
ةّالجزائري ـةّالد يمقراطي ـةّالش عبي ـةالجمهوريّـ   

 وزارةّالت عميمّالعاليّوالبحثّالعمميّ 

 
-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف  

 كم يـ ةّالعمـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعمومّالت سيير

ّّاالقتصاديةأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعمومّفيّالعمومّ  

:تحتّعنوان  
 

ّعمىّالدورّالرقابيّلمسمطاتّالنقدية3ّثيرّإصالحاتّبازلّتأّّّّّّّّ
ّدراسةّحالةّالسمطاتّالنقديةّالجزائريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  
ّ.د/غـــرابّرزيقــةأّتحتّإشرافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاويّمحمـدّـــيحيّمنّإعدادّالطالب:            

 لجنـــةّالمناقشــة

المقبّاالسمّو ةــجامعــال الرتبةّالعممية  ةــالصف   
 رئـــــيســــــــــــــــــا -1-جامعة سطيف  ستـــــاذ التعمـــــــيم العـــــالــيؤ .د/ حكيـــم مميـــــــاني أ
 مشرفا ومقررا -1-جامعة سطيف  ستـــــاذ التعمـــــــيم العـــــالــيؤ رزيقـــــة غـــــــراب .د/ أ
 عضوا مناقشــــا -1-جامعة سطيف  ستـــــاذ التعمـــــــيم العـــــالــيؤ ـــــوظ جبــار محف.د/ أ

 
 
 

ستـــــاذ التعمـــــــيم العـــــالــيؤ .د/ زغيب مميكة أ  عضوا مناقشــــا -2-جامعة قسنطينة  
"ؤستـــــاذ محاضر قسم "ؤ د/ عديمــــــة مــــــريمــــــت   عضوا مناقشــــا ـــــــة قــــــــــالمــــــــةجــــــــامعــ 
 د/ موسى بن منصور 

 نجار حياة
"ؤستـــــاذ محاضر قسم "ؤ  عضوا مناقشــــا جـــامعة برج بوعريريج 

    
2012-2012:السنةّالجامعية  

 



 إهداء:
مين خفظهما هللا وؤؾاٌ  ؤَذي َزا الػمل املخىاغؼ بلى الىالذًً الىٍش

ما  في غمَش

 ى:بل

مت وألابىاء و  ول غاثلت ًدُاوي وغاثلت صهشاوي لى بالضوحت الىٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير 

 مً احتهذ و ؤضاب فله ؤحشان ، و مً احتهذ

 و ؤخؿإ فله ؤحش و اخذ 

 وٗمت، والىاٞٗت الُُبت الىٗمت هظه ٖلى مباع٧ا ٦شحرا خمضا دمضهههللا و  وك٨غ

 .والبهحرة الٗلم

ني ؤن ؤج٣ضم          ل الك٨غ ب ٌكٞغ ان إلاً ٢ضم لي ًض جٍؼ وزالو الخ٣ضًغ والٗٞغ

 اإلاؿاٖضة في اهجاػ هظا الٗمل اإلاخىاي٘

 وؤزو بالظ٦غ:

ت: ألاؾخاطة الض٦خىعة ٚغاب عػ٣ٍت ٖلى بقغاٞها اإلاخىانل ٖلى   ألاؾخاطة اإلاكٞغ

الغؾالت وجىظيهاتها ال٣ُمت التي ؤؾهمذ في بزغاط هظا الٗمل بدلخه النهاثُت، بط لم 

 ٖلي بىهاثدها ال٣ُمت وجىظيهاتها الؿضًضة.جبسل 

 ٦ما ؤجىظه بالك٨غ اإلاىنى٫ بلى ؤؾاجظحي ؤًٖاء لجىت اإلاىا٢كت اإلاى٢غة  

ٖلى ٢بىلهم ٢غاءة هظا الٗمل اإلاخىاي٘ ومىا٢كتهم وببضائهم مالخٓاتهم ال٣ُمت 

 وجىظيهاتهم الُُبت.

ما٫ ٧لُت ا              لٗلىم الا٢خهاصًت ٦ما ؤج٣ضم بك٨غ زام بلى ٧ل ؤؾاجظة ٖو

لىم الدؿُحر بجامٗت ؾ٠ُُ  ت ٖو   01والٗلىم الخجاٍع

ق٨غا ل٩ل مً شجٗني وقض مً ؤػعي ولى بال٩لمت الُُبت، ق٨غا للجمُ٘           

 وظؼا٦م هللا ٖني زحر الجؼاء.



      
 

 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــتاإلا٣ضمـــــــــــــــ
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ت الدؿُٗىاث مً ال٣غن الىاخ ت، ل٣ض ٖٝغ الىٓام اإلاالي الضولي زال٫ ٖكٍغ ً جدىالث ظظٍع ض والٗكٍغ

 هُمىت اإلاالُت اإلاباقغة ٖلى خؿاب اإلاالُت ٚحر اإلاباقغة. جمحزث ب

بمسخل٠ اإلاىخجاث اإلاالُت ٖلى مؿخىي خٗامالث لدجم الاإلاٍٟغ تزاًض الٖبر هظه الهُمىت  ثججؿض

ُت الخاإلاىخجاث بوألاؾىا١ اإلاكخ٣ت،م٣ابل جغاظ٘ ٦بحر للخٗامالث   ألاؾىا١ اإلاالُت   .٣لُضًت اإلاهٞغ

ا ليكاَاتها الخ٣لُضًت،هدُجت اإلاىاٞؿت الكضًضة  هاٝعقهضث اإلا ، ٞل٣ضؤ٦ثر مً طل٪ جغاظٗا ملخْى

ُت غ الخضماث اإلاهٞغ غ اإلاالي وبػالت ال٣ُىص الخىُٓمُت )جدٍغ  . ( التي زلٟتها ٖملُاث الخدٍغ

ت ،ؤمام   ؤن جخدى٫   و هظه الىيُٗت، ٧ان لؼاما ٖلى اإلاهاٝع ؤن حٛحر اؾتراجُجُاتها الخىمٍى

  طاث مغصوصًت ظُضة،جم٨نها مً اإلاداٞٓت  بلى مماعؾت وكاَاث ؤزغي ال جخُلب عئوؽ ؤمىا٫ و

 ٖلى جىاػنها اإلاالي و الب٣اء في اإلاىاٞؿت .

ت بلى مماعؾت وكاَاث ٖلى مؿخىي  ألاؾىا١ اإلاالُت ، اع،جىظهذ بٌٗ اإلاهاٝع الخجاٍع و  في هظا ؤلَا

ً ٦ُاهاث ٦بري  لُاث اهضماط م٘ ماؾؿاث مالُت ؤزغي زغ ازخاع ال٣ُام بٗمآلالبٌٗ ا  .و ج٩ٍى

ذ ألاهٓمت اإلاالُت هُمىت اإلاًاعباث اإلاالُت واؾخٟدا٫ ْاهغة الخ٣لباث الكضًضة إلاٗضالث  ٦ما ٖٞغ

 ً باث اإلاؿدشمٍغ الٟاثضة، ؤؾٗاع الهٝغ و٢ُم ألانى٫ اإلاالُت، والتي ؤنبدذ جسً٘ بهٟت ٧لُت بلى ٚع

 خىا٢لت صازل ألاؾىا١ اإلاالُت.وخؿاؾُتهم للمٗلىماث اإلا

ذ اؾخ٣غاع ألاهٓمت اإلاالُت والا٢خهاصًت للٗضًض مً  طل٪، خضورهخج ًٖ  ٖؼ ؤػماث مالُت زُحرة ٖػ

٘ وهى ما ٖٝغ بمٟهىم   اإلاساَغ الىٓامُت"."الضو٫،إلاا جمحزث به مً زانُت الٗضوي والاهدكاع الؿَغ

في الىالًاث اإلاخدضة  2008ى الغهىُت لؿىت ال٣غو  ؤػمتآزغها  ذل٣ض حٗا٢بذ ألاػماث اإلاالُت و ٧اه

٨ُت، التي ؤلخ٣ذ باإلاهاٝع زؿاثغ مٗخبرة  هدُجت امخال٦ها إلادٟٓت مٗخبرة مً ألانى٫ اإلاخٗثرة  ألامٍغ

 .  ،و٦ظا الُٛاب الٟاصح لٗغى الؿُىلت في ألاؾىا١ ما بحن البىى٥

و  زؿاثغ ٦بحرةؤًًا ي ج٨بضث ُت، التباهخ٣لذ ٖضوي هظه ألاػمت و ؤنابذ الٗضًض مً اإلاهاٝع ألاوع 

٤ ضخ مبالٜ مٗخبرة، مً  ، لىال ونلذ بلى خاٞت ؤلاٞالؽ ظل بٖاصة جىاػنها ؤجضزل خ٩ىماتها ًٖ ٍَغ

 وجم٨ُنها مً مىاظهت التزاماتها ؤمام ٖمالءها.
 

 الؿلُاث الى٣ضًت،التي  ؤنبدذ ٚحر ٢اصعة  مدضوصًت صوع  ألاػماث اإلاالُت هظه  ل٣ض ٦كٟذ 

ُت، و طل٪ بؿبب ي٠ٗ ؾُاؾاتها الغ٢ابُت التي ؤضخذ ٚحر مىا٦بت ٖلى يبِ ومغا٢ب ت ؤهٓمتها اإلاهٞغ

ت و اإلاساَغ اإلا٣ابلت لها.      للخُىعاث اإلاالُت اإلادؿاٖع
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٦ما ؤْهغث ؤًًا ؤن الٗضًض مً اإلاهاٝع ٧ان لضيها عئوؽ ؤمىا٫ ٚحر ٧اُٞت لخُُٛت حجم مساَغها ، 

٤و اإلا IIوهظا  ٧ان مسالٟا إلاٗاًحر باػ٫   . IIباػ٫ جىنُاث  خٗل٣ت ب٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ٞو

ذ هدُجت ل٩ل ما ؾب٤،   ىُت والضولُت ؾاٖع اصة الىٓغ في الالهُئاث الغ٢ابُت الَى  ٣ىاٖضإٖل

ت  ُالاختراٍػ ُت   ، IIباػ٫ ت اإلاخٗل٣ت باجٟا٢ُت اإلاهٞغ و مداولت جدؿحن آلُاث بصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ

 . ٖلى جدمل الهضماث جٗل اإلاهاٝع ؤ٦ثر ٢ضعةبال٨ُُٟت التي ج

ت ٖلى  ٣ض ٧ان للجىت باػ٫ صوعا ٢ُاصًا في هظا اإلاجا٫، خُضل  ٢امذ بةظغاء حٗضًالث واؾٗت وظىهٍغ

 ." IIIباػ٫ اجٟا٢ُت ظضًضة ؤَل٤ ٖليها اجٟا٢ُت "،جمشلذ بةنضاع « IIباػ٫ »اجٟا٢ُت 

ت الالجضًض  خمل هظا اإلاكغوٕ ت مً الخٗضًالث ٖلى اإلاٗاًحر الاختراٍػ  «IIباػ٫ »ٟا٢ُت جمجمٖى

ُت و حجم    ؼ هٖى منها  ٞغى مخُلباث بياُٞت مً ألامىا٫ الخانت إلاجابهت اإلاساَغ الىٓامُت ،و حٍٗؼ

  ألامىا٫ الخانت و وي٘ مٗاًحر ظضًضة ل٣ُاؽ و بصاعة الؿُىلت .

ت مٗىُت بخُب٤ُ   مً ظهت ؤزغي،ؾخ٩ىن اإلاهاٝع الٗغبُت بما ٞيها اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

يخٓغ منها ومً هُئاتها الغ٢ابُت والى٣ضًت صوعا ٦بحرا وفي ٚاًت ألاهمُت، و زانت هظه ؤلانالخاث ، ٍو

ُت الٗغبُت التي ؾخ٩ىن م٩لٟت باإلقغاٝ ومخابٗت جُب٤ُ هظه اإلاٗاًحر.    اللجىت اإلاهٞغ

 

 : البدث بشيالُت

 حرةألاز  ال٣غوى الغهىُت  مُٟضة مً ؤػمت اصعوؾذ  اؾخسلهدبحن ؤن لجىت باػ٫ ٢ض مما ؾب٤، ً

 ٖلى بنالح الى٣اثو اإلاسجلت، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بةٖاصة الىٓغ في ؤؾالُب الغ٢ابت و ٖملذ 

 ؤؾلىب بصاعة اإلاساَغ ، ل٩ُىن مخماقُا م٘ الخٛحراث التي حكهضها 
ً
ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي وجدضًضا

  ٩٦ل . الٗاإلاُت  اإلاىٓىمت اإلاالُت

 ا ٦ما ًلي :التي ًم٨ً َغخه بق٩الُت البدضمٗالم ٖلُه، جخطر و 

 ؟  " الشكابي للعلؿاث الىلذًت غلى الذوس   IIIبضالخاث باٌص ما هي اوػياظاث "       

ُت الخالُت  :جم مٗالجت هظا الدؿائ٫ يمً ألاؾئلت   الٟٖغ

ُت( هل جدى٫ مٟهىم و مًمىن الغ٢ابت 1 ُت اإلاهٞغ و خضور ؤػماث  في ْل جهاٖض اإلاساَغ اإلاهٞغ

 ؟ 2008اإلاالُت الٗاإلاُت لؿىت زغها  ألاػمت أمالُت زُحرة  

في ْل ألاػمت اإلاالُت ألازحرة ٚحر ٧اٝ لخد٤ُ٣ اؾخ٣غاع II مًمىن اجٟا٢ُت باػ٫  نبذؤهل ( 2 

ُت و اإلاالُت   ؟ IIIالخٗضًالث التي ظاءث بها اجٟا٢ُت باػ٫  ما هي ؤهم؟ ألاهٓمت اإلاهٞغ
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اع ما مضي جىا٤ٞ ( 3  ؟   IIIباػ٫    بنالخاثت م٘ الجؼاثٍغ مهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُتالخىُٓمي لل ؤلَا

ت  ما ه( 4 ُت اإلاُب٣ت مً َٝغ الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ  ؟ ى وا٢٘ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت للؿلُاث الغ٢ابُت     ٖلى  IIIاو٩ٗاؾاث بنالخاث با٫ ؤهم ما هي ( 5  ؤصواث و ؤؾالُب الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت ؟         الجؼاثٍغ

 

 الفشغُاث:

 الُت اإلاُغوخت للضعاؾت ًم٨ً وي٘ الٟغيُاث الخالُت :اهُال٢ا مً ؤلاق٩

  1الٟغيُت 

  ت جسً٘ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ت  َاع إلالجؼاثٍغ  جىُٓمي ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

 الؿُىلت ٖلى اإلاضي ال٣هحر  .زانت اإلاخٗل٣ت بيؿبت اإلاالءة اإلاالُت و وؿبت   IIIلباػ٫  

  2الٟغيُت 

 َاع اخترام الجىاهب ال٣اهىهُت بيمً ى٣ضًت الجؼاثٍغت ع٢ابت بٗضًت مدضوصة جماعؽ الؿلُاث ال

 اإلاالُت.و الخىُٓمُت ليكاَاث اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث 

  3الٟغيُت 

  باػ٫ ًيخج ًٖ ٖملُت جُب٤ُ بنالخاث(III)  ُت ٖلى اإلاؿخىي  حٛحر ههج و ؤصواث الغ٢ابت اإلاهٞغ

 . بى٪ الجؼاثغمً َٝغ إلاساَغ مىهج الغ٢ابت بالتر٦حز ٖلى االجؼجي باٖخماص 

  4الٟغيُت 

  ٗضم جىاٞغ قغوٍ لو طل٪  ٦مىهج للغ٢ابت ال٩لُتازخباعاث ألاويإ الًاُٚت ال ًم٨ً اٖخماص

 الض٣ُ٢ت.ال٩ىاصع اإلااهلت و البُاهاث الكاملت و  زانت هاجُب٣ُ

 

 ؤَمُت البدث: -

ٟا٢م ألاػماث اإلاالُت                و ٨ًدس ي هظا اإلاىيٕى ؤهمُت ٦بحرة ٖلى الؿاخت الضولُت ،زانت م٘ ج

ُت ٦بري في الىالًاث اإلاخدضة  التي ٧اهذ آزغها ؤػمت ال٣غوى الغهىُت، والتي يغبذ ٦ُاهاث مهٞغ

٨ُت وؤوعوبا.  ألامٍغ

ُت  ل٣ض جم مغة ؤزغي َغح الدؿائ٫ ًٖ مضي ٞٗالُت صوع الؿلُاث الى٣ضًت في خماًت اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 مً الهؼاث والازخالالث .
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ض بلى ٖىصة جضزل الؿلُاث الى٣ضًت،ٖبر بيٟاء ع٢ابت ناعمت    هىا٥ ه٣اف خاص بحن مٍا

 ٖلى ٧اٞت اليكاَاث التي جماعؾها  اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت، وبحن مً ٌٗاعى طل٪ .

ت   ل٣ض ٖمضث الهُئاث الى٣ضًت الضولُت بلى بصزا٫ ظملت مً ؤلانالخاث ٖلى اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ُت .ل٣ذ مً زؤو    اللها اإلاؿاولُت ال٨بحرة ٖلى ٖاج٤ الهُئاث الغ٢ابُت ،لًمان اؾخ٣غاع ألاهٓمت اإلاهٞغ

 

 :ؤَذاف البدث  -

 الخالُت  ألاهضاًٝخىدى هظا البدض جد٤ُ٣  

 ُت،م٩ىهاتها و جُىع آلُاتها و ؤصواتها،في اع الٗام إلاٟهىم الغ٢ابت اإلاهٞغ  ْل جىيُذ ؤلَا

 ت مً ؤػماث مالُت  مخىالُت؛ما حكهضه ألاهٓمت اإلاالُت الضولُ

  جٟؿحر ألاؾباب التي ٧اهذ وعاء  حٗضًل اجٟا٢ُت باػ٫II؛ 

  ببغاػ ؤهمُت و مًمىن اجٟا٢ُت باػ٫ III؛ 

 ُت ؛ ت و الغ٢ابت اإلاهٞغ  بْهاع َبُٗت الٗال٢ت ما بحن اإلاٗاًحر الاختراٍػ

  ت في مجا٫ جُب٤ُ اإلاٗاًحر ت  حؿلُِ الًىء ٖلى ظهىص الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ  الاختراٍػ

ُت . IIIلباػ٫   ،و جدؿحن آلُاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

 

 دوافؼ اخخُاس املىغىع: -

 جىاو٫ هظا اإلاىيٕى هظ٦غ ما ًلي: خٟؼجني ٖلى مً بحن الضواٞ٘ الغثِؿُت التي 

  ت باػ٫ و التي ما ػالذ في َىع   IIIزم باػ٫  II خضازخه هدُجت ؤلانالخاث اإلاخٗا٢بت للمٗاًحر الاختراٍػ

 ،وطل٪ ؾُٗا منها إلاٗالجت الى٣اثو التي ٦كٟذ ٖنها  ألاػماث اإلاالُت اإلاخىالُت الخُب٤ُ

 .و التي ٧اهذ آزغها ؤػمت ال٣غوى الغهىُت 

  امخضاص إلاىيٕى مظ٦غة اإلااظؿخحر،بدُض ٌؿلِ الًىء ٖلى صوع الؿلُاث الى٣ضًت  في ٖملُت

ُت،و طل٪ في ْل الخضاُٖاث التي زلٟت   .ها الٗىإلات اإلاالُتمغا٢بت و يبِ ألاهٓمت اإلاهٞغ

  الاهخمام الصخص ي باإلاىايُ٘ التي جبرػ الٗال٢ت بحن اإلاهاٝع والهُئاث الغ٢ابُت، زانت في ْل

ُت، و طل٪ مً  ظل يمان خماًت ٧اُٞت لألهٓمت ؤؤلانالخاث التي حكهضها ال٣ُاٖاث اإلاهٞغ

 اإلاالُت الضولُت .
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 هو في مجا٫ صعاؾت و جدلُل الخجغبت التي ج٣اعب حؿ٘ ؾىىاث والتي ؤمًُتها ٦ةَاع مخس

 ال٣غوى في ؤخض اإلاهاٝع الٗمىمُت.

 : بدثخذود ال - 

ت الٗامت للمٟدكُت  حذود املياهُت ال ت ممشلت في اإلاضًٍغ ُت الجؼاثٍغ جًمىذ خالت هُئاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

 الٗامت لبى٪ الجؼاثغ و ما جًُل٘ به مً صوع ع٢ابي هام ٖلى اإلاهاٝع .

