر ستة  نوؾ مف ق ؿ ال ع ة: - الةساسية تة يؿ
(     %30  %20  %10الجمالية  نس ة ) البروض ةايظة تدهور :الئتماف مخاطر .1

 التوال ؛
 (     التوال ؛%30  %20  %10التر يز البطا   ي  اإلئتماف  نس ة ) .2
 ؛%50النتباؿ إل  مستوى أ    ي  جميا الفئات والتخ ؼ  ف سداد البروض هي  ة  .3
 (؛10  05  03يتسمف أ  ر مبترسيف     هذا الترتيب ) :التر يز مخاطر .4
 الجهاد الع س :إخت ار  .5
 ف  %400&  %200مخاطر أسعار الفائدة: الةر ة ال عودية موازية ل منةن  العائد  .6

 الساس؛
و نس ة  %20ونس ة  %10مخاطر أسعار ال رؼ: تبدير تراجا ي  قيمة العم ة  نس ة  .7

 ؛40%
  دمة متعددة تتسمف مزيت مف مخاطر الئتماف وسعر الفائدة وسعر ال رؼ؛ .8

 :ددة العوامؿ دمة موةدة متع -
  %20  %10مخاطر الئتماف )تدهور مةفظة البروض اإلجمالية  وتر يز البطاع  مف ) .1

( والنتباؿ أ    درجة ي  جميا الفئات والتخ ؼ  ف سداد البروض هي  ة  نس ة 30%
 ؛50%

 يتسمف أ  ر مبترسيف ؛  :التر يز مخاطر .2
 ف  %400&  %200العائد مخاطر سعر الفائدة: الةر ة ال عودية موازية ل منةن   .3

 الساس؛
مخاطر سعر ال رؼ: وأ رها      اي  المر ز المفتوح. تبدير تراجا ي  قيمة العم ة  .4

 ؛%40و نس ة  %20ونس ة  %10 نس ة 
  دمة متعددة تتسمف مزيت مف مخاطر الئتماف وسعر الفائدة وسعر ال رؼ؛ .5

المخاطر  .4
كامتصاص 
 الصدمات

الخطر / تبييـ  وامؿ 
ةساب  ؿ  ن ر  )طريبة 

 واليتراسات(

 الخا ة المواؿ وخ مها مف ال اي  متوسط الدخؿ ي  خسائر :البروض خسائر - تةديد تأ ير  ؿ المخاطر     النماذج الداخ ية ل  نوؾ و    الدخؿ ورأس الماؿ.
 الول ؛ الفئة ال  التنظيم 

لت ياف تأ يرها     اأر اح س  ية ويعاد تسعيرها  او ايجا ية تغييرات :الفائدة اسعار مخاطر -
 ورأس الماؿ التنظيم ؛

مخاطر أسعار ال رؼ: التغييرات الناجمة وتأ ير     اأر اح ورأس الماؿ التنظيم  مف  -
 المستوى اأوؿ.

س وؾ      التعديالت
 الم ري 

   ات واستبرار الميزانية العمومية ل م رؼ؛ - الم ارؼ مف مةددة
 ؛(ل وجود لألر اح)مرة ة التوترتسجيؿ ةالة مف الخسائر ي   -
  دـ توزيا الر اح؛ -
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المعايير  .5
كالتنظيما

ت 
المكجية 

نحك 
 السكؽ

تستند     أساس الوقت الفع   )أ   ( أو البيـ ال دي ة ورأي الخ راء  س ب البيود المفروسة  وقت مةدد ل ؿ مف مخاطر الئتماف والسوؽ معايرة خطر المع مات 
 مف  وامؿ الخطر."Macro-modélisation"     يانات النمذجة ال    

 المةاس ة /التنظيمية البوا د
 السوؽ وتوجهات

 ؛%08هو (  المعيار المعتمد) Iنس ة رأس الماؿ التنظيم  ل جنة  ازؿ  -
 ؛"RWA"اأ وؿ المرجةة  المخاطر÷ الرريةة الول  لرأس الماؿ  -
 إجمال  اأ وؿ؛÷ الرريةة الول  لرأس الماؿ  -

 ؛%08هو (  المعيار المعتمد) Iنس ة رأس الماؿ التنظيم  ل جنة  ازؿ  -
 ؛"RWA"اأ وؿ المرجةة  المخاطر÷ الرريةة الول  لرأس الماؿ  -
 إجمال  اأ وؿ؛÷ الرريةة الول  لرأس الماؿ  -