لخٟؿحر   IIIباػ٫ و  IIالبدض مً ظهت  مغخلت  ما ٢بل جُب٤ُ انالخاث باػ٫ قمل  حذود الضماهُت ال

ُت اإلاُب٣ت مً َٝغ  ت، و وا٢٘ الغ٢ابت اإلاهٞغ ؤهم زغي ؤمً ظهت الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

ت لَاع الخىُٓمي لل قهضتها هدُجت بضاًت الخُب٤ُ الٟٗلي لؤلاو٩ٗاؾاث التي  و  IIباػ٫ لمٗاًحر الاختراٍػ

 و اججاهاتها اإلاؿخ٣بلُت .  2014خلى٫  ؾىت  م٘ ٫III ػ با
 

 مىهجُت البدث: -

  الجضء الىظشي في  خُض اٖخمضها ، آزغ جُب٣ُي ظؼء هٓغي و البدض ٖلى ظؼؤًً قخملا

ُت                       ن٠ وجدلُل البُاهاث اإلاغجبُت بوو  الظي ٌؿمذ بجم٘ املىهج الىضفي الخدلُليٖلى  الغ٢ابت اإلاهٞغ

خماص ٖلى اإلاغاظ٘  والضوعٍاث الٗغبُت وألاظىبُت،، و مىاهجها والضعاؾاث طاث  وطل٪ مً زال٫ الٖا

ُت  ظلىب دساظت خالتؤالجاهب الخؿبُلي في ٦ما جىاولىا  .الهلت باإلاىيٕى هُئاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت                      ُت  الجؼاثٍغ ىء ٖلى زم حؿلُِ الً ،مً زال٫ جدلُل و  جٟؿحر  وا٢٘ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي ؤو ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي  ؤصواتهاالغ٢ابت و مؿذ هظه  هم الخٛحراث التي ؤ

جي ل، م٘   2014نالخاث  اهُال٢ا مً ؾىت إلَاع الخىُٓمي لهظه ال زانت  مىظ بضاًت الخُب٤ُ الخضٍع

  .جبُان اججاهاتها اإلاؿخ٣بلُت

 

 الذساظاث العابلت : -

اؾاث التي اهخمذ بما ؾمي باإلاساَغ الىٓامُت وما جدمله مً هىا٥ الٗضًض مً الضع   

 ’Borio'و ’Minsky’ ‘Agliettaٖلى الهُٗض الضولي. ل٣ض ٢ام بٌٗ الباخشحن ؤمشا٫ تهضًض لألهٓمت اإلاالُت

زاللها بلى ؤن الؿبب ٨ًمً في ي٠ٗ وهكاقت ألاهٓمت اإلاالُت، بما ٞيها  بضعاؾاث جىنلىا مً  

ُت ألاهٓمت اإلا ت و صوع الغ٢ابت    اإلاخبٗت  ُاؾاثوالؿهٞغ و اإلاخٗل٣ت زانت  بمجا٫ الغ٢ابت الاختراٍػ

ُت  .  اإلاهٞغ

 و ُٞما ًلي ؾىداو٫ جىاو٫ بٌٗ الضعاؾاث طاث الٗال٢ت باإلاىيٕى التي جمذ زال٫ الؿىىاث ألازحرة  
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 الشكابت املطشفُت في ظل الخدىالث الاكخطادًت "  ( :2002) خمذ شلبيأماحذة  دساظت

ٌ الػا تها الغ٢ابت  . جىاولذ هظه الضعاؾت ببغاػ  1" ملُت ومػاًير لجىت باص الخدىالث التي ٖٞغ

ُت في   ٢خهاصًت الٗاإلاُت ،والخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت م٣غعاث لجىت باػ٫ إلا  زًم الخدىالثاإلاهٞغ

في وي٘ مٗاًحر و٢ىاٖض مىخضة لًبِ ؤصاء الٗمل اإلاهغفي ،وفي مٗالجت مك٩لت الخٗثر اإلاهغفي 

غ اإلاالي" في مغاخله ألاولى ، بلى ظاهب طل٪ الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت الغ٢ابت التي جه  اخب "الخدٍغ

ٖلى الٗمل اإلاهغفي في يبِ ؤصاء اإلاهاٝع ٖلى الىدى الظي ًًمً ؾالمت مغا٦ؼها اإلاالُت 

دى٫ صون حٗغيها لالنهُاع.   ٍو

ُت بةنضاع ؤن ؤ٦ما زلهذ الباخشت بلى    ؾـ بصاعة اهخمام لجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

ُحن ٖلى ؤن مساَغ الاثخمان جإحي ٖلى ٢مت  مساَغ الاثخمان ،٧ان هدُجت قبه بظمإ بحن الخبراء اإلاهٞغ

ُت،  و ؤن اإلاهاٝع ؾٝى جخىظه هدى الٗمالء طوو الجضاعة اإلاالُت، و بالخالي ؾٝى ج٩ىن اإلاساَغ اإلاهٞغ

 ً الٗمالء. ا٫ ؤ٢ل مً ظاههها في خالت ب٢غايها لهظه الٟئاث ماإلاعؤؽ  مخُلباث

ُت التي جًمىتها    IIهي ؤوؾ٘ مً جل٪ اإلادضصة يمً بَاع باػ٫   IIIاجٟا٢ُت باػ٫ ٦ما ؤن اإلاساَغ اإلاهٞغ

وهى ما ٌٗنى ٢ُام اإلاهاٝع زانت ال٨بحرة منها بضعاؾاث ص٣ُ٢ت وقاملت ألهٓمت بصاعة اإلاساَغ ختى 

 .حؿخُُ٘ جضُٖم مى٢ٟها الخىاٞس ي ٖىض جُب٤ُ جل٪ اإلا٣ترخاث

 حُم  واسواهت    دساظتJaim Caruana   (2010 )   باٌص"III  :جُغ١  . 2" هدى كؿاع ماليي ؤهُذ 

اث الضولُت  في الىع٢ت     الباخض و الظي ٧ان ٌكٛل آهظا٥  مىهب اإلاضًغ الٗام لبى٪ الدؿٍى

ش  التي    2010ؾبخمبر  ٢15ضمها يمً ٞٗالُاث اإلااجمغ اإلاهغفي الضولي الظي ؤ٢ُم باؾباوي بخاٍع

ُت ألامىا٫ ، IIIى الجىاهب الاًجابُت التي ظاءث بها اجٟا٢ُت    باػ٫ بل مً بُنها جدؿحن هٖى

٘  مؿخىي ألامىا٫ الخانت ، ج٣لُو الخُغ الىٓامي . وصون  ؤن ًيس ى  الخانت للمهاٝع ، ٞع

 ؤلاقاعة بلى الٟترة اإلاسههت لخُب٤ُ هظه اإلاٗاًحر  و التي ًغاها ٞترة ٧اُٞت لالهخ٣ا٫ بلى الىٓام

 . الجضًض صون ؤي مكا٧ل 

 

 

                                                             
ُت في ْل الخدىالث الا٢خهاصًتؤماظضة  -1 ت الٗاإلاُت ومٗاًحر لجىت باػ٫، خمض قلبي ، الغ٢ابت اإلاهٞغ ٗاث ٖملُاث البىى٥ بحن الىٍٓغ  ماجمغ حكَغ

ت ظامٗت الحرمى٥ ،ألاعصن،  و   .2002صٌؿمبر  22الخُب٤ُ، ٧لُت ال٣اهىن بالخٗاون م٘ ٧لُت الا٢خهاص و الٗلىم ؤلاصاٍع
2 - Jaim Caruana ,Bâle III: vers un Système financier plus sûr ,3ème conférence bancaire international santander  , 

Madrid,15 septembre 2010, Juin 2014. 



مقدمةال  

8 
 

 م هفي و َِشام مشاسوي   Mohamed Karim Kefi,Hichem Maraghniدساظت مدمذ هٍش

(2011)  " خُت ت  :"دساظت جاٍس ت و املالءة مً ؾشف البىىن الخجاٍس اخترام املػاًير الاختراٍص

غ اخترام اإلاٗاًحر زؤُغ٢ذ هظه الضعاؾت بالخٟهُل بلى جدضًض و جدلُل ج     .1" للبىىن الخىوعُت

ُت ،م٘ بظغاء صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت  ت ٖلى اإلاالءة اإلاالُت للماؾؿاث اإلاهٞغ  الضولُت الاختراٍػ

 .  مً اإلاهاٝع الخىوؿُت

مً ممحزاث الا٢خهاص الضولي  ؤنبذاإلاالي  ٖضم الاؾخ٣غاعؤن زلهذ هظه الضعاؾت  بلى   

ت مً َٝغ ااإلاٗاًحر الاختر اخترام و زال٫ الٟترة الخالُت.    ؤؾاس يإلاهاٝع الخىوؿُت ٌٗخبر قٍغ اٍػ

لالبخٗاص ًٖ مساَغ الخٗثر . ٦ما ؤقاع الباخض بلى ؤن إلاهاٝع الخىوؿُت زُذ زُىة  ٚحر ٧اٝو ل٨ً 

 ٦بحرة هدى جضُٖم مالءتها اإلاالُت صون ؤن جيس ى اإلاىاٞؿت ألاظىبُت .

  ذون بىالنبدساظت ىاس و كٍش ً شٍى  Éric Chouinard et Graydon Paulin))  (2014) ٍس

و ؤهم  IIIمداوع باػ٫ ان اؾخٗغى الباخش : 2: هدى كؿاع مطشفي ؤهُذ III"جؿبُم باٌص 

، ُت ال٨ىضًت  او زله جضاُٖاث جُب٣ُها ٖلى اإلاهاٝع مً هظه الضعاؾت ٖلى ؤن ألاهٓمت اإلاهٞغ

ُت ألامىا٫ الخان،III و الضولُت باصعث بخُب٤ُ اجٟا٢ُت باػ٫  ٘ ٦مُت و هٖى  ت. زانت ٞع

ٖلى يغوعة مىانلت جُب٤ُ مداوع هظه الاجٟا٢ُت م٘ وظىب بظغاء ج٣ُُم مخىانل  خشا ٦ما 

الباخشان ٖلى يغوعة ؤ٦ض الو٩ٗاؾاتها ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي و ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨لي. ؤًًا 

ت مً َٝغ الضو٫ ، ظل ؤن جد٤٣ هظه ؤلانالخاث الامخُاػاث ؤمً  اخترام اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ً و الخٟاّ ٖلى اإلاىاٞؿت الٗاصلت غظىة اإلا هه مً الًغوعي ؤ. و زخم الباخشان صعاؾتهما مٗخبًر

جدؿحن و الخدلُالث اإلاؿخ٣بلُت لألزغ والخ٣ُُماث الخىا٣ُٞت بظغاء ؤن جىانل الؿلُاث في 

ت اإلاٟغويت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي،و طل٪ مً زال٫ حصجُ٘ جدؿحن مىاءمت  اإلاٗاًحر الاختراٍػ

 .ساَغ ومٗالجت ؤوظه ال٣هىع في جُب٣ُها ؤوػان اإلا

 فاق جؿبُم البىىن إلاظالمُت مللشساث أ( "واكؼ و2014بلىسغي)  سخاٌ فاؾمت و / هادًت 

م٣غعاث  لو الباخشحن  بلى يغوعة حٗضًل.ز   3"مطشف الشاححي  إلاظالمي همىرحا"IIIباٌص 

ًغاعى ُٞه زهىنُت  مً َٝغ مجلـ الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت بدُض  IIIلجىت باػ٫ 

                                                             
1 - Mohamed Karim Kefi,Hichem Maraghni, Respect des Normes prudentielles et solvabilité des Banques 

Commerciales    : Etude empirique des Banques Tunisiennes , Revue management et avenir ,N° 48 , 2011. 
2 - Éric Chouinard et Graydon Paulin ,la mise en œuvre de bâle III : vers un secteur bancaire plus sûr ,Banque             

    du canada , Revue du système financier, Juin 2014. 

 
 ،مجلت الا٢خهاص مطشف الشاححي  إلاظالمي همىرحا 3واكؼ وؤفاق جؿبُم البىىن إلاظالمُت مللشساث باٌص "عخا٫ ٞاَمت و  هاصًت بلىعغي  - 3

 .  2014،ماي  26،الٗضص   بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ ؤبدار ٣ٞه اإلاٗامالث ؤلاؾالمُت اإلاجلـ الٗام للبىى٥ ؤلاؾالمُتؤلاؾالمي الٗاإلاُت ،       
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بُٗت ٖمل البىى٥ ؤلاؾالمُت،مً ؤظل الؿماح لل ؤلاؾالمُت مً اٖخماص هظه اإلاٗاًحر مهاٝع َو

ؼ جىاٞؿُتها غها وحٍٗؼ  .الضولُت الجضًضة، بما ٌؿاٖض ٖلى جٍُى

  ير غشاًت و دوسَا في جدلُم مبادت  3لشساث باٌص م" : (2015) دساظت بَشش غبذ اللادس و َص

ض  زالزت مداوع . جىاولذ هظه الضعاؾت  1 " الاظخلشاس املالي و املطشفي الػاملي الحىهمت و حػٍض

ُت لًمان ؾالمت و اؾخ٣غاع  ؼ صوع الغ٢ابت اإلاهٞغ ع٦ؼث مً زاللها ٖلى ببغاػ ؤهمُت ووظىب حٍٗؼ

ُت  ٗاث و ال٣ىاهحن و ال٣ىاٖض اإلاهٞغ الىٓام اإلاالي الٗالمي ،٦ما ؤقاعث بلى وظىب اخترام الدكَغ

واؾدكهض الباخشان ٖلى ؤن ج٨غاع  ألاػماث اإلاالُت مما ٨ٌٗـ ه٣و  مام ؤمان،لخ٩ىن ٦ه

و ٦ظل٪ ٖضم اخترام  IIو باػ٫   Iال٣ىاٖض التي ؤنضعتها لجىت باػ٫ مً زال٫ اجٟا٢ُت باػ٫ 

 اإلاهاٝع لخل٪ ال٣ىاٖض و الخىُٓماث .

  لجىت ملشساث بسظاء جدذًاث" (:2015كلمين)  َشام مدمذ،بشباسو  الذًً دساظت هىس  ٌ  III باص

ت املطاسف في  م٣غعاث لخُب٤ُ بعؾائها الىاظب الخدضًاثبلى  الضعاؾت هظهجُغ٢ذ .  2" الجضاثٍش

ت في اإلاهاٝع باػ٫  لجىت زلو الباخض مً زال٫ هظه الضعاؾت بلى ؤن ٖضم مىاثمت  الجؼاثٍغ

ت   ىص اجٟا٢ُت ًجٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى جُب٤ُ مسخل٠ بىالبِئت التي جيكِ ٞيها اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

٘ الخدضًاث اإلاٟغويت  ٖليها،و ًدضص الباخض بان  ٦بر هظه الخدضًاث ؤباػ٫ و هى ما ًلؼمها بٞغ

 هى اإلاخٗل٤ باإلاهاٝع الٗمىمُت التي جٓل مؿحرة و جابٗت للضولت و جٟخ٣ض ل٣ىاٖض الخى٦مت 

حر في امؿاٖض ٖامال الظي ٌٗخبر   لجىت ٣غعاثم جُب٤ُ زم ومً ط٦غه ؾب٤ الالػمت  إلاا البِئت جٞى

 .باػ٫ 

 ملشساث ؤزش" (:2017مخؿاس )   بىداليدساظت  ٌ  املػاًير غبـ كشاس جخارا غملُت في III باص

ت  اإلاٗاًحر يبِ في الجؼاثغ بى٪ صوع  جىاولذ هظه الضعاؾت ببغاػ  3"لبىً الجضاثش الاختراٍص

ت ٤ الاختراٍػ  ض زلو الباخ الىنٟي. في طل٪ ٖلى اإلاىهج و اٖخمض 3 باػ٫  ٣غاعاثم ٞو

ُتاإلا اإلاساَغ بصاعة ٖملُتبلى ؤن  بصماط اإلاساَغ الٗملُاجُت و مساَغ  م٘ الجؼاثغ في حٗؼػث هٞغ

ؼ   2014و طل٪ اهُال٢ا مً ؾىت  3الؿى١ بما ًخىا٤ٞ م٘ مُٗاع اإلاالءة لباػ٫  ،٦ما جم حٍٗؼ

ت، ٞ هي وؿبت اإلاالءة  و التي هي ظض م٣بىلت باليؿبت للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

                                                             
ل ٖبض ال٣اصع و ػهحر ٚغاًت، - 1 - ض الاظخلشاس املالي و املطشفي  الػاملي IIIملشساث باٌص  بَغ الا٢خهاص                                ،مجلت  و دوسَا في جدلُم مبادت الحىهمت و حػٍض

ت و ٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت خؿِبت و اإلاالُت  . 2015، 01، الٗضص 01بً بىٖلي، الكل٠ ،اإلاجلض ع٢م   ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

ٌ  لجىت ملشساث بسظاء جدذًاث٢لمحن،  هكام بغباع ، مدمض الضًً هىع  - 2 - ت اإلاجلت، ٍتالجضاثش  املطاسف في III باص  01الٗضص ،واإلاالُت لال٢خهاص الجؼاثٍغ

ل  ؤ   .2014ٍٞغ
ت لبى٪ الجؼاثغ، مجلت البكاثغ الا٢خهاصًت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت 3 م٣غعاث باػ٫  مسُاع،" ؤزغ بىصالي -3 في ٖملُت اجساط ٢غاع يبِ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

   .  2017 ان،ظى   02الٗضص ، ،ظامٗت َاهغي  مدمض ،بكاع، اإلاجلض الشالض
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اصة في عئوؽ ؤمىالها حٗىص بلى الخضزل الخ٩ىمي  جٟى١ ب٨شحر الخض ألاصوى اإلاُلىب و ؤن الٍؼ

  اإلاخمشل

ىت وجضزل ظهت مً  اإلاغ٦ؼي  البى٪ صوع  في عظ٘ ٦ظل٪ ؤؤًًا    .ؤزغي  ظهت مً الٗمىمُت الخٍؼ

ت العجٟإ عبدُتها.  اعجٟإ اإلاالءة اإلاالُت للمهاٝع الجؼاثٍغ

ت، الؾُما اإلاخٗل٣ت زلو الباخض بلى ؤن ب  ى٪ الجؼاثغ هجر بك٩ل ٦بحر في يبِ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

تها  و بصعاط ٖملُت حُُٛت اإلاساَغ الٗملُاجُت ُت ألامىا٫ الخانت وج٣ٍى  و مساَغ الؿى١.  بخدؿحن هٖى
 

  مارا جمخاص به َزٍ الذساظت غً الذساظاث العابلت

ٚاًت ألاهمُت باليؿبت للىٓام اإلاهغفي  مٗالجت ظاهب في ؾدخُغ١ الضعاؾت التي ؾىجغيها بلى

ت اإلاخًمىت في اجٟا٢ُت باػ٫    III الجؼاثغي،زانت ُٞما ًخٗل٤ جضاُٖاث الخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ُت  تللؿلُاث الغ٢ابُت ٖلى الغ٢ابت اإلاهٞغ  الى٢ٝى ٖلى مضي جُب٤ُ جل٪ الخىنُاث  و  ،الجؼاثٍغ

آلالُاث التي جغا٣ٞها في مجا٫ و مٗها، دضًاث للخىا٤ٞ لؿلُاث و ما ًخىظب جسُُه ٦خهظه امً َٝغ 

ُت لًمان   .ؾالمت و اؾخ٣غاع الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي  الغ٢ابت اإلاهٞغ
ُت للؿلُاث الغ٢ابُت جخمحز هظه الضعاؾت بال٨ك٠  ًٖ ؤهم الاو٩ٗاؾاث التي ؾخمـ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت مً ظغاء جُب٤ُ مٗاًحر باػ٫  لخىىالها ا مخمحزة ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت ،و هى ما ًجٗله IIIالجؼاثٍغ

ُت في الجؼاثغ الاو٩ٗاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ٖلى الغ٢ابتجداو٫ ببغاػ   ؤهم و   مىيٕى ظضًض   . اإلاهٞغ

 

 خؿت البدث -

  ُينظظاؤمدىسًٍ  بلىهى٫ ًم٨ً ج٣ؿُمها ؤعبٗت ٞخًمً  هظا البدض   ً             

ـــمدىس هظ              ـــ ــ ــــٞهلُمً     ٨ــىن خً شي ـ ــ ُت ،" -           ًــ و مىاهجها مضزل للغ٢ابت اإلاهٞغ