االفصاح  .6
عف 

 النتائج

نس ة ةبوؽ المساهميف و فاية رأس الماؿ ي  النظاـ الم ري  ومستواا ي   - التنسيم  المتعارؼ   يه الماؿ راس انخفاض قيمة اأسهـ مبارنة  فاية النتائت  رض
 ؛ م رؼال

 دد ال نوؾ ي  النظاـ الم ري   امال ونس ة الرريةة اأول  مف رأس الماؿ  -
 ؛%08التنسيم  

 مخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السيكلة –المصرفػػػػي  نظاـال
المحيط  .1

 المؤسسي
 (20التجارية و ددها  رروف )جميا الم ارؼ  (06الم ارؼ العمومية الستة ) المؤسسات الم ريية والمالية

 مف مجمؿ اأ وؿ المالية %100 مف مجمؿ اأ وؿ المالية %86تم ؿ  السوؽ ة ة
 .2012مؤررات الةترازية ال  ية لسنة  .2012مؤررات الةترازية ال  ية لسنة  المرجعية التاريخ ال يانات

صدمات  .2
 شديدة

 م رؼ. ل ؿ نموذج مف أسفؿ إل  أ     الداخ ية النماذج المنهجية

المخاطر  .3
كامتصاص 
 الصدمات

 التمويؿ؛ مخاطر - المخاطر
 التمويؿ؛ تر ز -

 التمويؿ؛ مخاطر -
 التمويؿ؛ تر ز -

 ؛(خفض اأ وؿ)الموازنة      البدرة - الم ارؼ مف مةددة امت اص ال دمات
قنكات  .4

انتشار 
 المخاطر

 ؛(%10  & %05)أياـ  نس ة  5استمرار سةب الودائا خالؿ  - ال دمة ةجـ
 سةب أ  ر المود يف لجميا أموالهـ ي  يوـ واةد؛ -

 ؛(%10  & %05)أياـ  نس ة  5استمرار سةب الودائا خالؿ  -
  النس ة %01اأ وؿ و      %80المعدؿ اليوم  ل تنازؿ  ف اأ وؿ السائ ة هو  -

 يـو واةد؛وقياـ المود يف  سةب   ير لجميا أموالهـ ي  . لأل وؿ غير سائ ة
المعايير  .5

 كالتنظيمت
 الم ري  الجزائري غير نرط  س ب وجود السيولة الزائدة؛ نظاـسوؽ ما  يف ال نوؾ ل  - التنظيمية البوا د

 السيولة الم ريية؛ -
 الم ري  الجزائري غير نرط  س ب وجود السيولة الزائدة؛ نظاـسوؽ ما  يف ال نوؾ ل  -
 السيولة الم ريية؛ -

  دد مف المؤسسات المالية ت ب  مستوى  اؿ مف السيولة خالؿ يترة خمسة  أياـ مف التوتر. ت ب      السيولة. تزاؿ ل الت  الم ارؼ النتائت  رض النتائج .6
Source :  FMI, Rapport  du  FMI N

o
- 14/161, Op-Cit, p 20. 
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 156 ...................... تبدير المخاطػػػػػػر يػػػػػػػ  الجزائػػػػر &المط ب اأوؿ:   هيآت الّرقا ػػػػػػة الم ريية 

 165 .............. الّرقػػػػػػا ة الّداخ ية  مدخػػػػػػػػؿ إلرساء الةو مة الم رييػػػػػػػػة ي  الجزائر  المط ب ال ّػان : 

 173 .............. المط ب ال الث:   المراجعػػػػػػػػة الخارجية يػػػػػػ  الم ػػػػػػػارؼ والمؤسسات الماليػػػة الجزائرية
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 175 ................ الم ةث ال الث:   اأسػػػػػاليب التّب يدية إلدارة المخاطػػػػػػػػر يػػػػػػ  النظاـ المال  الجزائري

 175 .............................. دور رأس المػػػػػػػػػػػػػػاؿ الم ريػػػػػػ  ي  إدارة المخاطػػػػػر    المط ب اأوؿ:

دارة المخاطر الم ريية  المط ب ال ان :     S.G.D.B" .................... 180"هيئات سماف الودائا وا 