  "مباصئها

٧امخضاص  III  اجٟا٢ُت باػ٫ "  -                                                                                          

 ".   IIالجٟا٢ُت باػ٫ 

 

ُت في الجؼاثغ   -      هما هلحنقخمل ٖلى ٞا  جؿبُليس مدى              وا٢٘ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت   IIIاو٩ٗاؾاث بنالخاث باػ٫   -                  ٖلى الغ٢ابت اإلاهٞغ

  . III في الجؼاثغ                                                                                             

 



مقدمةال  

11 
 

 

ٌ بسهىم ا باليؿبت للجاهب الىٓغي و  مذخل للخػٍشف بالشكابت املطشفُت مىاهجها و )  لفطل ألاو

٣ٞض حٗغيىا ُٞه  لشالزت مباخض ،جُغ٢ىا مً زاللها في اإلابدض ألاو٫ بلى جُىع مٟهىم  ( ،مبادئها

ُت،ؤهىاٖها و ؤصواتها ُتمىاهج  ،ؤما اإلابدض الشاوي ٣ٞض حٗغيىا ُٞه بلىالغ٢ابت اإلاهٞغ ،  الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت الٟٗالتدض الشالض ٞخىاولىا ُٞه ؤما اإلاب  .اإلاباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت اإلاهٞغ

ٌ  IIIاجفاكُت باٌص ) ؤما باليؿبت للٟهل الشاوي ٣ٞمىا بخ٣ؿُمه بلى زالزت  (  II امخذاد الجفاكُت باص

 .  III زم اجٟا٢ُت باػ٫  II اجٟا٢ُت باػ٫  ،I و جىاولىا مً زاللها جباٖا اجٟا٢ُت باػ٫  ،مباخض

 واكؼ الشكابت املطشفُت للجاهب الخُب٣ُي،  ٞخًمً ٞهلحن  ،جىاو٫ الٟهل الشالض ) باليؿبت 

 و مهام الؿلُاث الغ٢ابُت جىُٓم(  و ًى٣ؿم بضوعه بلى زالزت مباخض ، جىاو٫ اإلابدض ألاو٫ في الجضاثش

ُت و ؤصواتها،  ؤما اإلابدض الشالض ٞسهو و اإلابدض الشاوي  في الجؼاثغ   بلى ٖغى ؤهىإ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت في الجؼاثغ في ْل الخىا٤ٞ م٘ باػ٫  اع الخىُٓمي للمٗاًحر الاختراٍػ  . III  حٗضًل ؤلَا

ُت   IIIاو٩ٗاؾاث بنالخاث باػ٫ و ؤما باليؿبت للٟهل الغاب٘:    ٖلى الغ٢ابت اإلاهٞغ

ًحر او٩ٗاؾاث جُب٤ُ اإلاٗا ٞخىاولىا ُٞه زالزت مباخض،٢مىا مً زال٫ اإلابدض ألاو٫ بٗغىفي الجؼاثغ"  

ت لباػ٫  ت ،   IIIالاختراٍػ ج٣ُُم ظهىص الؿلُاث الغ٢ابُت ؤما اإلابدض الشاوي جًمً ٖلى اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

ُت    ت في مجا٫ جدؿحن  الغ٢ابت اإلاهٞغ ُت و ؤما اإلابدض الشالض  ٞخىاو٫ الجؼاثٍغ مىاهج الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت  في ْل  جُب٤ُ اجٟ  . IIIا٢ُت باػ٫ اإلاٗخمضة مً َٝغ الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ
 

 :بدث ضػىباث ال-

مىاظهت نٗىباث ؤو مهاصٞت ٣ٖباث وال ًسخل٠ ألامغ باليؿبت  مً بدض ؤي بهجاػ ًسلى ال            

اإلاغجبُت ولٗل ؤهمها ٧اهذ نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت اإلاُضاهُت و  البدض، لهظا

ُتخى٫ إلاٗلىماث بازانت  غ اإلاغا٢بحن ال،الغ٢ابت اإلاهٞغ ت و ال حؿلم ج٣اٍع  تي حٗخبر مٗلىماث ظض ؾٍغ

 بال إلصاعة اإلاهٝغ التي جخسٝى مً ج٣ضًم اإلاٗلىماث.  

ن ٖملُاث الغ٢ابت اإلاُضاهُت بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ و التي بضؤ بى٪ الجؼاثغ ؤلى ب ؤلاقاعةًًا ججضع ؤ            

ت و ال ًٟصر ٖلى اإلاُُٗاث اإلاغجبُت ،حٗ CAMELSباؾخسضام مُٗاع   2013بخُب٣ُها  ؾىت   خبر ؾٍغ

ذ به، باإلياٞت بلى  اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ُٚاب بها والخ٣ُُم الظي  ًمىذ للمهٝغ ال ٌؿمذ بالخهٍغ

 .بخُب٤ُ ألاؾالُب الخانت بالغ٢ابت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي و ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ فطل ال  ألاو

ف بالشكابت   املطشفُت مذخل للخػٍش
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 جمهُض

ىال جلٗب ني الا٢خهاص ؾالمتصوعا باعػا في يمان ُت ؿلُاث الى٣ضًت الَى  ُتلو ٞاٖ الَى

الاهخمام ًبرػ   مً هىا . صولت يي أل ٢خهاصىٓام الاال اإلاهاٝع قغاًحنخبر  ٦ٗما حالى٣ضًت، الؿُاؾت

، وطل٪ إلاا ًدؿم به اليكاٍ اإلاهغفي مً  الضولُت الى٣ضًت اإلاتزاًض للؿلُاث بالغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع

ُت زانت في و التي م ،مساَغ ٖضًضة ل ْا ٞخئذ جتزاًض م٘ جىٕى و حٗضص اليكاَاث و الخضماث اإلاهٞغ

 .مدؿإعالٗىإلات اإلاالُت و ما ناخهها مً جُىع ج٨ىىلىجي 

ذ و ٖلُه  ُت ٖٞغ ت ألازحرة، الغ٢ابت اإلاهٞغ طل٪ هدُجت الضوع  و اهخماما ٦بحرا زانت زال٫ الٗكٍغ

ُت للضو٫ .الظي ؤنبدذ جًُل٘ به في يمان و ؾالمت اؾخ٣غاع اإلا  ىٓىمت اإلاهٞغ

ُت وؤصواتها،  ؾٝى مىاهجها هداو٫ في هظا الٟهل حؿلُِ الًىء ٖلى مٟهىم الغ٢ابت اإلاهٞغ

ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي ؤو ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي، زم اإلاباصت ألاؾاؾُت لها وطل٪ مً زال٫ جىاو٫ 

 اإلاباخض الخالُت:

  املبدث ألاٌو الشكابت املطشفُتجؿىس  

 اوياملبدث الث  الشكابت املطشفُت مىاهج 

 لثاملبدث الثا  لشكابت املطشفُت الفػالتلاملبادت ألاظاظُت 
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 الشكابت املطشفُت جؿىس املبدث ألاٌو 

ٟـــاهُم التـــي جىاولهـــا  ٗـــاٍع٠ و اإلا ٗـــام ل٩لمــت الغ٢ابـــت و ؤهـــم الخ ُـــغ١ بلـــى اإلاٟهـــىم ال مــً البـــضًهي ؤن هخ

ً و الا٢خهـاصًحن  ًـض مـً اإلا٨ٟـٍغ ُـت بظـالء ٧ـل ٚمـىى خـى٫ مٟهىمهـاالٗض ُـغ١ بلـى  هـٕى زـام  ،بٛ زـم هخ

ُت  .ؤهىاٖها و ؤصواتها  ،منها  و اإلاخمشل في  الغ٢ابت اإلاهٞغ

 ؤظالُبها  الشكابت، ؤهىاغها، خطاثطها ومفهىم  املؿلب ألاٌو 

 لغت و اضؿالخا  الشكابت ؤوال: حػٍشف

 :ًم٨ً ٖغى حٍٗغ٠ ٧لمت الغ٢ابت لٛت و انُالخا  

  لغت شكابتال -1

هـــي اإلاغا٢بـــت بمٗنـــى الاهخهـــاب مغاٖـــاة ل ـــ يء و مـــً  –بٟـــخذ الـــغاء و ٦ؿـــغها  -1الغ٢ابـــتحػـــشف ولمـــت 

ُـــب ُـــب هــــى الخــــاٞٔ  ،مــــً ٣ًــــىم بالغ٢ابــــت :مٗاهيهـــا الخٟــــٔ و الخغاؾــــت. و اإلاغا٢ــــب و الغ٢ ٟــــُٔو الغ٢  و الخ

حَن مىه ٢ىلـه حٗـالى  و  ِٓ ِٞ َخـا
َ
ْم ل

ُ
٨ ُْ ـ

َ
ل َٖ ـا (10)" َوِبنَّ 

َ
ـىَن  (11)ِجِبحَن ٦َِغاًمـا ٧

ُ
ل َٗ ْٟ ُمـىَن َمـا جَ

َ
ل ْٗ ٌَ

ُـاع  (12)  " ؾـىعة الاهٟ

ُـب و هـى الخـاٞٔ،ع٢بـاء مـً اإلاالث٨ـت :و خاٞٓحن  ؤي  ُـه  ،و مـً طلـ٪ الغ٢ و اإلاغ٢ـب اإلا٩ـان الٗـالي ٣ًـ٠ ٖل

ٟـــٔ الغ٢بـــت ألنهـــا مىخهـــبت. ٓـــغه     2الىـــاْغ و مـــً طلـــ٪ اقـــخ٤ ل  ٦مـــا وعص مٗنـــى جغ٢بـــه و اعج٣بـــه بمٗنـــى اهخ

 و عنضه.

ٗــاظم اللٛــت الٗغبُــت "ٖلــى ؤنهــا  ٟهــا لٛــت فــي م ُــام باإلاغا٢بــت وؤلاقــغاٝ ٖلــى ٖمــل ؤًًــا ظــاء حٍٗغ ال٣

ــــاث ٢بـــل وكــــغها  لــــ٘ ٖلــــى اإلاُبٖى
َّ
ُ ًْ ًغا٢ــــب ٍو ــ ٞــــغى زــــمهىـــت َمــ ــــتسكابــــت م  ُّ ــّىٟاث الٟى                          مكــــّضصة ٖلــــى اإلاهــ

ـــٗاع كابــــــت ،ألاؾــ ل الخ مثــــــل س 
ّ
ــــضز ــــاص ( جـ ــــْغٝ : ) الا٢خهــ ـ ــٝغ الهَّ ــ ــ ــــٗغ الهَّ ــــي ؾــ ــــؼّي فـ ــٝغ اإلاغ٦ــ ــ ــــت ؤو اإلاهـ ٩ىمــ

 3.للٗمالث

 ، و الخغاؾــت، و الغنــضممــا ؾــب٤، وؿــخيخج ؤن هىــا٥ ٖــضة مٗــان للغ٢ابــت فــي اللٛــت و هــي الخٟــٔ          

 و الاهخٓاع.

 

 

2-  
 
  الشكابت اضؿالخا

                                                             
1
ت-   "Control " باإلهجلحزًّ

٨ُت اإلاٟخىخت  هدى مىهج مخيامل للشكابت غلى املطاسف إلاظالمُتمهُٟى ببغاهُم مدمض مهُٟى ، - 2 ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة  الجامٗت ألامٍغ

 . 21 -20، م م: 2012،م٨خب ال٣اهغة ،٢ؿم الا٢خهاص ؤلاؾالمي، 
ش ؤ"، اإلاٗاوي، كامىط غشبي غشبي و معجم املػاوي الجامؼ -للٛت الٗغبُت مٗنى الغ٢ابت في مٗاظم ا  -3 ل٘ ٖليهما بخاٍع

ّ
 .، بخهّغ29-09-2017َٝ
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ــا  ُـــــض الخٟانــــُل و اج٣ٟـــــذ ٚالبُتهـــ ٠ التـــــي جىاولــــذ مٟهـــــىم الغ٢ابـــــت مــــً خ  ازخلٟــــذ مجمـــــل الخٗــــاٍع

ًبضو ؤن الخالٝ  ٧ىؾُلت و هضٝ صون الخُغ١ بلى ؤؾاؾها و ظىهغها  ٦ما هاتٖخبر ٞا،مً خُض اإلادخىي 

ض للغ٢ابت ًًٟي ٖليها ؤهمُت زانت  1. ٖلى جدضًض مٗنى مىخَّ

ــت ً بــازخالٝ جىظهــاتهم ال٨ٍٟغ هــا "خُــض  ،ل٣ــض جىاولهــا بٗــٌ اإلا٨ٟــٍغ ٌ هجــري  ٖٞغ  Henri " "فــاًى

FAYOL   2   لــى ؤنهــا جخمشــل فــي الخد٣ــ٤ ممــا بطا ٧ــان ٧ــل  ــ يء ة الهــىاُٖت و الٗامــت " ٖفــي ٦خابــه ""ؤلاصاع

ُـت اإلاؿـخسضمت ٣ـا للخ ٖـضاصها، و مـً ؤهـم ؤهــضاٞها    ًدـضر ٞو و للخٗلُمـاث الهـاصعة و اإلابــاصت التـي جـم ب

 جىيُذ ه٣اٍ ال٠ًٗ و ألازُاء بٛغى مى٘ ج٨غاعها.

ــت اىــا٥ مــً اٖخبرهــا ٖلــى ؤنهــا ٞــٕغ مــً ه و   لتــي بمىظههــا ًــخم الخإ٦ــض مــً ؤن الخىُٟــظ الٗملُــت ؤلاصاٍع

ًـغوعي ؤن جمـاعؽ  الٟٗلي مُاب٤ إلاٗاًحر الخُِ اإلاغؾىمت، و ختى ًخم الخإ٦ض مً جل٪ اإلاُاب٣ـت ٞمـً ال

 3الٗملُت الغ٢ابُت مىظ اللخٓت ألاولى للخىُٟظ و حؿخمغ ؤزىاءه و جمخض ما بٗض اهتهاثه.

ـــىٟها الــــبٌٗ ٖلــــى  ُٟــــت ٦مــــا نـ ـــا ْو ــــ٤ مــــً ؤن مــــً اإلاسخهــــت  الؿــــلُتمــــً زاللهــــا ج٣ــــىم ؤنهـ الخد٣ُّ

 لألهضاٝ اإلاغؾىمت 
ً
٣ا

ْ
 4.الى٢ذ اإلادضص لها وفيب٨ٟاًت الٗمل ٌؿحر َوٞ

 ٖلما ًدُُىا الظي اإلاخخاب٘ الىٓامي الجهض ؤنها"  ؤًًا هىا٥ مً  جُغ١ إلاٟهىمها و اٖخبرها

شبذ اإلا٣غعة، للخُِ الخىُٟظي ألاصاء ماهُت ًٖ صوعي وبك٩ل  لألهضاٝ مد٣٣ا ءظا ألاصاء ؤن مً ٍو

 .5" اإلاغظىة

في طاث الؿُا١ هىا٥ مً اٖخبرها ٖلى ؤنها وكاٍ زام بالخإ٦ض مً ؤن ألاصاء الٟٗلي ًُاب٤ 

ألاصاء اإلاسُِ و اجساط ما ًلؼم مً بظغاءاث جصخُدُت بما ًًمً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ و حُٗٓم الٟٗالُت 

 6الخىُٓمُت .

غ ٖلم ؤلاصاعة ٖلى ؤنها ظؼء ؤؾاس ي ال ظهت ؤزغي، هىا٥ مً ٖٝغ الغ٢ابت مً وظهت  هٓمً 

٣ا ت و هضٞها الجىهغي هى الخإ٦ض مً ؤن الخىُٟظ وألاصاء الٟٗلي ٌؿحران ٞو  ًخجؼؤ مً الٗملُت ؤلاصاٍع

 مىاًَ ٦ك٠ منها والهضٝ للصاعة ؤؾاؾُت اإلاغؾىمت،باٖخباع ؤن ٖملُت الغ٢ابت مؿاولُت للخُت

                                                             
  27م 2010، صاع الخامض لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن ، الشكابت املالُت في الىظام الاكخطادي إلاظالميبؿام ٖىى ٖبض الغخُم ُٖانغة،  - 1
ت ؤلاصاعة ال٨الؾ٨ُُت و ج٩لم   ،1918-1888جىلى مىهب مضًغ ماؾؿت مىجمُت ما بحن   1841ؾىت    هجري ٞاًى٫ ولض    - 2  ٌٗخبر ٦ماؾـ لىٍٓغ

ُٟت اإلاغا٢بت . ىٖل اث٠ زانت  في اإلااؾؿت منها ْو  زمؿت ْو
ذان مدمذ ،حباس غبذ الشصاق ، -3 ، املاجمش الػلمي الذولي ػاًير الػاملُتمخؿلباث جىُُف الشكابت املطشفُت في الىظام املطشفي الجضاثشي مؼ املٍص

 .  04،الجضاثش ، ص  2008ماسط  12و  11الثاوي خىٌ بضالح الىظام املطشفي الجضاثشي،حامػت كاضذي مشباح، وسكلت، ؤًام 
 .10،م:    2010، 275، الٗضص مجلت بؾالمُت ظامٗت ،مجلت البُان : هظام الشكابت غلى املاٌ الػام في الاكخطادببغاهُم ٖلي،   - 4
 .  87،م 1991 ،بحروث،123-122،مجلت اإلاهاٝع الٗغبیت،الٗضصالشكابت الخاسحیت الشاملت هإداة ملخابػت جلىیم ألاداءٖبض اإلاامً ٖلي،- 5
 . 152، م2016، صاع الغهُم  لليكغ ،ٖمان، ألاعصن،  مبادت إلاداسةجِؿحر مدمض م٣ضاصي، مدمض الخحر ٞاًذ،  - 6
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  ال٠ًٗ

 1.ج٨غاع جل٪ ألازُاء بٗضم ُٟلتال٨ الىٓم ووي٘ جصخُدهاو   ألازُاء و

ذ الغ٢ابت ؤًًا بإنها "جل٪ ؤلاظغاءاث اإلاسخلٟت التي حؿخسضم في م٣اعهت الىخاثج اإلاد٣٣ت   ٦ما ٖٞغ

  بما هى مؿتهضٝ ،والىنى٫ بلى الاهدغاٞاث وجدضًض ألاؾباب التي ؤصث بليها وون٠ الٗالط اإلاىاؾب

 2" بما ًد٤٣ ٖضم ج٨غاع مشل هظه الاهدغاٝ

ؤن الغ٢ابت عبُذ بالخىُٓم و ج٣ىم ٖلى مخابٗت ؤصاء الٗما٫ ٟاهُم الؿاب٣ت ًدبحن لىا اإلا مً زال٫

 و ٢ُاؾه مً زال٫ مضي التزام الٗامل بال٣ىاهحن و ؤلاظغاءاث .