 Bâle .................... 185"ت ّن  الّنظػػػػػػاـ الم ريػػػػػػ  الجزائػػػػػػري لتو يػػػػػػػػات لجنػػػػة  المط ب ال ّػػالث: 

 193 ................ اأسػػػػػػػػػػاليب الةدي ة إلدارة المخاطػػػػػػر يػػػ  الّنظػػػػػػػػاـ المالػػ  الجزائري  الم ةث الّرا ػػػا:

 Bãle III" ........... 193"المط ب اأوؿ:   مةا ػػػػػػػاة الّنظػػػػػػاـ الم ري  الجزائػػػػػػػري لتفاقيػػػػػة  ػػػاؿ ال ال ة 

 SNB" ................................. 207"تطوير نظػػػػػػػػػػػػاـ التنبيط الم ري  الجديد  المط ب ال ّػػان : 

 218 .................................. الّنظاـ المالػػػػػػ  الجزائري  و رامت اإلجهاد المال  المط ب ال الث: 
 224 .. متطمبات االستقرار المالي في الجزائر &إدارة المخاطر في تحقيؽ الصالبة المالية إسيامات       الفصؿ الرابع

 224 . مدى يّعالية تو يػػػػات لجنة  ػػاؿ السترارية يػ  تةبيؽ الّ ال ة المالية ي  الم ارؼ الجزائرية  الم ةث اأوؿ :

 224 .... المالية ي  الم ارؼ الجزائريةالمط ب اأوؿ :  يعالية نظػػػػاـ المالءة الم ريية يػػػ  تةبيؽ الّ ال ة 

 241 .... ي  الم ارؼ الجزائرية المط ب ال ان :   يعالية ر د مؤّررات الّسيولػة ي  تةبيؽ الّ ال ػػػػػػة المالية

 248 ................................. المط ب ال الث:   مؤرر الرايعة المالية يػػػػػػػػ  الم ػػػػػػارؼ الجزائرية

 251 ............ ي  قيػاس الستبرار المالػ  ي  الجزائر "PESF"الم ةث ال ان :   مدى يعالية  رنامػػػػػػػػػت 

 251 ............................................... المط ػػػػػػب اأوؿ:  تة يؿ مؤّررات الستبرار المالػػػػػػ 

 Dwon– Top" ...................... 286"المط ب ال ان :   سيناريوهات اخت ارات اإلجهاد المال  ال ّ   

 291 . والم ري  الفعاؿ أدوات الّنظاـ المال  الممارسات أيسؿ تة يػؿ المت اؿ  المعاييػػر وم ادئ المط ب ال الث:

 297 ...................... يعالية تة يؿ اخت ار اإلجهاد المال  ل نظػػػاـ المال  الجزائري  الم ةث ال الث: 

 Down– Top" .......... 297"المط ػػػػػػب اأوؿ:  تة يؿ  سيناريوهػػػػػػػػػػػػات اإلجهاد المالػػػػػػػػػػ  المعدة ويػػػػػػػػػػػػؽ 

 up–Bottom" ............. 322"المط ب ال انػػػػ :  تة يػػػػػػػؿ  سيناريوهػػػػػػػػػػات اإلجهاد المالػػػػػػػ  المعّدة ويؽ 

 348 ........................................ المط ب ال الث:   خػػػػػػػارطػػة الستبرار المالػػػػػ  يػػػػػػ  الجزائر

 354 مةّددات الستبرار المال  ومتط  ات إرساء نظاـ اإلنذار الم  ر  اأزمات ي  الم ارؼ الجزائريةالم ةث الرا ا:  

 354 .................. المط ػػػػػػب اأوؿ:  إستراتيجية ت ميـ نظاـ اإلنذار الم  ر يػ  الم ارؼ الجزائرية
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 360 .................. المط ب ال انػػػػ :  تة يؿ وتبييـ يعالية نظاـ اإلنذار الم  ر ي  الم ارؼ الجزائرية

 369 .................. الم ري  الجزائري نظاـالمط ب ال الث:  آلية ت ةيح  يوب ال نياف المال  ي  ال
 382 .............................................................................. ةػػػػػػػػػػػػػة عامػػػػػخاتم

 391 ........................................................................ االتػػػػقائمة المراجع كاالح

 414 ........................................................................ اؿػػػػػقائمة الجداكؿ كاألشك

 421 ......................................................................................... الفيرس

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