اث٠  اٖخبرث٦ما  ُٟت مً ْو  ٧ىؾُلت و هضٝ لخد٤ُ٣ ما هى مسُِ حؿخسضم  ؤلاصاعة ٧ْى

ت ألاؾاؾُت و طاث جضزل يمً ا خُض  ،ؤلاصاعةو مؿتهضٝ مً َٝغ  اث٠ ؤلاصاٍع لٗملُاث ؤو الْى

مُاب٣ت الخىُٟظ لل٣ىاٖض مغاخل مخٗضصة و مخ٩املت جًُل٘ بها ؤلاصاعة  مً ؤظل الى٢ٝى ٖلى مضي 

ذ َٗ  . ٦ما حؿعى ؤًًا و مضي جد٤٣ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت مً َٝغ ؤلاصاعة والخٗلُماث التي ُوِي

  جل٪  ج٨غاع بٗضم ال٨ُٟلت الىٓم ووي٘ ُدهاجصخ بٛغى وألازُاء ال٠ًٗ مىاًًَٖ  ٨ك٠ال بلى 

 .ألازُاء

ل الاهخمام اإلاتزاًض بها زانت م٘ بضاًت  الشىعة ْالبض مً ؤلاقاعة بلى ؤن مٟهىم الغ٢ابت جُىع في 

اث إلاسخل٠ اإلاضاعؽ  الهىاُٖت و الاهخمام بالخىُٓم و ألاصاء ،خُض جىاولذ الٗضًض مً الىٍٓغ

ُٟت ؤؾاؾُت لخد٤ُ٣ ال٨الؾ٨ُُت و الىُى٦الؾ٨ُُت و ا لخضًشت مٟهىم ؤلاصاعة  م٘ اٖخباع الغ٢ابت ٧ْى

 .ؤهضاٝ اإلاىٓمت

بغػ عواصها "ما٦ـ ُٞبر"  ؤلضي اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت و و هىا وكحر بلى ؤن مٟهىم الغ٢ابت             

هغمُا، ل جىُٓم مٛل٤ ًخسظ الجهاػ ؤلاصاعي ُٞه جىُٓما ٌْٗخبرها طل٪  ؤلاقغاٝ الهاعم و الض٤ُ٢ في 

بِىما هجض اإلاضعؾت الىُى٦الؾ٨ُُت ٢ض ع٦ؼث ٖلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت )الٗىامل الاظخماُٖت و الىٟؿُت 

  لألٞغاص(

 اإلاغهت الغ٢ابت مً زال٫ طل٪ و اإلااؾؿت، ؤهضاٝ جد٤ُ٣ في الضًم٣غاَي و اٖخمضث ٖلى ؤلاقغاٝ

ت بالخىاٞؼ اهخمذ و اإلاٟخىح الاجها٫ و   3.الٗامل لدصجُ٘ اإلاٗىٍى

 

                                                             
 .  6،م 1989 ،الجؼاثغ،2 ،الضیىان الىَني للمُبىٖاث الجامٗیت،َبٗتالشكابت املطشفیتیاع،ٖبض ال٨غیم َ - 1
ُت،الشكابت املطشفیت غلى مىاسد واظخخذاماث اللؿاع الػاممخي الضیً الٛغیب، - 2  .  2، م1 970،البى٪ اإلاغ٦ؼي اإلاهغي،مٗهض الضعاؾاث اإلاهٞغ
مغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي ؾ٨ُ٨ضة همىطظا،مظ٦غة ماظِؿخحر ٚحر ميكىعة ،٧لُت الٗلىم الاظخماُٖت   داءالشكابت الخىظُمُت و ألا بًمان مدامضًت،  - 3

  .23،م  2008،ؾ٨ُ٨ضة،  1955ؤوث  20و الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت 
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ـــغ الا٢خهــــاص ؤلاؾــــالمي  ٓـ  البــــض ؤن ال وٟٛــــل ٖلــــى بُٖــــاء ٨ٞــــغة و لــــى وظحــــزة ٖلــــى مٟهــــىم الغ٢ابــــت فــــي ه

اث و ألاقـُاء  م الخهـٞغ ٓـت و ج٣ـٍى ٗـت و مالخ خُض ٌٗٝغ الغ٢ابـت ؤلاؾـالمُت بمٟهىمهـا الٗـام ٖلـى ؤنهـا مخاب

ٖـض و  ٗت  بىاؾُت الٟغص طاجه ؤو بىاؾُت الٛحر و طل٪ بهـضٝ الخإ٦ـض مـً ؤنهـا جـخم خؿـب ٢ىا ؤخ٩ـام الكـَغ

 1ؤلاؾالمُت و بُان الاهدغاٞاث و ألازُاء جمهُضا لٗالظها ؤوال بإو٫. 

ٗت ؤلاؾــالمُت و بُــان الاهدغاٞـــاث               ٓــغ ؤلاؾــالم هــي الخ٣ُــض ب٣ىاٖــض و ؤخ٩ــام الكــَغ  ٞالغ٢ابــت فــي ه

 اه ؾاب٣ا .و ألازُاء و  الٗمل ٖلى جصخُدها و هى ما ًمحزها ٖلى اإلاٟهىم الىيعي الظي جىاولى
 

 ؤهىاغها  زاهُا 

ت ؤو اإلاُٗاع  ٣ا للؼاٍو  لِـ هىا٥ هٕى واخض للغ٢ابت و بهما جخٗضص ؤهىاٖها و جخٟاوث هماطظها ٞو

 الظي ًىٓغ بليها مىه : 

غلى ؤظاط إلاحشاءاث ؤو غلى ؤظاط الىخاثج سكابت  -1
2   

 جى٣ؿم بلى ما ًلي 

اثحؿدىض ٖلى ؤؾا  : سكابت غلى ؤظاط إلاحشاءاث - التي جهضع  ؽ ال٣ىاٖض و ؤلاظغاءاث ب٣ُاؽ الخهٞغ

 و ؤلاظغاءاث.  ًٖ اإلاىٓماث الٗامت و مُاب٣تها إلاجمٕى ال٣ىاهحن و ال٣ىاٖض و الًىابِ الُغ١ 

٤ مٗاًحر ًم٨ً ٢ُاؾها سكابت غلى ؤظاط الىخاثج - : ج٣ىم ب٣ُاؽ الىخاثج النهاثُت للمىٓمت الٗامت ٞو

ُا.  مىيٖى
 

 ػملُت الشكابتخعب جىكُذ اللُام ب -2

 هىا٥ مً ٣ًؿمها خؿب جى٢ُذ ال٣ُام بٗملُت الغ٢ابت خُض هجض ما ًلي            

ها  سكابت ظابلت  -  حٗخبر ع٢ابت ماوٗت ؤو و٢اثُت بمٗنى جمى٘ ألازُاء ؤو الخجاوػاث ٢بل و٢ٖى

ٟحنو بالخالي ٞهي تهضٝ بلى الى٢اًت مً   بلى جُب٤ُ الاهدغاٞاث مىظ البضاًت. جخمحز بضٞ٘ اإلاْى

 و جىُٟظ ال٣ىاهحن واللىاثذ والخٗلُماث بهغامت ، ٦ما حٗمل ٖلى صعء اإلاساَغ والخدظًغ  

ها والخ٣لُل مً ٞغم اعج٩اب ألازُاء زانت ٖىضما جٟخ٣ض ؤلاصاعة الخبرة    منها ٢بل و٢ٖى

  3في مجاالث مُٗىت .
 

                                                             
م الكى٧ي،  - 1  . 15،م  2011، ، صاع الىٟاجـ لليكغ و الخىػَ٘الشكابت غلى املاٌ الػام في الاكخطاد إلاظالميقاصي ؤهىع ٦ٍغ
ت بين املفهىم الىغعي و املفهىم إلاظالميخؼام ماَغ اإلاُحري و هاوي ًىؾ٠ زاق٣ىجي ، - 2 ؼ   الشكابت إلاداٍس ،مجلت ظامٗت اإلال٪ بً ٖبض الٍٗؼ

   70،م1997:الا٢خهاص و ؤلاصاعة، الؿٗىصًت ،
  29، م 2006ت، ٖمان، ألاعصن، ، صاع ظهُىالشكابت املالُت في اللؿاع الحىىميؤ٦غم ببغاهُم خماص ، - 3
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اإلاالُت اإلاُلىب ٞدهها و مغاظٗتها وبٗض ججغي هظه الغ٢ابت  بٗض نهاًت الضوعة  سكابت نهاثُت ؤو الخلت  -

اث و جدًحر الخؿاب الخخامي للكغ٦ت و جىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت بك٩لها النهاجي.  1بظغاء الدؿٍى

 مً ؤهم مؼاًاها ال٨ك٠ ًٖ مىاًَ ال٠ًٗ و ال٣هىع في الؿُاؾاث اإلاُب٣ت ؤو اهدغاٞاث   

 ت  لخصخُدها.في جىُٟظ الخُِ اإلاغؾىمت م٘ اجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾب
 

 الشكابتالجهت التي جلىم بخعب  -3

حن ؤؾاؾُحن لها و هما  ت الجهت التي ج٣ىم بالغ٢ابت ًم٨ً الخمُحز بحن هٖى  مً ػاٍو

  الشكابت الذاخلُت  -

 اعجبُذ الغ٢ابت الضازلُت في مغاخلها ألاولى بدماًت الى٣ضًت باٖخباعها ؤ٦ثر ألانى٫ ٖغيت للخالٖب  

ىت الٟهل بحن الازخهاناث )ٖملُاث الدسجُل  و الازخالؽ و طل٪  بخُٗحن مؿاولُت ؤمحن الخٍؼ

  2 .ُٞما بٗض بلى اإلاسؼوهاث و ٚحره مً ألانى٫  او ٖملُاث الخدهُل( زم امخض اهخمامه

ْهــىع الغ٢ابــت الضازلُــت ٧ــان مىــظ ال٣ــضم )مغخلــت الخبــاص٫ باإلا٣اًًــت ٢بــل ْهــىع الى٣ــىص( لُخُــىع      

ــــ ـــغ الٗهــ ــــى مـــ ـــا ٖلــ ــــاث مٟهىمهــ ــــضعها مىٓمــ ــا  مهــ ــ ــــىم و خالُــ ــــظا اإلاٟهــ ــــذ هــ ــــضة جىاولــ ًـ ــــاٍع٠ ٖض ــــا٥ حٗــ ىع. هىــ

ــــبت ) ــ ــ ــــظل٪اإلاداؾــ ــ ــ ــــضًً و ٦ـــ ــ ــ ــــبحن اإلاٗخمـــ ــ ــ ــــي للمداؾــ ــ ــ ٩ـــ ــــض ألامٍغ ــ ــ ـــا، اإلاٗهــ ــ ــ ــ ــــبحن بٟغوؿــ ــ ــ ــــراء اإلاداؾـــ ــ ــ ـــاث الخبــ ــ ــ ــ  هُئــ

 COSO.3لجىت

ــــضعث           ــــت ؤنـــ ُـــ ــــىت " COSO" اإلاغظٗ ــــت ؾـــ ُـــ ــــت الضازل ــــذ بخ  1992للغ٢ابـــ ــــض ٢امـــ ُـــ ــــضدضخ ــــُاث  ًـــ ــ ؤؾاؾـ

ش الضازالغ٢ابـت  ظــل الخما ــ ي مــ٘ جُــىع ؤوطلــ٪  مــً   2013مـاي  14لُــت،٦ما قــهضث ٖملُــت جدُــحن بخــاٍع

ٗـــضي  اإلادــُِ الا٢خهـــاصي و الخىُٓمــي للماؾؿـــاث )مســـاَغ ظضًضة،الخى٦مــت و مخُلبـــاث  ؤلابــاٙل بمـــا ًخ

  اإلاٗلىماث اإلاالُت  (.

 لغ٢ابتا ( COSO 4  Committee of sponsoring organisation s of Treadwayلجىت  ٝحٗغ       

غها الهاصع ؾىت  يمً الضازلُت ًىٟظها مجلـ بصاعة ال٨ُان، ؤلاصاعة  ٖملُت" ؤنها ٖلى 2013ج٣ٍغ

                                                             
  . 30ؤ٦غم ببغاهُم خماص ،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م  - 1
 .9، م 2010و مىػٖىن،ٖمان،ألاعصن،  هاقغون، صاع البضاًت  مفاَُم خذًثت في الشكابت  الذاخلُت و املالُتمهُٟى نالر ؾالمت ، - 2

3 - Benamghar Mourad , La réglementation prudentielle des banques et établissements financiers en Algérie  

et son degré d’adéquation avec aux standards de Bale 1 et Bale 2 ,mémoire de Magistère en sciences 

économiques ,option :Monnaie-finance-Banque faculté des sciences économiques,commerciales et  des 

sciences de Gestion, Université Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU ,Algérie ,2012, P P :  .751 -751  
4 - Treadway est un sénateur Américain fondateur du comité (COSO) suite à son important  travail de recherche   

     sur l’audit et  le contrôle interne établit en 1980.  
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حرهم حر يمان م٣ٗى٫ ُٞما ًخٗل٤  ٚو ٟحن، واإلاهممت لخٞى خد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاخٗل٣ت بمً اإلاْى

  1" . والامخشا٫ بالٗملُاث وؤلاباٙل 

  2بت الضازلُت و هيزالزت ؤهضاٝ للغ٢ا ٦COSOما خضصث لجىت 

  الخإ٦ض مً ٦ٟاءة و ٞٗالُت الٗملُاث ٦هضٝ عثِس ي و الغبدُت و خماًت ألانى٫؛ 

  الخإ٦ض مً صخت و ص٢ت ال٣ىاثم و الخؿاباث اإلاالُت؛ 

  .الخُاب٤ و الامخشا٫ لل٣ىاٖض و ال٣ىاهحن اإلاُب٣ت 

ًضة ويٗذ ؾبٗت ٖكغ مبضءا مً زال٫ هظه اإلاغظُٗت الجض COSO ججضع ؤلاقاعة بلى بن لجىت            

اث٠ للغ٢ابت الضازلُت و التي حؿمذ بخد٤ُ٣ ع٢ابت صازلُت ٞٗالت   3 .ؤؾاؾُا مغجبِ بسمؿت ْو

 الشكابت الخاسحُت  -

            

  الظًً ًخم حُُٗنهم "مض٣٢ىا الخؿاباث"ًخىلى ال٣ُام بها مىضوبحن و مٟىيحن ًٖ اإلاؿاهمحن هم 

 م٘ بصاعة اإلااؾؿت   اعجباَهم ٩ًىن م٘ اإلاؿاهمحن و لِـخُض ،محنمً ٢بل الهُئت الٗامت للمؿاه

   ٦4ما ٌكتٍر ٞيهم ٖضم خُاػتهم ؤي صًً ججاه اإلااؾؿت و لِؿذ لهم ؤي مىٟٗت جغبُهم بها . 

ت للهُئت الٗامت للمؿاهمحن، ح٨ٗـ ضم ٣ً        غهم الؿىٍى مض٣٢ي الخؿاباث  ٖىض نهاًت ؤٖمالهم ج٣اٍع

 زاهُتها و خؿاباتها و م٣ترخاث ًٖ جىػَ٘ ألاعباح، لُخم في النهاًت اإلاهاص٢ت ٖليها ويُٗت اإلااؾؿت و مح

٤ ما ًىو ٖلُه ٢اهىن الكغ٧اث  .  ؤو الخدٟٔ ٖليها ؤو بٖاصتها و طل٪ ٞو

  مً خُث هؿاق غملُت الشكابت   -4

  5 ج٣ؿم الغ٢ابت خؿب هظا اإلاُٗاع بلى             

ـــاث اإلاشبخــــت فــــي الــــضٞاجغ و الســــجالث و الخإ٦ــــض مــــً ؤن ظمُــــ٘ و حٗنــــي ٞدــــو ظ سكابــــت واملــــت  - مُــــ٘ البُاهـ

ــاباث و ال٣ــــىاثم اإلاالُــــت و ٚاًــــت ؤلاصاعة مــــً هــــظه  الٗملُــــاث م٣ُــــضة باهخٓــــام و بنهــــا صــــخُدت صــــخت الخؿــ

ت.  الغ٢ابت هى الخإ٦ض مً مضي الالتزام بال٣ىاهحن و ألاهٓمت و و الخٗلُماث اإلاىيٖى

                                                             
1
 - COSO Internal Control – Integrated Framework (2013) , released by COSO on May 14, 2013. P  2.  

تخمض ،ؤمدمض ؾمحر  - 2                 2009ٖمان،ألاعصن، ِؿغة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت،،صاع اإلاالجىدة الشاملت و جدلُم الشكابت في البىىن الخجاٍس

   28-29م م
ض مً الخٟ - 3 غهٓغ بالخٟهُل لخ٣ٍغؤنُل خى٫ اإلاباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت الضازلُت  اإلاٍؼ COSO Internal Control – Integrated 

Framework (2013)  انًهحق ص( ص 23-22 .) 
 2008ػَ٘ و الُباٖت، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت الشاهُت، صاع اإلاِؿغة لليكغ و الخى  البىىن،،مداظبت  ٖبض الغخمً ؾالمٞاث٤ ق٣حر ٖا٠َ ألازغؽ،   - 4

 .  332-333م م
 . 120،م 2015،صاع اإلاىاهج لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،ألاعصن ،بداسة البىىنمدمض ٖبض الٟخاح الهحرفي ،  - 5
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ؤؾاؽ الازخباع و تهضٝ بلى الخإ٦ض مً صخت خؿاباث اإلايكإة و مضي صاللت ج٣ىم ٖلى    سكابت حضثُت  -

 ٢ىاثمها ٖلى هدُجت ؤٖمالها و مغ٦ؼها اإلاالي.

لت جىفُزَا  -5  1 : خعب ؾٍش

 ع٢ابت ٦مُت  :ع٢ابت مباقغة و ع٢ابت ٚحر مباقغة و الغ٢ابت خؿب مجا٫ جُب٣ُها  اؾدىاصا بلى                  

ُت ُت.. ًإح و ع٢ابت هٖى ٣ت مٟهلت  الخ٣ا يمً ؤهىإ الغ٢ابت اإلاهٞغ  ي جبُانهم بٍُغ
 

 خؿىاث و خطاثظ الشكابت  زالثا 

  2ٖىانغ و هي ؤعبٗت جىُىي ٖملُت الغ٢ابت ٖلى  ؿُغةظل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؤمً             

 ؛٧األهضاٝ و الخُِ و الؿُاؾاث التي حؿخسضم مغقض لألصاء الغ٢ابي  ض اإلاٗاًحر ًجدض 

 ُ؛ؽ اليكاٍ الجاعي ٦مُاا٢ 

 ؛ج٣ُُم اإلاضزالث و ألاصاء الجاعي خؿب ألاهضاٝ و اإلاسُِ و الؿُاؾاث ٦مٗاًحر 

 ُت في ق٩ل ٢غاعاث جصخُدُت ٞىعٍت خصخُدط ؤلاظغاءاث الاجسا . 
 

تها             ًجب ؤن ال ج٩ىن الغ٢ابت ٦ىبًاث مىٟهلت ٖلى ٞتراث مخباٖضة بل ًجب  صوعٍتها و اؾخمغاٍع

ًـــض الاهدـــغاٝالخىل بـــ٢ ُـــظ ،ؤزىـــاء الخجهحـــز )جدض ُـــُم الىخـــاثج و جصـــخُذ  ٟ ُـــظ )ج٣ ٗـــض الخىٟ و جصـــخُده ( و ب

   3.اإلاؿخ٣بل(

حن  ؤولىالبض مً ؤلاقاعة بلى ؤن  اإلاٗاًحر التي ًخم  جدضًضها  ٦سُىة   مٗاًحر  للغ٢ابت ج٣ؿم بلى هٖى

ــــ ــ ــــاٞت و ٚحرهــ ــ ــــىص الى٢ذ،اليؿب،ألاوػان،اإلاؿــ ــ ــــل الى٣ــ ــ ــــها مشــ ــ ــــً ٢ُاؾــ ــ ــــت ًم٨ــ ــ ــــــو ٦مُــ ــــت جســ ــ ُــ ـــاًحر هٖى ــ ــ ٗـ ا ،و م

ٗـــاملحن  ٞـــت ال ٗـــاًحر شخهـــُت ٦خى٢ـــ٘ صعظـــت والء ٧ا ُـــت و حٗخبـــر م ألاوكـــُت التـــي ًهـــٗب ٢ُاؾـــها بهـــىعة ٦م

  4 .للمىٓمت و الخ٨م ٖلى وكاٍ الٗال٢اث الٗامت

 

 

 

 

                                                             
 صعاؾاث مداؾبُت  مجلت -صًىان الغ٢ابت اإلاالُت همىطظا – دوس الشكابت الخاسحُت في جىظُم العُاظت الاظخيرادًتؾالم مدمىص ٖبىص ،  - 1

 .      205،م2016، الٟهل الشاوي،ؾىت 35الٗضص  –و مالُت،ظامٗت بٛضاص،الٗغا١،اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث اإلاالُت واإلاداؾبُت ، اإلاجلض الخاصي ٖكغ 
 . 111،م2016، صاع الابخ٩اع لليكغ و الخىػَ٘ ، ال٣ضؽ ،  بداسة البىىنمدمض  مهُٟى وٗماث ،  - 2
 . 105م ؾالمت مغظ٘ ؾاب٤، الر مهُٟى ن  - 3
 . 114-115م مدمض مهُٟى وٗماث، مغظ٘ ؾاب٤، م - 4
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 ؤظالُب الشكابت   سابػا

ـــا         ــــي حؿـــــخسضم لل٣ُــ ـــالُب التـ ــــض مـــــً ألاصواث و ألاؾــ ًـ ـــا بـــــحن الٗض ــــً ًم٨ـــــً ؤن همحـــــز مــ م بالغ٢ابـــــت و ًم٨ـ

 الخُغ١ بلى ؤهمها ٦ما ًلي 

 ؤظالُب الشكابت (  01الجذٌو سكم )

 ألاظالُب ؤكعام الشكابت

 الىماطط-اإلاٗاصالث -الخغاثِ-الجضاو٫  الغ٢ابت ٖلى اإلاسؼون

 ٢ىاثم الٗملُاث-اإلاىاػهاث-اليؿب اإلاالُت-همىطط صًىن  الغ٢ابت اإلاالُت

 ًؼو ألا-صواثغ الجىصة -ةزغاثِ الجىص الغ٢ابت ٖلى الجىصة

                       ، صاع البضاًت هاقغون و مىػٖىن، ٖمانمفاَُم خذًثت في الشكابت الذاخلُت و املالُتمهُٟى نالر ؾالمت، اإلاهضع                    

 . 88-89 م م ،2010ألاعصن،                                  

 

ٖـــت الىؾـــاثل و ألاصواث التـــي ط٦غهاهـــا مــً ظهـــت ؤزـــغي حؿـــع             ى الغ٢ابـــت مــً وعاء اؾـــخسضام مجمى

ت مً ألاهضاٝ الٗامت    1ؾاب٣ا بلى جد٤ُ٣ مجمٖى

 ت ٣ا إلاا هى م٣غع له َب٣ا للخُِ اإلاىيٖى   ؛الخد٤٣ مً ؤن ؤلاهٟا١ جم ٞو

 ٣ت مشلى  .اإلاىاعص خهلذ ٦ما هى م٣غع و ؤنها اؾخسضمذ بٍُغ

حن ٦ما جى٣ؿم هظه ألاهضاٝ الٗ    امت بضوعها بلى هٖى

  ؤهضاٝ ج٣لُضًت الخإ٦ض مً ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت ا٦دكاٝ ألازُاء و خاالث الٛل و الخد٤٣

  ؛مً بجبإ و ؤؾالُب خضًشت في الخىُٓم

  ؤهضاٝ بؾتراجُجُت ج٨مً في الخٟاّ ٖلى اإلامخل٩اث و اإلاىظىصاث بما ًًمً خماًت اإلاا٫ الٗام

ــــمً ج ًـ ــا ً ــ ــــت بمـ ُـ ــــاصة الٟٗال ٍـ ــــو ػ ُـ ــــاصة ؤلاهخاظ ٍـ ــــحن ألاصاء و ػ ــــاث    تدؿـ ــــلُاث بالبُاهــ ــــض الؿـ ٍـ  و جؼو

 و اإلاٗلىماث ألا٦ُضة.

 

 

 

 

 

                                                             
 . 21-22م  ، ممغظ٘ ؾاب٤ؤ٦غم ببغاهُم خماص،  - 1
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  و ؤهىاغها الشكابت املطشفُتاَُت ماملؿلب الثاوي 

ُت الغ٢ابت جلٗب      و الخإ٦ض هاٝع اإلا وكاَاثاؾخمغاع صوعا هاما في يمان الؿلُمت اإلاهٞغ

التي جًٟي هٕى  تجدؿحن ألاصاء بال٨ُُٟم٘  ،اإلادخملت إلاساَغ اخماًتها مً مغا٦ؼها اإلاالُت و  ؾالمتمً 

 .اؾخ٣غاعهؾالمت الجهاػ اإلاهغفي و ٩٦ل بما ًًمً  تمً الٟٗالُت ٖلى اإلاىٓىم

 الغ٢ابت حٍٗغ٠ ٖلى اإلاٟاهُم هظه هُب٤ ؤن ًم٨ً ٖام بك٩ل الغ٢ابت مىيٕى بلىغها ؤقبٗضما  

خباع زهىنُت ٖمل ا ُت ،م٘ ألازظ بٗحن الٖا إلاهاٝع و الخُىعاث التي قهضتها زال٫ الؿىىاث اإلاهٞغ

اث  2008زغها ؤػمت ال٣غوى الغهىُت ؾىت أألازحرة والتي جمحزث بتزاًض ألاػماث اإلاالُت  التي مؿذ ٦بًر

٨ُت  اإلاهاٝع في الىالًاث اإلاخدضة  .ألامٍغ
 لخُاةا ٖهبُه باٖخباعه ٖلمازغا  ولِـي اإلاهغف لٗملمىظها و صاٖما ل الغ٢ابت ج٩ىن  ؤن البض

 . الضو٫  مً صولت ؤي في الا٢خهاصًت
 

 الىظشي لها  ش مفهىمها و الخبًر ؤوال:

 مفهىمها -1

ٟاث  ؾبُل ٖلى منها هظ٦غ واخض مًمىنها ؤن بال ألالٟاّ في ازخلٟذ نب و ,لها ٖضة وعصث حٍٗغ

 إلاشا٫ا

  ت الىؾاثل وؤلاظغاءاث التي جىٟغص الؿلُاث الى٣ضًت واإلاالُت وبك٩ل زام البى٪ جمشل مجمٖى

اث جإحي اإلاغ٦ؼي بمماعؾتها،بهضٝ  ججىِب اإلاهاٝع مٛبت الاهؼال١ في مساَغ اثخماهُت،ؤو جهٞغ

 بيخاثج ؾلبُت ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي والخجاعي  ،بياٞت بلى هضٝ ؤزغ ٨ًمً في اإلاداٞٓت 

ً ٖلى مهالر ؤصخاب الىصاج٘  1.مً الجمهىع واإلااؾؿاث والضاثىحن آلازٍغ

  ت ال٣ىاٖض و  ظغاءاث و ألاؾالُب التي حؿحر ٖليها ؤو جخسظها الؿلُاث الى٣ضًت ؤلا مجمٖى

، ونىال   و البىى٥ اإلاغ٦ٍؼت و اإلاهاٝع ،بهضٝ الخٟاّ ٖلى ؾالمت اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للمهاٝع

ً ظهاػ مهغفي ؾلُم و ٢اصع ٖلى ؤن ٌؿاهم في الخىمُت الا٢خهاصًت.  2بلى ج٩ٍى

 

                                                             
ت ، مجلت اإلاد٤٣ الخلي للٗلىم ال٣اهىهُمفهىم سكابت البىً املشهضي غلى املطاسف دساظت ملاسهتمدمض نالر شخحر و ببغاهُم بؾماُٖل ببغاهُم ،  - 1

 . 167، م:  2017الؿىت الخاؾٗت ، /والؿُاؾُت، ظامٗت بابل،الٗغا١   الٗضص الشاوي
ض الىعي الشكابي املطشفينالح قا٦غ البٛضاصي، مدمض زمِـ خؿً الخمُمي،  - 2  بدض جُب٣ُي - دوس الشكابت إلاششافُت للبىً املشهضي في حػٍض

، الٟهل الشالض،لؿىت 28الٗضص  –مجلت صعاؾاث مداؾبُت و مالُت، اإلاجلض الخاؾ٘  -الخانت في البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي و ُٖىت مً اإلاهاٝع الٗغا٢ُت

 . 64،م2014
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ت مما ؾب٤، ًم٨ً اؾخيخاط حٍٗغ٠ للغ٢ابت اإلاهغ  ً الىؾاثل التي جخسظها مُٞت ٖلى ؤنها مجمٖى

ُت وفي م٣ضمتها ال ت،مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت ؤنى٫ اإلاهاٝع بىى٥ الهُئاث الغ٢ابُت اإلاهٞغ اإلاغ٦ٍؼ

وامخال٥ وؿبت ظُضة مً الؿُىلت، م٘ جد٤ُ٣ ؤعباح ٖالُت ، بُٛت يمان الاؾخ٣غاع اإلاالي و خماًت 

ني مً ؤًت ؤػماث مً   ؤصخاب الىصاج٘ واإلاؿاهمحن والضاثىحن الا٢خهاص الَى
ً
 ظهت، و يمان خماًت

 . مً ظهت ؤزغي 

ُت جخ٩ـــىن مــً زالزـــت م٩ىهــاث ؤؾاؾـــُت و هــي  اإلاٗـــاًحر ؤلاقـــغاٝ اإلاهــغفي،  ًدبــحن ؤن الغ٢ابـــت اإلاهــٞغ

ٞـت اليكـاَاث اإلاخٗل٣ـت بالغ٢ابـت زـاعط اإلاى٢ـ٘ ًـمً ؤلاقـغاٝ اإلاهـغفي ٧ا ت و خماًت اإلاـىصٖحن . ًخ             الاختراٍػ

   Off-site –  صازل اإلاى٢٘ الغ٢ابت –ٖلى اإلاؿدىضاث  On-site – . 1الغ٢ابت اإلاُضاهُت 
 

 التهضًضاث و ٦ك٠ ٧ل الاؾخ٣غاع  يمان الخٟاّ ٖلى ؤمىا٫ اإلاىصٖحن،تهضٝ ٖملُت ؤلاقغاٝ بلى 

 الىٓامُت.و مى٘ اإلاساَغ  تاإلادخمل

الخىُٓمُت، مً زال٫ الغ٢ابت  وال٣ىاٖض ل٣ىاهحنا لخىُٟظ لؿلُاثل ىؾُلت٧ ؤلاقغاٝجإحي ٖملُت  

 ٤ ، وج٣ىم الجهاث الغ٢ابُت بدىُٟظ هظه اإلاهام ًٖ ٍَغ اإلاؿخمغة و الٟدىم الضوعٍت اإلاُضاهُت للمهاٝع

ا٢اتها  ج٣ُُم هٓم الخى٦مت اإلااؾؿُت ٞيها،الًىابِ الضازلُت ،مماعؾاث بصاعة اإلاساَغ َو

 2ىاٖض الخىُٓمُت .اإلاالُت،امخشالها إلاسخل٠ ال٣ىاهحن  وال٣

 ٖملُاث الخٟخِل،هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٦ما ًخًمً ؤلاقغاٝ اإلاهغفي زالزت ٖىانغ و هي            

 .و الخد٤٣ الخاعجي 

 

ش الىظشي  -2   للشكابت املطشفُت الخبًر

ٞـــذ  ؤهـــم الخىظهـــاث             ٍـــت  ٖغ ُـــ٤ الال٨ٟغ ٓـــُمبسهـــىم جُب ُت ازخالٞـــا  و الغ٢ابـــت خى مـــً اإلاهـــٞغ

 . ثوظهاث الىٓغ  و الُغوخاخُض 

ً بلى اٖخباع ؤن جىُٓم اليكاٍ اإلاهغفي ًم٨ً ؤن ً              ٩ىن مهضعا للمساَغ طهب بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

اث طاث مساَغةمما ً،(Aléa de moralité) ألازال٢ُت  Pillو  Kinnon   Mc) ضٞ٘ باإلاهاٝع بلى جهٞغ

1997 )  . 

                                                             
1
- Amina Aichour,l’évaluation du portefeuille crédit d’une banque par la Banque d’Algérie, Diplôme Supérieur 

des Etudes Bancaires, Ecole Supérieure de Banque, Banque d’Algérie, Nov 2013, P 6.  
ما٫ دوس ؤحهضة الخىظُم والشكابت في إلاششاف غلى البىىن املازشة غلى الىظام املالي الػامليوصان بىٖبض هللا، باقىف خمُض ، - 2 ، مجلت بصاعة ألٖا

 . 109-110م ،م 2016والضعاؾاث الا٢خهاصًت، الجؼاثغ،الٗضص الشاوي ، 
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٤ ؤلاقغاٝ اإلاهغفي ٣ًُض الخىمُت الا٢خهاصًت بلى ؤ زغ،آلوزلو البٌٗ ا              ن جضزل الضولت ًٖ ٍَغ

           1 . (La Porta - Lopez Et Shleifer De Silanes2002 ) و طل٪ بؿبب هُمىت هظه الهُئاث ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي

ُت بامخهام ألامىا٫ الخانت ،مما ًضٞ٘ اإلاهؤًًا اٝع بلى ،هىا٥ مً عبِ الالتزام بالخىُٓماث اإلاهٞغ

 . ( Bllum  1999)٦بر في وكاَها، بُٛت الالتزام بالخىُٓماث و جد٤ُ٣ مضازُل ٧اُٞت ؤال٣ُام بمساَغة 

             

اث   ، خُض ْهغث ٖضة هٍٓغ باإلا٣ابل ، هىا٥  جُاع مٗا٦ـ ًغي بًغوعة جىُٓم وكاَاث اإلاهاٝع

غ جُب٤ُ الخىُٓ ت ٖلى ال٣ُاٖاث منها هٍٓغت خماًت نٛاع اإلاىصٖحن وهي ؤؾاؽ جبًر ماث الاختراٍػ

ُت، و مًمىنها ٌؿدىض ٖلى ؤن بٞالؽ اإلاهاٝع ال ًم٨ً ؤن ًجٗل الؿلُاث الى٣ضًت ٚحر مبالُت  اإلاهٞغ

ت   2ٖىضما ًخٗغى اإلاىصٖحن لٗضم اؾترظإ وصاجٗهم . بطن خغنا منها ٖلى هظه الىصاج٘ جٟغى مجمٖى

ت،بما في طل٪ وي٘ بظغاءاث يما ُت ًٖ ٍَغ٤ بوكاء نىاص٤ً مً الخىُٓماث الاختراٍػ ن الىصاج٘ اإلاهٞغ

 زانت بًمان الىصاج٘ ، و هي آلالُت اإلاٗخمضة مً َٝغ اإلاهاٝع في ٧اٞت الضو٫.
  

( ٖلى صوع اإلاكٝغ ٦ًمان لجىصة   Scialom ..2000و   Agliettaفي هٟـ الؿُا١ ًا٦ض  ٧ل مً) 

،٦ما ؤن هىا٥ مً ًىاص ي بًغوعة جضُٖم هظه الغ٢ابت الغ٢ابت الظاجُت اإلاُب٣ت مً َٝغ اإلاهاٝع

ت الجؼثُت بالغ٢ابت ال٩لُت ؤو الىٓامُت و ؤنهما ال ًم٨ً ؤن ًىٟهالن ًٖ بًٗهما البٌٗ  الاختراٍػ

 (Borio 2003   وCartapanis 2004 .) 
 

بُٗضا ًٖ هظه آلاعاء اإلاسخلٟت ،ل٣ض لىخٔ بإن الا٢خهاصًاث الغؤؾمالُت ؤنبدذ  جخمحز  بٗضم 

ُت و اإلاالُت ٧اهذ ذ لحٗغيو  ،الاؾخ٣غاع     3002ألاػمت اإلاالُت  لؿىت   زغهاآلٗضًض مً ألاػماث اإلاهٞغ

ل ؤؾىا١ عئوؽ ألامىا٫،بػالت  7333قض زُغ مً ؤػمت ؤو التي ونٟها البٌٗ بإنها  ،زانت بؿبب جضٍو

ىُت .  3ال٣ُىص الخىُٓمُت و الابخ٩اعاث اإلاالُت و التي ججٗل مً اإلاؿخدُل وي٘ جىُٓماث  َو

مــىن  خؿـ   ُـت باعجٟــإ   )Boucher et Raymond )   3003ب ٧ـل مــً بى ـ ي و ٍع جخمحـز  ألاػمــت اإلاال

ل و هضعة في ٖغى عئوؽ ألامىا٫.  ٦بحر      و مٟاجئ لخ٩لٟت الخمٍى

   

                                                             
1
- Sylvie Taccola-Lapierre,Le dispositif Prudentiel Bale II ,autoévalualuation et contrôle interne : une  

   application au cas Français ,Thèse doctorat en sciences de gestion, Faculté des sciences économiques et de  
   gestion Université du Sud Toulon-Var ,2008, P :78 
2
- Mourad Benamghar, OP.Cit,P : 47 .  

3
-Agnes LABYE,La crise financière actuelle :une application du modèle de Minsky, Revue d’économie   

   financière ,n° 102 , 2011 ,P:263. 
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ــــضها   ٍـــــ٤ م٩ُاهحزمـــــاث الؿـــــى١ لىخـ ٖـــــً َغ ــالي  ــــغفي و اإلاـــ ُـــــإ اإلاهـ ٓـــــُم ال٣ ُـــــت جى ل٣ـــــض جبـــــحن بـــــإن ٖمل

ً همــــا  وآزــــاع الٗــــضوي )الٗىامــــل الخاعظُــــت( اإلاغجبُــــت م جمازــــل اإلاٗلىمــــاث  مكــــا٧ل ٖــــضجهــــُضم بدــــاظٍؼ

غان للخىُٓم الاختراػي للمهاٝع و هما بالٟكل اإلاهغفي وألاػماث اإلاالُت،و في هظا الؿُا١    1ًىظض جبًر

 )هم )ما ٌؿمى بالخىُٓم الاختراػي الجؼجي   .خماًت اإلاىصٖحن الهٛاع يض مساَغ بٞالؽ مهاٞع

 هغفي بإ٦مله يض زُغ  ؤػمت مٗممت )ما ٌؿمى بالخىُٓم الاختراػي ال٨لي(خماًت الىٓام اإلا.   

  Rochet  (2004 )وروشً Borio (2003) و هى ما ًضاٞ٘ ٖىه بٌٗ ال٨خاب مً بُنهم بىعٍى  
 

 ؤَذاف الشكابت املطشفُت هُازا

ُت حؿتهضٝ الغ٢ابت ُت مالُت مىاجُت ،جم٨ً اإلاهاٝع و اإلا اإلاهٞغ ُـتزل٤ بِئت مهٞغ  اؾؿـاث اإلاال

ُـت لال٢خهـاص  ُـ٤ ؤهـضاٞها وؤهـضاٝ اإلاخٗـاملحن مٗهـا،م٘ جد٣ُـ٤ ألاهـضاٝ ال٩ل التـي جباقـغ ؤٖمالهـا مـً جد٣

 2: مً زال٫ ألاهضاٝ الىؾُُت آلاجُت

  ــــضاثىحن ــ ــ ــــىصٖحن والــ ــ ــ ــــى١ اإلاــ ــ ــ ــــت خ٣ــ ــ ــ ـــاهمحن ،خماًــ ــ ــ ــــىن واإلاؿـــ ــ ــ ــــض ٩ًــ ــ ــ ـــٝغ ابدُــ ــ ــ ــــيإلاهـــ ــ ــ ــــالمت  فــ ــ ــ ــــ٘ ؾــ ــ ــ  ويــ

ــــالءةو  ــــت  مــ ــــً مالُــ ــــه مــ ــــخاب جم٨ىــ ــــخىباث ؤصــ ــــت  ــ ــــذ الُلــــــبم٣ابلــ ــــ٘ جدــ ـــإمحن  الىصاجــ ــ ــــل وجـ ؤو ألظــ

 اإلاهٝغ مً خاالث ؤلاٖؿاع ؛

  ــــخضامت ــ ــ ـــإمحن مؿــ ــ ــ ـــغ جـــ ــ ــ ـ ٖىانـــ ـــــِـ ــ ــــه ،جإؾـ ــ ــ ـــغ للخىبُــ ــ ــ ــــظاع اإلاب٨ـــ ــ ــ ـــام ؤلاهــ ــ ــ ــ ٓـ ــــال٫ ه ــ ــ ــــً زـ ــ ــ ـــاث بامــ ــ ــ ــ ٞـ الهدغا

 ؿالمت اإلاالُت للمهٝغ ؛الوالازخالالث التي تهضص 

 بؿِ الىعي اإلاهغفي الكمىلي للمخٗاملحن باإلاهاٝع ٖامت وللٗاملحن باإلاهاٝع زانت؛ 

 غ ال٣اهىهُت واللىاثذ و  اإلايكىعاث والخضابحر التي جبحن الخ٣ى١ والالتزاماث. وي٘ ألَا
 

ــــت   ــ ــــب ال مدالـ ــ ـــا جهـ ــ ــــت لخد٣ُ٣هــ ــ ُـ ــــلُاث الغ٢اب ــ ــــعى الؿـ ــ ــــي حؿـ ــ ــــضاٝ التـ ــ ــــظه ألاهـ ــ ــــى ؤن هـ ــ ٟـ ـــا ال ًس ــ  ٦مــ

ٟـــت و مهمـــت الغ٢ابـــت و ؤلاقــــغاٝ  ُ فـــي زضمـــت ألاهـــضاٝ التـــي ًغؾــــمها البىـــ٪ اإلاغ٦ـــؼي، مـــً زـــال٫ ٢ُامــــه بْى

   3في و التي ًم٨ً بًجاػها ُٞما ًلياإلاهغ

                                                             
1
-Jean-Charles Rochet, Le future de la réglementation bancaire, notes n° 02-12/2008, Ecole d’économiede     

    Toulouse (TSE),2008, P :15. 
 ، ماجمغ الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت الشاوي، الؿىصاندوس العلؿاث الشكابُت في الشكابت غلى املاظعاث املالُت إلاظالمُت مدمض ٖلى ًىؾ٠ ؤخمض، - 2

 . 03، الؿىصان ،م 19/07/2017
ا وفم املػاًير الذولُت  ،اص١ عاقض الكمغي مدمض ؤمحن ؤلامام ،ننالح الضًً  - 3 َش  همىرحا CRAFTهظام –جفػُل ؤهظمت الشكابت املطشفُت و جؿٍى

ت ،الٗغا١مجلت ؤلاصاعة و الا٢خهاص  . 359،م 2011،  90الٗضص ،الؿىت الغابٗت و الشالزىن  ،،ظامٗت اإلاؿدىهٍغ
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 و جُٟٗل الضوع ألاؾاس ي فـي ؤلاصاعة اإلاشلـى  واإلااؾؿاث اإلاالُىت يمان الؿالمت و ألامان للمهاٝع

 ؛للؿُىلت

  بىاء هٓام مالي ٠٦ء و جىاٞس ي و جد٤ُ٣ همى خ٣ُ٣ي في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي و جسٌُٟ مٗض٫

 ؛الخطخم

 ما٫و جد٣ُ جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي  ؛و يِٛ الخطخم ٤ جىاػن صوعة ألٖا

 ني اث الَى  ؛نُاهت و ؾالمت و هؼاهت هٓام اإلاضٖٞى

 الضٖم الاظخماعي ٘  .خماًت الؼباثً مً حٗؿ٠ ماؾؿاث مىذ الاثخمان و التر٦حز ٖلى مكاَع
 

 ؤهىاع  الشكابت املطشفُت  زالثا 

ــ            ــ ــــت اإلاهــ ــــه الغ٢ابــ ــــُل٘ بــ ــــظي جًــ ــــ ي الــ ــــضوع ألاؾاســ ــــً الــ ــا مــ ــ ــــالمت اهُال٢ــ ــــمان ؾــ ـــي يــ ــ ـــا فـ ــ ُت و ؤهمُتهـ ٞغ

ُت، ًخىظب ٖلُىا جىيُذ ؤهىاٖها و وؾاثلها و َغ١ جىُٟظها.  اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

ُت،و طل٪ اؾدىاصا  هىا٥ ؤهىإ مً الغ٢ابت التي جماعؾها الؿلُاث الغ٢ابُت ٖلى اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

ــــض  ــــظا هجــ ــاب٣ا، لـ ــ ــــظ٧ىعة ؾـ ــــيُٟاث اإلاــ ــــى الخهـ ــــت اإلاؤبلـ ــــضة للغ٢ابـ ًـ ــــىإ ٖض ـــا٥ ؤهــ ــــه هىــ ــــً هـ ــــي ًم٨ــ ُت و التـ ـــٞغ  هـــ

 1ؤن هجملها ُٞما ًلي:

ت و سكابُت -1   وكاثُت : اختراٍص

ت م٣اومت ل٩ل الهؼاث الا٢خهاصًت الضازلُت  تهضٝ لخإؾِـ ظهاػ مهغفي ؤو ماؾؿت مالُت ٢ٍى

 مً زال٫ ٢ضعتها ٖلى ٦ك٠ ي٠ٗ ألاصاء وطل٪  والخيبا باججاهاث ألاصاء اإلاالي، والخاعظُت،

 
ً
 بإظهؼتها الٟٗالت مؿخٗملت هٓام ؤلاهظاع اإلاب٨غ . و الازخالالث مب٨غا

 و بضالخُت :سكابت غالحُت  -2

ُـــل  ُـــاث الخـــض٤ُ٢ والخدل ٖـــً ٖمل ُـــت لٗملهـــا، وهـــى ٖبـــاعة  ٗـــض مباقـــغة اإلااؾؿـــت اإلاال  ب
ً
ــا ج٩ـــىن ٚالبـ

ب ؤزُاء الخُب٤ُ، ولخىُٟظ ألاؾـ والًىابِ والكغوٍ اإلاخ٤ٟ ٖليها ب٣اهىن ؤو لـىاثذ   واإلاخابٗت لخهٍى

ان : ؤو   ميكىعاث ؤو ختى خؿب الٗٝغ اإلاهغفي وهى هٖى

 غ حٗخمض ٖلى ال : مباششةغير  سكابت ت والبُاهاث الضوعٍت ،جدلُلها واؾخسالم الىخاثج خ٣اٍع الكهٍغ

 منها. 

 ـــؼ ج :سكابـــــت مباشـــــشة ــــت غج٨ــ ــــت باإلااؾؿـ ُـ ــــت للؿـــــلُاث الغ٢اب ٗـ ل جاب ٞـــــغ١ جٟخــــِـ ــــىص  ــــى وظـ ــــتٖلـ ُـ  اإلاال

 ٞغ١ مغاظٗت صازلُت ؤو زاعظُت.  ؤو  

                                                             
 .  03، مغظ٘ ؾاب٤م ،مدمض ٖلى ًىؾ٠ ؤخمض - 1
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   الشكابت الخاسحُت: -3

، و هـي بمـا ع٢ابـت مخمشلـت                ُـت مـً زـاعط اإلاهـٝغ َـٝغ ظهـاث ع٢اب  جماعؽ الغ٢ابت الخاعظُت مـً 

 الخابٗت للبى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو الؿلُت الى٣ضًت للبالص اإلاسى٫ لها الخ٤ الغ٢ابي  اإلاهاٝعفي ظهاػ الغ٢ابت ٖلى 

خؿاباث ٢ـاهىهُحن زـاعظُحن ٚحـر مـغجبُحن بـاإلصاعة ال يبت مداٞٓال٣اهىن اإلاخمشلت في ع٢اؤو الغ٢ابت بد٨م 

،خُض ٗـام للمؿـاهمحن، و مــً ؤهـم مؿـاولُاث اإلاــض٣٢حن  الٗلُـا للمهـٝغ ًـخم حُُٗــنهم ب٣ـغاع مـً الهُئــت ال

 1 الخاعظُحن ما ًلي:

  خماص ٖلى ألاخ٩ام و الكغوٍ التي جىٓم ؤٖما٫ اإلاغاظٗت و الخض٤ُ٢، و ؤن ًخ٣ُضوا في ٖملهم الٖا

 ي ٖملهم بمٗاًحر  و ؤصلت اإلاغاظٗت الضولُت؛ف

  ت الخامت و ؤن ال ًٟكىا اإلاٗلىماث التي جدهلىا ٖليها بد٨م ٖملهم، ختى و لى بٗض الخ٣ُض بالؿٍغ

 اهتهاء مهمتهم في اإلاهٝغ اإلاٗني؛

  ما٫ و خؿاباث هظا ألازحر ، ًبحن ُٞه ؤن مغاظٗخه أٖل غ للجمُٗت الٗمىمُت للمهٝغ ج٣ضًم ج٣اٍع

٣ــــا ُـــت ؤو اإلاٗمــــى٫ بهـــا  جمـــذ ٞو ــاًحر و ؤصلــــت اإلاغاظٗــــت الضول ٗـ  مــــضي حٗبحـــر البُاهــــاث اإلاالُــــت ًٓهــــغ و  إلا

شللمهٝغ غ٦ؼ اإلاالي اإلافي عؤًه بهىعة ٖاصلت و ؾلُمت ًٖ   ؛اإلاحزاهُت الٗمىمُت بخاٍع

 ً ُـــت ؤو اللـــىاثذ و ال٣ـــغاعاث ٓهـــغوا ؤن ٗاث اإلاٗى ٟـــاث ألخ٩ـــام الدكـــَغ ٍـــغهم الخـــام ؤي مسال فـــي ج٣غ

 ؛جىُٟظا لها، و ٦ظل٪ الخٗلُماث الهاصعة ًٖ الؿلُت الى٣ضًتالهاصعة 

  ــــت ــــي ؤهٓمـــ ــــ٠ٗ فـــ ــــىاًَ يـــ ــــان ؤي مـــ ــــل بكـــ ــــغ مٟهــ ٍـــ ــــ٪ بخ٣غ ـــ بصاعة البىـــ ــ ــــض مجلـــ ٍـــ ــــىا بتزو ؤن ٣ًىمــ

 ؛اإلاداؾبت و الغ٢ابت الضازلُت و ؤي ؤمىع ؤزغي حكض اهدباههم زال٫ ٖملُت الخض٤ُ٢

 ال٫ ٖملُت الخض٤ُ٢.ؤن ًخد٣٣ىا مً صخت و ؾالمت البُاهاث التي ؤُُٖذ لهم ز 
 

 الشكابت الذاخلُت :  -4

ــا           ــ ــا ٖلـــــى ؤنهـ ــ تهـ ــاٝع  ٞٗٞغ ــــت للمهـــ ُـ ُت مٟهـــــىم  الغ٢ابـــــت الضازل ــــٞغ ــــاػ٫ للغ٢ابـــــت اإلاهـ جىاولـــــذ لجىـــــت بـ

ُُٟت، و هي لِؿذ "ٖملُت  اث الْى ٘ اإلاؿخٍى جخإزغ بخضُٖم ؤلاصاعة الٗلُا و مجلـ ؤلاصاعة و ألاٞغاص في ظمُ

                                                             
ذان مدمذ ، -1  . 04- 05ص غبذ الشصاق ، مشحؼ ظابم ، ص باس حٍص
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ٖـــت مـــً ؤلاظـــغاء ُـــتفـــي  ياث ؤو الؿُاؾـــاث التــي جـــاصمجــغص مجمى ُـــ٘  و٢ـــذ مدـــضص، بــل ٖمل مؿـــخمغة فـــي ظم

ُُٟت صازل اإلايكاة ". اث الْى   1اإلاؿخٍى

ت مً اإلاباصت لخُب٤ُ هٓام الغ٢ابت الضازلُت             ٦ما ؤنضعث لجىت باػ٫ بَاعا ٖاما ًًم مجمٖى

مساَغ م الغ٢ابت الضازلُت و ج٣ُُم هٓاه٩ُل الغ٢ابت ،ٖال٢ت ؤلاصاعة الٗلُا بالغ٢ابت الضازلُت، ؤهمها 

غ الغ٢ابت 2باملشاحػت الذاخلُتالغ٢ابت الضازلُت ٦يكاٍ مؿخمغ ، ٖال٢ت الغ٢ابت الضازلُت  ،جىظُه ج٣اٍع

  3ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت بىاؾُت الؿلُاث الغ٢ابُت  .و  الضازلُت، ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت صازلُا 
 

 : سكابت البىً املشهضي  -5

ـــئىلت ٖــــٌٗ     ُـــــضة اإلاؿـ ت الىٓــــام اإلاهـــــغفيً خبــــر الجهــــت الغثِؿــــُت و الىخ  يــــمان ؾـــــالمت و اؾــــخمغاٍع

ًـ٘ ،للضولت  ، لـظل٪ هجـض ؤن البىـ٪ اإلاغ٦ـؼي ً ٞهى قضًض الخغم ٖلى مماعؾت الغ٢ابت ٖلى ٧ل اإلاهـاٝع

ٗاث ل٩ل مجاالث اليكاٍ اإلاهغفي.    4ال٣ىاهحن والدكَغ
 

ُت و هــي مخ٩املــت ُٞمــا بُنهــا ،جمــاعؽ ممــا ؾــب٤، وؿــخيخج ؤن هىــا٥ ؤهــىإ ٖضًــضة لل غ٢ابــت اإلاهــٞغ

ُت (  ــٞغ ــ ــــت اإلاهــ ــاباث و اللجىــ ــ ــــاٞٓي الخؿــ ــــت )مدــ ــــغاٝ زاعظُــ ــٝغ ؤو ؤَــ ــ ــــت للمهــ ــــغاٝ صازلُــ ــــً ؤَــ ــــىاء مــ ؾــ

ُت .  بال٨ُُٟت التي حؿمذ مً خماًت خ٣ى١ اإلاىصٖحن و جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
تخمض،ؤمدمض ؾمحر  - 1  م  2009، صاع اإلاِؿغة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان، ألاعصن، الجىدة الشاملت و جدلُم الشكابت في البىىن الخجاٍس

20 . 
خضها  لخىيُذ مٟهىمها و هي ٞدو ها٢ض ٌؿمذ بالخإ٦ض مً ؤن ؤالٗضًض مً اإلاالٟاث مٟهىم اإلاغاظٗت و لها حٗاٍع٠ مسخلٟت ًم٨ً جىاو٫ جىاولذ  - 2

ٖت مً اإلاٗلىماث التي جيخجها و جيكغها اإلااؾؿت صخُدت ووا٢ُٗت و ٣ًىم بها منهي ٦ٟئ زاعجي و مؿخ٣ل بهضٝ ؤلاصالء بغؤي ٞني مداًض )اهٓغ مجمى 

٠ في ٦خاب  خمض ٖبض الهاصي الجُاع .ؤب لل٩اج املشاحػت الذاخلُت للبىىن و املاظعاث الاكخطادًت الخٗاٍع
 . 22-23خمض،مغظ٘ ؾاب٤ ،م مؤمدمض ؾمحر  - 3
ا٠َ ألازغؽ، ٖبض الغخمان ؾالم، مغظ٘ ؾاب٤، م:  4  .333ٞاث٤ ق٣حٖر
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  تالشكابت املطشفُؤدواث و ؾشق املؿلب الثالث 

ــــي جســــــو            ــــ٪ التــ ــــً جلــ ٖـ ــــ٠  ــــاث٠ جسخلــ ــ ــــاثو و ْو ــــت طاث زهــ ُـ ــــت مال ــــؼي ماؾؿــ ــــ٪ اإلاغ٦ــ ــــض البىــ ٗـ ٌ

ــــت ٍـــ ــاٝع الخجاع ــ ــــخسضماإلاهــ ـــا ٌؿـــ ــ ــــضاٝ  ، ٦مــ ــــ٤ ؤهـــ ُـــ ــــغ١ لخد٣ ُـــ ــــً ألاصواث و ال ــــت مـــ ٖـــ ــــؼي مجمى ــــ٪ اإلاغ٦ــ البىـــ

 اإلاهغفي.يمان ؾالمت و اؾخ٣غاع الىٓام  ًغؾمها و الؿُاؾت الى٣ضًت التي 

ت ؤوال   وظاثفها  خطاثطها و ،البىىن املشهٍض

فها  -1  حػٍش

و ال تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الغبذ اإلاهغفي حٗٝغ ٖلى ؤنها ماؾؿت مالُت ج٠٣ ٖلى ٢مت الجهاػ           

ت، بل تهضٝ بلى جد٤ُ٣ اإلاهلخت الا٢خهاصًت الٗامت للمجخم٘ و طل٪ مً زال٫ ٧ اإلاهاٝع الخجاٍع

  1اؾخسضامها للؿُاؾت الى٣ضًت،

ت يهضٝ البى٪ ا           إلاغ٦ؼي مً زال٫ اؾخسضام ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت بلى جد٤ُ٣ مجمٖى

التي حؿمذ له مً جد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ و ، )يبِ مٗضالث الٟاثضة و الؿُىلت (مً ألاهضاٝ الىؾُُت

اصة مؿخىي الىاجج ال٣ىمي ٘ مٗض٫ الىمى،ًٞال ًٖ الاعجٟإ بمؿخىي  الا٢خهاصًت النهاثُت ٦ٍؼ و  ٞع

٠ُ، صون ؤن ه  .الى٣ضي للمجخم٘ و  الاؾخ٣غاع اإلاالييمان يس ى صوعه في الخْى
 

للمهاٝع بطن ًم٨ً ال٣ى٫ بان البى٪ اإلاغ٦ؼي ًخٗامل م٘ الاثخمان ٦ما هى الكإن باليؿبت             

مً خُض اليكاٍ و ألاهضاٝ و ٦ظل٪ مً ظهت و خُض اإلال٨ُت و ؤلاصاعة  ٖنها مً ل٨ً ًسخل٠ألازغي، 

 باالؾخ٣اللُت.  جمخٗه
 

ت  خطاثظ -2  البىىن املشهٍض

ــــل البىـــــ٪ اإلاغ٦ـــــؼي بًخمحـــــز  ــاٝع و جخمشـ ــــره مـــــً اإلاهـــ ٖـــــً ٚحـ ًـــــت  ــــت ه٣ض ــــضة زهـــــاثو جمحـــــزه ٦ماؾؿـ  ٗـ

 2هظه الخهاثو ُٞما ًلي:

  ماؾؿت ه٣ضًت طاث مل٨ُت ٖامت جضًغها الضولت و حكٝغ ٖليها مً زال٫ ال٣ىاهحن التي حؿنها 

  ؛تر٥ م٘ الخ٩ىمت في عؾم الؿُاؾت الى٣ضًتو حك،و التي جدضص مً زاللها ؤٚغايها وواظباتها 

 و له ال٣ضعة ٖلى زل٤  هاٝعًدخل نضاعة الجهاػ اإلاهغفي و ًخمخ٘ بؿلُت الغ٢ابت ٖلى اإلا

  ؛بخُب٤ُ جىظيهاجه في مجا٫ الؿُاؾت الى٣ضًت هاٝعالى٣ىص ال٣اهىهُت صون ؾىاه و بلؼام اإلا
                                                             

هاع الٗلمي لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان، ألاعصن ،الىلىد و املطاسفمهُٟى ًىؾ٠ ٧افي  و مدمىص ٖؼث اللخام ،  - 1  .  95،م2016،صاع ؤلٖا
ا الضوعي،ٌؿغا الؿامغاجي ،ػ٦ -2 ت و العُاظاث الىلذًتٍغ  .26، م : 2013،صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان، ألاعصن،البىىن املشهٍض
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 جد٤٣ الغبذ ٩ُٞىن هدُجت ؤٖما٫  ال ًخىدى الغبذ وبهما لخد٤ُ٣ الهالر الٗام للضولت و بن

  ؛ٖاعيت

  ل ألانى٫ الخ٣ُ٣ُت بلى ؤنى٫ ه٣ضًت و له ال٣ضعة ٖلى الهُمىت  ًخمخ٘ بال٣ضعة ٖلى جدٍى

ني .  ٖلى بنضاع الى٣ىص و ٖملُت الاثخمان في الا٢خهاص الَى
 

  وظاثفها -3

ت جًُل٘  اث٠بجملت مً الالبىى٥ اإلاغ٦ٍؼ  1الى٣اٍ الخالُت: وٗضصها يمً  ْى

 ٌٗ ؛بنضاع ٞهى ًىٓم الخضاو٫ الى٣ضي بما ًدىاؾب ومخُلباث الا٢خهاصبى٪ خبر البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 ؛بى٪ الخ٩ىمت ومؿدكاعها الا٢خهاصي 

  ؛ألازحر ىبى٪ البىى٥ ٞهى اإلا٣غ 

  ؛اث الضولت مً الظهب والٗمالث ألاظىبُت ومغا٢بت ؤؾٗاع نٝغ الٗمالثُبةصاعة اخخُاَ م٣ًى 

  ؛ٖنها اإلاىجؼةاإلاٗامالث الى٣ضًت واإلاالُت مغا٢بت الخجاعة الخاعظُت و٧ل 

  الؿُاؾت الاثخماهُت في الا٢خهاص، بما ًخما  ى والؿُاؾاث الى٣ضًت قغاٝ والغ٢ابت ٖلى ؤلا 

 و الا٢خهاصًت بك٩ل ٖام.
 

ــــت  ــ ــ ــــغاٝ والغ٢ابــ ــ ــ ــــىم باإلقــ ــ ــ ــــت ج٣ــ ــ ــ ــــلُاث ه٣ضًــ ــ ــ ــــت ٦ؿــ ــ ــ ٍـ ــــى٥ اإلاغ٦ؼ ــ ــ ــــت صوع البىــ ــ ــ ــــى ؤهمُــ ــ ــ ــحر بلــ ــ ــ ــ ــــض ؤن وكــ ــ ــ  البـ

ت )الغ٢ابت للها مً صوع ٞٗا٫ في جدضًض ال٣غوى التي جمىدها ، إلاا الاثخماهُتٖلى الؿُاؾت  لبىى٥ الخجاٍع

ــا ج٣ــــىم بخدضًــــض ٦ُُٟــــت ومجــــاالث جىػَــــ٘ ال٣ــــغوى بــــحن مسخلــــ٠ ال٣ُاٖــــاث الا٢خهــــاصًت  ال٨مُــــت( ، ؤًًــ

ُت ؤو   (.الاهخ٣اثُتاإلاؿتهضٞت مً َٝغ الضولت )الغ٢ابت الىٖى
 

ٍــت جخمخــ٘ بؿــلُاث وامخُــاػاث ع٢ابُــت واؾــٗت ٖلــى هــظا ألاؾــاؽ وؿــخُُ٘ ال٣ــى٫ بــإن البىــى٥ اإلاغ٦ؼ 

ُـــت زلـــ٤  ًـــت منهـــا الـــخد٨م فـــي ٖمل ًـــت ج٩ـــىن الٛا ُـــض ج٣ـــىم بغؾـــم ؾُاؾـــت ه٣ض ُت، بد ٖلـــى ألاهٓمـــت اإلاهـــٞغ

ًـــمً  الى٣ــىص، وبالخــالي الخــض مـــً اعجٟــإ مٗــضالث الخطـــخم وجد٣ُــ٤ الخىاػهــاث الا٢خهـــاصًت ال٩لُــت بمــا ً

ىُت  .اؾخ٣غاع ٢ُمت الٗملت الَى

 

 

                                                             
 .41،م 1992، صاع الهضي، ٖحن ملُلت ،الجؼاثغ،الػمالث في الػالكاث الىلذًت الذولُتؤظػاس ضشف الػمالث: ؤصماث مغوان ُٖىن،  -1
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 1خظ٦حر بلى ؤهه هىا٥ زالزت ٖىامل جاصي بلى ٖملُت زل٤ الى٣ىص وهي: البض مً ال

 ت اإلاهاٝعٍل ٢ُم الخ٣ى١ بلى ه٣ىص مً َٝغ ى جد  ؛الخجاٍع

  ىان الٛحر مالُحن )ماؾؿاث وؤٞغاص( جىػَ٘ ال٣غوى للضولت ؤو  ؛ألٖا

  ت. اإلاهاٝعقغاء ٖمالث ؤظىبُت ؤو ٣ٖاعاث مً َٝغ  الخجاٍع
 

  لىمُت طشفُت اؤدواث الشكابت امل زاهُا 

ت   ت مً ألاصواث الى٣ضًت تهضٝ مً زاللها للخد٨م ج٣ىم البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ  باؾخسضام مجمٖى

ملُت جىػَ٘ ال٣غوى،و هي في طل٪ جماعؽ ع٢ابت ٦مُت ُت ٖو ٤  في حجم الؿُىلت اإلاهٞغ  ًٖ ٍَغ

ت مً ألاصواث ًم٨ً بًجاػها ٦ما ًلي: سضام خاؾ  مجمٖى
 

 

ل -1  ظُاظت بغادة الخمٍى

ت ألاصواث الخالُتجًم   : هظه الؿُاؾت التي جىٟغص بها البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

  ظُاظت بغادة الخطم -

ــــاصة  ٖـ ــــض٫ ب ٗـ ــــت م ــــؼي بمغا٢بـ ــــىم البىـــــ٪ اإلاغ٦ـ ــــض ٣ًـ ُـ ــــل خ ٍـ ــــظ ػمـــــً َى ــــخٗملذ مىـ ــــه الاؾـ ىظـ ــــم ٍو خهـ

ت بخدٍغ٪ هظا اإلاٗض٫ ، ٟٞي ألاؾاؽ اعجٟإ مٗض٫ بٖاصة الخهم ًاصي  مٗضالث ال٣اثضة للبىى٥ الخجاٍع

ًـاصي بلـى جغاظـ٘ الُلـب ٖلـى ال٣ـغوى. خخما بل ٍـت، وهـظا  ى اعجٟإ مٗضالث الٟاثضة اإلاضًىت للبىى٥ الخجاع

اصة الُلب ٖلى ال٣غوى.  الخالت اإلاٗا٦ؿت جاصي بلى ٍػ

ــا ــ ً همـ ــــٍغ ــــاعؽ ؤزـ ــــت جمـ ــــٗغي  هـــــظه الؿُاؾـ ــــغ ؾـ ــــت وؤزـ ــــت اإلاخضاولـ ًـ ــــت الى٣ض ــــم ال٨خلـ ــــي ٖلـــــى حجـ ــــغ ٦مـ  ؤزـ

ــ ـــاص، وبـــ ٗـــــضالث الٟاثـــــضة فـــــي الا٢خهــ َـــــ٘ ٖلــــى ه٩ُـــــل م ُـــــت جىػ ٣ـــــت ٚحـــــر مباقـــــغة ٖمل ظل٪ ٞهـــــي حؿـــــتهضٝ بٍُغ

 2ال٣غوى.

ت مً الٗىامل ًم٨ً ؤن جازغ  ٖلى ٞٗالُت ؤصاة ؾٗغ الخهم و هي    3: هىا٥ مجمٖى

  غة الاخخُاَُاث لضي اإلاهاٝع تٞو  ؛الخجاٍع

  وظىص مهاصع ؤزغي للؿُىلت ٧اإلاهاٝع التي حٗمل في الضولت و هي ٞغوٕ إلاهاٝع ؤظىبُت؛ 

                                                             
1 .Cours Mario De hove, Institution et Théorie de la monnaie, Mai 2001, P : 01. 
2 .Denise Flouzat, Economie Contemporaine: édition P. U de France, Paris, 1979, P:160. 

 .   187-188م  ،م2005ٖمان،،صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘ ،ألاعصن، مذخل جدلُلي و هظشي   الىلىد و املطاسفهظلى٫،ؤ٦غم خضاص و مكهىع  - 3
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 ٗــــاث ال مــــا٫ و التــــي ج٩ــــىن مخٟاثلــــت زانــــت باليؿــــبت للُلــــب و اعجٟــــإ الخى٢ هــــاصعة ٖــــً عظــــا٫ ألٖا

ٟـــت ألاعبـــاح،  ٌ ج٩ل ٗـــٍى ٖـــاصة الخهـــم و طلـــ٪ لخـــى٢ٗهم بخ ٗـــض٫ ب ٟـــإ م ٣ٞـــض ال ًبـــالي هـــاالء مـــً اعج

٤  صخُذ.ألاعباح اإلاخى٢ٗت مً ؤلاهخاط و ال٨ٗـ  الاثخمان اإلاغجٟٗت، ًٖ ٍَغ

 ٓــالي و ٧ــــان ٚحــــر  مــــى ــا فــــي الــــضو٫ الىامُــــت،مما ًــــاصي بلــــى ٢لــــت اهدكــــاع نــــٛغ حجــــم الؿــــى١ اإلاــ م ٦مــ

ت  .الخٗامل باألوعا١ اإلاالُت و الخجاٍع
 

 

 ظُاظت العىق املفخىخت -

ىـــــت( ُـــــت )مشـــــل ؤطوهـــــاث الخٍؼ ُـــــ٘ ؤوعا١ ٖمىم ــــ٤ هـــــظه الؿُاؾـــــت ٣ًـــــىم البىـــــ٪ اإلاغ٦ـــــؼي بكــــغاء ؤو ب                ٞو

ُتُىلت اإلاؤو ؤوعا١ زانت ٖلى مؿخىي الؿى١ الى٣ضًت بهضٝ يبِ الؿ  .هٞغ

ــــ٪  ٍـــ ــــه جدغ ُـــ ــــغي ٞ ــــظي ًجـــ ــــان الــ ــا اإلا٩ـــ ــ ــــى ؤنهـــ ــا ٖلــ ــ ــــ٤ُ لهـــ ًـــ ــــى ال ــــب اإلاٗنـــ ــــت خؿــ ًـــ ــــى١ الى٣ض ــٝغ الؿـــ ــ حٗــ

ت اإلاٟخىخت لضي بى٪ ؤلانضاع، ؤما خؿب اإلاٟهىم الىاؾـ٘ ٞهـي ؾـى١  ت للبىى٥ الخجاٍع الخؿاباث الجاٍع

ـــغاى و ـــا ب٢ــ ــــخم ٞيهــ ــــراى ًـ ــــض ال  ا٢تـ ــــل ؤوعا١ ٦د٣ـــــى١ و٢ـ ــــحر، م٣ابـ ــــضي ال٣هـ ــــى اإلاــ ــــىا٫ ٖلـ ــــا٥ ألامـ ــــىن هىــ  ٩ًـ

 1ؤي م٣ابل.

ــــت  ٣ـ ــــاف بٍُغ ــــ٘ ؤو الاه٨مـ ُت بالخىؾـ ــٞغ ــ ــــُىلت اإلاهـ ــــى الؿـ ــإزحر ٖلـ ــ ــــؼي الخـ ٌؿـــــتهضٝ جـــــضزل البىـــــ٪ اإلاغ٦ـ

ــــت ًـــ ــــت الى٣ض ــــى ال٨خلــ ــــازغ ٖلـــ ًـــ ـــا  ــ ـــغة ،ممــ ــ ــــىضاث مباقـ ــــضة للؿـــ ـــٗاع الٟاثـــ ــ ــــى ؤؾــ ــــت ٖلـــ ــــظه الؿُاؾــ ــــازغ هـــ ـــا جـــ ــ             . ؤًًــ

ــالي ،و  ــ ــ ــــى١ اإلاــ ــ ــــً الؿــ ــ ــتريها مــ ــ ــ ــــؼي ؤو ٌكـــ ــ ــــ٪ اإلاغ٦ــ ــ ــا البىــ ــ ــ ــــي ًبُٗهــ ــ ـــاث  التــ ــ ــ ـــغ الخى٢ٗــ ــ ــ ـــإزحر بٗىهـ ــ ــ ــــظا الخـ ــ ـــغجبِ هــ ــ ــ  ًــ

 2في الاؾدشماع لهظا الىٕى مً ألاوعا١ اإلاالُت. 

م مــً ٞىاثــضها ٧اإلاغوهــت مــً  ٍــ٤  ظهــت ؤزــغي، و بــالٚغ حٗــضًل صوعان الؿــى١ الى٣ضًــت و٦ـــظا ٖــً َغ

 3جغجبِ بخىاٞغ الٗىانغ الخالُت: بم٩اهُت الخضزل الٟىعي ٞيها،بال ؤن ٞٗالُتها

 غ الؿىضاث ال ا(مضي جٞى  .خ٩ىمُت )٦ما و هٖى

  غ مضي  وكُت لخضاو٫ هظه ألاوعا١ ؛ؾى١ ه٣ضًت جٞى

  باث البى٪ اإلاغ٦ؼي ؛مضي ت لٚغ  اؾخجابت اإلاهاٝع الخجاٍع

 

 

 

                                                             
1-Karim DJOUDI, Le marché monétaire et refinancement des banques,Formation BEA, Novembre ,1995, P:3. 

ت و دوسَا في اكخطادًاث الذٌو  ًىؾ٠ خؿً ًىؾ٠، - 2 ت ،مهغ،البىىن املشهٍض  .  96، م 2014،صاع الخٗلُم الجامعي  ،ؤلاؾ٨ىضٍع
 . 189اص و مكهىع هظلى٫، مغظ٘ ؾاب٤، م:ؤ٦غم خض - 3
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ت : -2  ظُاظت الاخخُاؾاث إلاحباٍس

ُـــــت ــــت الشاه ُـ ـــغب الٗاإلا ــــض الخــ ٗـ ـــغث ب ــــضان  ْهــ ٗـــــٌ بلـ ــــي ب ــــغ فـ ٛـ ــا، ب ُت.  ىؤوعوبـــ ـــٞغ ــا اإلاهــ ــ ــــر ؤهٓمتهـ جُهحـ

ٍـت لـضي مًمىنها ٨ًمً في جدضًض ُـاَي مـً الىصاجـ٘ الجاع ٍـت.ٞهي بـظل٪  هـاٝعاإلا وؿبت صهُا ٧اخخ الخجاع

ُتحؿــمذ بدؿــُحر ٦خلــت الىصاجــ٘  ــت اإلاهــٞغ ــب ُٞــه البىــى٥ اإلاغ٦ٍؼ ــ٘ وؿــبت  ،فــي الاججــاه الــظي جٚغ ؾــىاء بٞغ

اصتها(. ت ؤو زًٟها، وطل٪ بدؿب ألاهضاٝ اإلاؿُغة )٦بذ ٖملُت زل٤ الى٣ىص ؤو ٍػ  الاخخُاَاث ؤلاظباٍع

ــــى  ــــت بسهـــ ــــت ٞٗالـــ ــ ــــي ؤصاة ع٢ابـ ــا ٞهـــ ــ ــــت م ٞٗالُتهـــ ــ ــــه و زانـ ــــض حجمـــ ًـــ ـــغفي و جدض ــ ــــان اإلاهــ ــــى الاثخمـــ  ٖلـــ

 1.في البلضان الىامُت

ٗـضالث الٟاثــضة ًهــٗب مخابٗتهــا  ــ٘ م ؤمـا ؾــلبُاتها ٞهــي جـازغ ٖلــى ؤعبــاح اإلاهــٝغ ممـا ًًــُغه بلــى ٞع

 2.لضًىام٨ُُت الىصاج٘  طاث ٞٗالُت ؤ٦ثر في م٩اٞدت الخطخم منها في م٩اٞدت ال٨ؿاص 

ٟـــت باٖخباعهـــا جإزــظ فـــي الخؿـــبان ٧ـــل الىيـــُٗاث  حـــر ٖىُ بطن حٗخبــر هـــظه الؿُاؾـــت ظـــض ٣ٖالهُــت ٚو

ــــض ـــاصًت للبلــ ــــت الا٢خهـــ ــــاصًت و اإلاالُــ ــــالٓغوٝ الا٢خهــ ــإزغ بــ ــ ــــي جخــ ـــُىلت  ٞهــ ــ ــــبِ الؿـ ــــخٗمالها لًــ ـــا ؤن اؾــ ــ ، ٦مـ

ُتاإلا ل وؤن هاجان الؿُاؾخان  هٞغ  .مخ٩املخان ٌٗخبر ظض ٞٗا٫ م٣اعهت بؿُاؾت بٖاصة الخمٍى

 

 ظُاظت جإؾير اللشوع:  -3

جإؾير ٞؿُاؾت مباقغة ٖلى ٨ٖـ ألاصواث الؿاب٣ت التي حؿتهضٝ ٖملُت زل٤ الى٣ىص بهٟت ٚحر 

٣ت مباقغة ًٖ ٍَغ٤ وي٘ ؾ٠٣ لٗملُاث الاثخمان  حؿتهضٝ اللشوع ٖملُت زل٤ الى٣ىص بٍُغ

    3 .)قهغي ؤو زالسي( مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي 

٢خهاصًت جمحزها مٗضالث جطخم مغجٟٗت، ٦ما ؤنها جىي٘ بهٟت هظه ألاصاة في ويُٗاث ا َب٣ذ 

 اهخ٣اثُت )لدصجُ٘ ٢ُإ مٗحن ؤو جدضًضه(.

ــــحن           ــا بـ ــ ــا مـ ــ ــــي ٞغوؿــ ــــذ فـ ُـ ــــت ؤلٛ ــــظه الؿُاؾـ ــــى ؤن هــ ــــاعة بلـ ــــضع ؤلاقـ ـــا  1986و  1984ججـ ًـــ ــــض ؤً  وال جىظـ

 4في ؤي صولت ؤزغي.

 هضاٞها يمً الك٩ل الخالي:وؤ الؿُاؾت الى٣ضًتؤصواث مما ؾب٤ ًم٨ً جلخُو             

 

 

                                                             
 .97: ًىؾ٠ خؿً ًىؾ٠، مغظ٘ ؾاب٤، م - 1
 .100 :م، 2012 ،الجامُٗت ،الجؼاثغ، الجؼء الشاوي ،صًىان اإلاُبىٖاث مبادت الاكخطاد الىلذي و املطشفيٖبض ال٣اصع زلُل،  - 2

3.Jacques Henri David, La monnaie et la politique monétaire, Economica : 2 ème édition, Paris, 1986, P 80. 
4 .Jean Marc SIROEN: Finances Internationales, éd Armand colin, Paris, 1993, P : 151. 
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: ؤدواث العُاظت الىلذًت وؤَذافها 01 شيل سكم ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـــاع الٗلمــي لليكـــغ و الىلـــىد و املطــاسفص ٖـــؼث اللخــام ، ى مدمــو  مهـــُٟى ًىؾــ٠ ٧ـــافي   املطــذس   2016، ،ٖمـــان، ألاعصنالخىػَـ٘ـ،صاع ؤلٖا

 .  250م                

  

ــــضوع ا ــا الــ ــ ــــر لىــ ــــب٤، ًخطــ ــا ؾــ ــ ــــت ممــ ــــت الخىمُــ ــــ٘  جلــ ــــي صٞــ ــــؼي فــ ــــ٪ اإلاغ٦ــ ــــه البىــ ــــُل٘ بــ ــــظي ًًــ ــــام الــ لهــ

ــــضو٫  ــ ــالي  للــ ــ ــ ــــخ٣غاع اإلاــ ــ ــــمان الاؾــ ــ ــــاصًت و يــ ــ ــــت  . الا٢خهــ ــ ــــت بال٨ُُٟــ ــ ــــه الى٣ضًــ ــ ــــخسضام ؤصواجــ ــ ــــ٪ باؾــ ــ ـــ٤ طلــ ــ  ًد٣ـــ

  ؾـٗغ الٟاثـضة و ؤؾـٗاع الهـٝغ (  ،) ٖغى الى٣ىصالىؾُُت التي ًغؾمها جد٤ُ٣ ألاهضاٝالتي جم٨ىه مً 

جدؿحن الىمى الا٢خهاصي و ٦بذ جد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ النهاثُت مشل اإلاُاٝ بلى و التي جاصي به في نهاًت 

 باؾـخسضام هـظه ألاصواثيـمان الاؾـخ٣غاع اإلاـالي ٖلـى اإلاؿـخىي ال٨لـي . ؤًًا ٌؿهغ ٖلى مٗضالث الخطخم 

 لها.ؤزغي م٨ملت ع٢ابُت ؤصواث و  

  ىىغُتالشكابت املطشفُت ال  زالثا 

اصة وؿبت و التي مً زاللها لخىظُه و مغا٢بت الاثخمان حٗض ؾُاؾت مباقغة             ًخم ج٣ُُضه بٍؼ

ُت الاثخمان و اججاهه و لِـ ٖلى حجمه.  الًمان و الٛاًت مً طل٪ ج٣لُو الاؾدشماع و الخإزحر ٖلى هٖى

ــت             حؿــخسضم فــي الــضو٫ اإلاخ٣ضمــت ،حٗخبــر  وؾــُلت ع٢ابُــت مؿــخدضزت وؿــبُا بىاؾــُت البىــى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ٛــغى ٍـــاصة الُلــب ٖلــى الؿـــل٘ الاؾــتهال٦ُت اإلاٗمـــغة ٖــً م٣ـــضاع  ب الخــض مـــً الــضوعاث الا٢خهـــاصًت و مىــ٘ ػ

ني .و طل٪ الٗغى منها   1إلاى٘ خضور يٍٛى جطخمُت في الا٢خهاص الَى

                                                             
 . 102-103م ممغظ٘ ؾاب٤،  ٖبض ال٣اصع زلُل ، - 1

 

ؤدواث العُاظت 

 الىلذًت

 بٖاصة الخهم  

 الؿى١ اإلاٟخىخت

الاخخُاَُاث 

ت   ؤلاظباٍع
 

  ألاولُت ألاَذاف

 مثل

ألاؾاؽ الى٣ضي -

اخخُاَُاث )

+ الى٣ض  اإلاهاٝع

اإلاخضاو٫ زاعط 

 (اإلاهاٝع

اخخُاَُاث -

  اإلاهاٝع

 األهداف الوسيطة 

 مثل

عرضالنقود-

 )الكلٌاتالنقدٌة(

 

 سعرالفائدة-

 

مؿخىي مٗض٫ -

 الهٝغ

 األهداف النهائية العامة 

٦بذ مٗضالث  -

 الخطخم

الخض مً البُالت  -  

جد٤ُ٣ همى  -

 ا٢خهاصي
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ــ٤ حؿــهُل قــغوٍ             ٖـً ٍَغ تهـضٝ بلــى الاهخمــام بال٣ُاٖــاث الخؿاؾـت و جىظُــه الاثخمــان هدىهــا 

ــاٝع ، ــ ــٝغ اإلاهـــ ــ َـــ ــــً  ــــه مـــ ــإزحر مىدــ ــ ــــت صون الخـــ ــــر مهمـــ ــــلُاث ٚحـــ ــا الؿـــ ــ ــــض جغاهـــ ــــغي ٢ـــ ــــاث ؤزـــ ٖـــ ــــدبٗاص ٢ُا  و اؾـــ

اث ٦خًُٟل نىاٖاث الخهضًغبلى  ٖلى الا٢خهاص ٩٦ل. ٦ما ٢ض جاصي  .الخإزحر ٖلى محزان اإلاضٖٞى
 

 الشكابت املطشفُت املباششة    سابػا

ٍـاصة ٞٗالُتهـا مؿـخ  جإحي لخضُٖم          ًـت ؤو ػ ٖـت و جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الؿُاؾت الى٣ض سضمت فـي طلـ٪ مجمى

ــت  مـً الىؾــاثل  و التــي جتــراوح بـحن اجســاط ؤلاظــغاءاث الغ٢ابُــت بالخــضزل اإلاباقـغ  فــي ؤٖمــا٫ اإلاهــٝغ الخجاٍع

  1بخدؿحن عوح الخٗاون بُنهم و جىُٟظ ؾُاؾت الاثخمان بدؼم.لهظه اإلاهاٝع    كىاع ألادبيبلى  ؤلا

ٗـٌ الـضو٫ ُاث املطشفُت الخاضت الػملبٌٗ  بهٟت اؾخصىاثُت البى٪ اإلاغ٦ؼي  ٦ما ًماعؽ فـي ب

ًـــ٠ٗ الؿُاؾـــاث الؿـــاب٣ت و هـــي اؾـــخصىاء مــً زاللهـــا ًخـــضزل البىـــ٪ اإلاغ٦ـــؼي بمـــىذ ٢ـــغوى  التــي جخمحـــز ب

ت . ٌ ج٣ضًم اثخمان مٗحن مً ٢بل اإلاهاٝع الخجاٍع  بٛغى جد٤ُ٣ الؿُاؾت الاثخماهُت )خاالث ٞع
 

 ه الغ٢ابت ٖلى الىٓام اإلاهغفي  ن البى٪ اإلاغ٦ؼي في ؾُٗه لخد٤ُ٣ هظؤججضع ؤلاقاعة بلى 

غ، ًُب٤  ؤعبٗت اث و الخ٣اٍع  الخٟخِل اإلاباقغ ال٣ىاهحن  ؤؾالُب جخمشل في  الغ٢ابت مً زال٫ ال٨كٞى

 2و الخٗلُماث و ألاهٓمت و  مىذ الترازُو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
٤ُ، مغظمدب  - 1  .  371م، ؾاب٤ ٘زلت جٞى
م،  -2 ىام ٍع ً للضعاؾاث والبدىر املشهضي في الشكابت غً املطاسف ألاخشي وآلُت جفػُله دوس مطش ف ظىسٍتالغيا ٣ٖبت ٚو ،مجلت ظامٗت حكٍغ

 .  155،م2005، 02،ٖضص27الٗلمُت،ؾلؿلت الٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، ؾىعٍا، مجلض
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 مىاهج الشكابت املطشفُت   املبدث الثاوي

ٍـــ٠ مٟهـــىم الغ٢ابـــت بـــالتر٦حز ٖلـــى اإلا              ســـاَغ ًخمشـــل فـــي الٟهـــم الصـــخُذ لخهـــاثو اإلاهـــٝغ و حٗغ

 1.و جلخُو اإلاساَغ الغثِؿُت لضًه و بالخالي بٖضاص بؾتراجُجُت ع٢ابُت للخٗامل م٘ هظه اإلاساَغ 

الغ٢ابت الجؼثُت لم ًٓهغ ٞجإة ، بل هى هخاط  جُىعاث قهضها الىٓام اإلاهغفي ألا٦ُض ؤن هظا الىٕى مً 

ًــا ْهــغ ههــجالٗــالمي زــال٫ ٞتــرة ال ُت  ٗىإلاــت اإلاالُــت و الاو٩ٗاؾــاث التــي زلٟتهــا . ؤً  ظضًــض للغ٢ابــت اإلاهــٞغ

ُـت لؿـىت  ُـت الٗاإلا ٗـض خـضور ألاػمـت اإلاال و اإلاخٗل٤ بالغ٢ابت ال٩لُت )الىٓامُت ( و بـغػ الاهخمـام بـه زانـت ب

 و هى ما ؾيخُغ١ بلُه جباٖا زال٫ هظا اإلابدض .  2008

ٌ املؿلب ألا   ؤداء املطاسف  خلُُمبىش لت إلاهزاس املهظمؤ و

 إلاهزاس املبىشؤوال: ظهىس  ؤهظمت  

یت مالیـــت ؤػمـــاث الٗـــالم صو٫  مـــً ٦شحـــر قـــهض  ٖـــام ال٨بـــري  واإلاالیـــت الا٢خهـــاصًت ألاػمـــت مىـــظ ومهـــٞغ

 ؤ٦ثـر ٧اهـذ و،1995 ٖـام وؤواثـل 1994 ٖـام ؤوازـغ فـي اإلا٨ؿـی٪ ؤنـابذ التـي اإلاالیت األػمتمغوعا ب 1929

یت ألاػمــاث ـــام1997ٖــام مـــً الشــاوي الىهـــ٠ فــي آؾـــیا قــغ١  ظىـــىب صو٫  ؤػمــت هـــي ةقــّض  اإلاهـــٞغ .  1998ٖو

ُت و اإلاالُت زانت اإلاهاٝع الُاباهُت و  ألاإلااهُت . ؤزغث هظه ألاػماث ٖلى ألاهٓمتل٣ض   2اإلاهٞغ

ُـــــاث  ْــــلهخجــــذ هــــظه ألاػمــــاث فـــــي  ــا هدــــى الٗمل ــاٝع زانـــــت جىظههــ الخدــــى٫ ال٨بحـــــر ليكــــاَاث اإلاهــ

ــ ُـــت و جـــإزحر الٗىإلاــ ُتالضول ٖــــاصة ه٩ُلـــت الهــــىاٖت الخـــضماث اإلاهــــٞغ ــا ؤصي بلـــى ب   ت ٖلـــى الجهــــاػ اإلاهـــغفي، ممــ

ُت و الخىظـــه هدــــى الخٗامــــل باإلاكـــخ٣اث، اخخــــضام اإلاىاٞؿــــت فـــي الؿــــى١ اإلاهــــغفي  ــٞغ َـــ٘ اليكــــاَاث اإلاهــ  جىى

ُت، الاهــــضماط اإلاهـــغفي و جؼاًــــض وكــــاَاث ٚؿـــُل ألامــــىا٫ مــــً زــــال٫  ــــغ ججــــاعة الخـــضماث اإلاهــــٞغ ٗـــض جدٍغ     ب

. اإلا  3هاٝع

 اإلاساَغ مً اإلاهغفي الجهاػ لخمایتبظغاءاث  اجساط٧ان مً الًغوعي  ألاػماث خل٪جٟاصًا لو 

یت  اإلاهغفي وألاصاء اإلاالي اإلاى٠٢ ؾالمتبعؾاء ٢ىاٖض و مٗاًحر  ظضًضة جم٨ً مً ج٣ضًغ  زال٫ مً اإلاهٞغ

 ؤلاخهاجي خدلیلؤن َغ١ ال باٖخباع  اإلاهغفي الٗمل جىاظه التي اإلاالیت باإلاساَغ الخيبا ٖلى وال٣ضعة

 ٖلى اإلاهاٝع و٢ضعة اإلاهغفي الٗمل آلیاث ًٖ واضخت نىعة ُٖاءب ٖلى ٢اصعة ٗضح لمت الخ٣لیضً

ُت و جؼاًض اإلاساَغ التي ًخٗغى بليها. ألاػماث مىاظهت  زانت في يل الخُىع الهاثل لليكاَاث اإلاهٞغ

                                                             
الٗغبــي ،مٗهـض الؿُاؾــاث الا٢خهـاصًت، ؤبــى  ، نـىضو١ الى٣ـضؾــش ؤظاظـُت و مػاضــشة فـي الشكابـت غلــى البىـىن و بداسة املخــاؾشؤببـغاهُم ال٨غاؾـت ،  - 1

 . 47،م:  2006ْبي ،ؤلاماعاث، 
،صعاؾت خالت ٖلى اإلاهٝغ الـىَني ؤلاؾـالمي ،مجلـت  في جلُُم ؤداء وؤَمیت هظام  املطاسف في الػشاق   CAMELSؤَمُت هظامٖباؽ ٞايل عخیم،  -2

 . 30-29، م م:  ٧،2014لیت بٛضاص للٗلىم الا٢خهاصیت الجامٗت، الٗضص الخاؾ٘ والشالزىن 
 . 321- 324م م ؾاب٤،مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي ومدمىص ٖؼث اللخام، مغظ٘  - 3
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ظاع اإلاب٨غ  للمساَغ  ًم٨ً بًجاػها و ؤلاه لخ٣ییمل ّٖضةهماطط  ضو٫ الٗضًض مً ال في ْهغث لظل٪

  يمً الجضو٫ الخالي 

 (   ألاهظمت الشثِعُت للشكابت غلى اللؿاع املطشفي 02الجذٌو سكم ) 

 الهُئاث الغ٢ابُت
 

 ألاهٓمت
 

 الخاٍعش
 

 زهاثو الىٓام
 

م٨خــــــــــــــــــــــب ؤلاقـــــــــــــــــــــــغاٝ       ؤملاهُــــــــــــــــــــــا

 الٟضعالي  ألاإلااوي 
 

 BAKIS 1هظام    -  

 

 جدلُل اليعب  1997

  فشوعا

ُت   اللجىت اإلاهٞغ

                          ORAP2هظام    -

                     SAABA    3هظام    -

  

 

1997 

 

1997 

 جلُُم خاسج املىكؼ 

 هظام بهزاس 

 ظىىاث  3خعاب الخعاثش املىخظشة ملذة 

 ظذاظُت 
 

  اًؿالُا

 بى٪ اًُالُا  

  PATROLهظام     -

     4بىش هظام بهزاس   م   

 جلُُم خاسج املىكؼ 1993

 هظام بهزاس  

 خعاب  اخخماٌ إلافالط

 َىلىذا 

 بى٪ هىلىضا   -  
 

  RAST هظام    - 

 هظام املشاكبت   -

 جدلُل  املخاؾش  1999

 جدلُل اليعب املداظبُت 

ؿاهُا    بٍش

 هُئت الخضماث اإلاالُت   -

 بى٪ اهجلترا  -
 

 دواث جلُُم املخاؾش ، ألا هظام   - 

  5(  RATE )  الخلُُم  و     

       6(  TRAM هظام )    -

   جدلُل املخاؾش  1998

 

 هظام إلاهزاس 

ىُت   الىالًاث املخدذة ألامٍش

 هٓام الاخخُاَي الٟضعالي -

 

 

قــــــــــغ٦ت الُٟضعالُـــــــــــت لخـــــــــــامحن  -

 الىصاج٘   

 

 م٨خب اإلاغا٢ب اإلاالي للٗملت  -

 

       CAMEL (S)هظام  -

 البى٪ الٟغصًت قاقت مغا٢بت   -

    SEERهٓام  -

 

  CAELهٓام   -

 

      GMSهٓام    -

     SCORهٓام    -
 

 

1980 

1997) ) 

 

 

 

 

1985 

1985 

 

 جلُُم  في املىكؼ

 جدلُل اليؿب اإلاداؾبُت 

جطيُف خعاب اخخماٌ إلافالط  هظام إلاهزاس 

 غلى فترة ظيخين 

 ظىىاث   5بلى  4جلُُم خاسج املىكؼ غلى فترة  

 

 ام إلاهزاس هظ

 هظام إلاهزاس

Source : Gunther Capelle-Blancard,Thierry Chauveau ,l’apport de modèles quantitatifs à la supervision 

bancaire en Europe ,Revue Française ,N° 1 ,Vol XIX, 2004,P :79. 

              

                                                             
1 - BAKIS   :  Bakred Information System)  -  
2
 - ORAP :   Organization and  Reinforcement of  Preventive   Action    

3-  SAABA   : System for estimating exam rating-risk rank 
4- ( Early Warning System)  
5- RATE : Risk Assesment ,Tools and   Evaluation  
6 -  TRAM: Trigger  Ratio Adjustment Mechanism 
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ؤلاهظاع اإلاب٨غ ؤهٓمت مً ؤهٓمت الخ٣ُُم و ٗضصة هىا٥ ؤهىإ مخ ه، وؿخيخج ؤهاهُال٢ا مً الجضو٫ الؿاب٤

ُت   ًلي  ٦ماجلخُهها و التي ًم٨ً للمساَغ اإلاهٞغ

 مشل هٓا  ) ٤ الخ٣ُُم في اإلاى٢٘ )صازل اإلاهٝغ   CAMEL (S)مؤهٓمت ج٣ُُم اإلاساَغ ًٖ ٍَغ

٨ُت  .   بلى الٗضًض مً الضو٫   زم احؿ٘ جُب٣ُه ،الظي َب٤ ألو٫ مغة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ٦ىٓا  ) ٤ الخ٣ُُم زاعط  اإلاى٢٘ )زاعط اإلاهٝغ  ORAPم  ) ؤهٓمت ج٣ُُم اإلاساَغ ًٖ ٍَغ

CAEL   نظبو  و PATROL )،  و ٖٝغ جُب٣ُهم في ٧ل مً ٞغوؿا و اًُالُا و الىالًاث اإلاخدضة

٨ُت .  ألامٍغ

  ٣ت جدلُل اليؿب اإلاالُت مشل هٓام   .اهُاالظي َب٤ في ؤإلا BAKISؤهٓمت ج٣ُُم حٗخمض ٖلى ٍَغ

      هٓام (و هي ٖضًضة  مً بُنها   ؤهٓمت بهظاع اإلاب٨غ  SEER، هٓام  GMS  هٓامو SCOR (   

٨ُتو  ُاهُا ي  َب٤ فيظال TRAM  نظبو و  التي  َب٣ذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ      .  بٍغ

 

ــا بـــحن الـــضو٫ ُٞمـــا ًســـو  هـــه هىـــا٥ ازـــخالٝ ؤ ججـــضع ؤلاقـــاعة بلـــى  ُـــت ؤلاقـــغاٝ ٖلـــى مـ الغ٢ابـــت  ٖمل

ــت بِىمــا  ،هىلىــضا و ؤإلااهُــا  ،بى٨هــا اإلاغ٦ــؼي ٧اًُالُــا بلــىجــىلي مؿــاولُت هــظه الغ٢ابــت  ٞهىــا٥ صو٫ ،الاختراٍػ

ــــت ٖلــــى ٖــــاج٤ هُئــــت مؿــــخ٣لت ٖــــً البىــــ٪ اإلاغ٦ــــؼي ٧الىالًــــاث  صو٫ ؤزــــغي جًــــ٘ مؿــــاولُت الغ٢ابــــت الاختراٍػ

ُاهُا . ٨ُت و بٍغ  اإلاخدضة ألامٍغ

ذ بٞغاٍ  الُت التياإلا دىالث الخ نبإال٣ى٫ ًم٨ً    جمحزث  باؾخٟدا٫ ْاهغة الٗىإلات اإلاالُت و ٖٞغ

ُـــت ًـــاعبت اإلاال ُـــاث اإلا ُـــت بلـــى ٢ـــض  ،فـــي ٖمل ًـــض مـــً الـــضو٫ الٛغب ٗـــذ بالٗض   لل٨كـــ٠ اإلاب٨ـــغ  تهٓمـــؤبوكـــاء صٞ

ــــي٠ُ اإلا ُو ؤهٓمـــــت لخهـ ـــٞغ ــــاَغ  اإلاهــ ــــمً ،ت سـ ــا  يـ ــ ــتراجُجُاتو بصعاظهـ ــ ــ هااؾـ ُـــ ــــاَغ ت  لالى٢اث ــــً اإلاسـ ــــض مـ لخـ

 .الىٓامُت 
 

 CAMELS" هظام واملض  " اهُا : ز

 ٍ وجؿىس  جهوشإ  : 1

ًــاث حٗــض ُـــت مــً ؤواثــل الـــضو٫ التــي َب٣ـــذ مٗــاًحر اإلاخدــضة الىال ٨  EWS) اإلاب٨ـــغ) ؤلاهــظاع ألامٍغ

ُت طل٪و  ٖلى هٓامها اإلاهغفي   م. 1929 ٖام مىظ هدُجت حٗغيها للٗضًض مً الانهُاعاث اإلاهٞغ

 وجىنیاث م٣غاعث بىىص مٗایحر بلى الخجاعي  اإلاهغفيها ظهاػ  ألامغی٨یت اإلاخدضة الىالیاثذ ٗلظل٪ ؤزً 

ــــاػ٫  ــ ــــاػ٫  Iبـ ــ ــــــض،IIوبـ ــــدىض خیـ ــ ــــت حؿـ ــ ــــى٥ ع٢ابـ ــ ــــت البىـ ــ ـــا اإلاغ٦ؼیـ ــ ــــى ٞيهــ ــ ــــت  ٖلـ ــ ــــًخؼمـ ــ ـــایحر مـ ــ ـــام مٗــ ــ  .CAMELSهٓــ

 .1979ؾىت  مىظو طل٪  
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ٞـــــت صعظـــــت جهـــــيُٟه ــٝغ ومٗغ ــالي ألي مهـــ ٘ للإلاـــــام بد٣ُ٣ــــت اإلاى٢ـــــ٠ اإلاـــ ٖـــــً ماقـــــغ ؾـــــَغ  هــــى ٖبـــــاعة 

ــــض ا ـــاع ؤخـ ٗخبـــــر اإلاُٗــ ــــض ٖملـــــذ َو ُـ ــــضاوي، خ ُـ ل اإلا ٍـــــ٤ الخٟخــــِـ ــــً َغ ٖـ ــــخم  ــي جـ ــ ـــغة التـ ُـــــت اإلاباقــ ـــاثل الغ٢اب لىؾــ

ُـــت ٖلـــى ألازـــظ بيخـــاثج مُٗـــاع  خمـــاصCAELؤ٦ثـــر مـــً مُٗـــاع  CAMELالؿـــلُاث الغ٢اب ٖليهـــا فـــي ال٣ـــغاعاث  والٖا

إزـــظ اإلاُٗـــاع فــي  ، ٍو خبـــاع الغ٢ابُــت ألنهـــا ح٨ٗــــ الىا٢ـــ٘ الخ٣ُ٣ــي إلاى٢ـــ٠ اإلاهـــٝغ  ٖىانـــغ عثِؿـــُتؾـــخت  الٖا

 1: هي 

 CAPITAL  ADEQUACY ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫-1

 ASSET QUALITY ظىصة اإلاىخىظاث   -2

 MANAGEMENT ؤلاصاعة -3

 EARNINGS الغبدُت -4

 L IQUIDITY الؿُىلت                               -5

 SENSITIVITY الخؿاؾُت للؿى١            -6

  

 ٧اآلحي: ألاؾىؤ وهى 5هى ألاًٞل بلى الخهي٠ُ و  1ما بحن الخهي٠ُ الخهي٠ُ جتراوح صعظاث 

  ٢ىي. 1الخهي٠ُ ع٢م 

  مغض ي. 2الخهي٠ُ ع٢م 

  م٣ٗى٫. 3الخهي٠ُ ع٢م 

  هام  ي )زُغ(. 4الخهي٠ُ ع٢م 

  مغض ي. ٚحر  5الخهي٠ُ ع٢م 
 

 :CAMELؤظغ الخلُُم وفم مػُاس  -2

ــــاع اإلاـــــظ ُـ ــــت للمٗ ــــت اإلا٩ىهـ ــــغ الخمؿـ ــــى الٗىانـ ــــاوي ٖلـ ــــي٠ُ بالدؿـ ــــاث الخهـ ــــىػٕ صعظـ ــــض و ٧ىع، جخـ ٌٗخمــ

ـــغ  44الخهــــي٠ُ ٖلــــى ج٣ُــــُم  ـــا ،ا ماقـ ــاًحر مالُــــت باإليــــاٞت  10منهـ  ماقــــغاث ع٢مُــــت فــــي قــــ٩ل وؿــــب ومٗــ

ٍـخم  34بلى  ، و ٛـغى الىنـى٫ بلـى الخهـي٠ُ النهـاجي ل٩ـل مهـٝغ ٗـا فـي الخؿـبان ب ماقغ هىعي جازـظ ظمُ

ت الت ٤ اإلاجمٖى ت مدكابهت مً اإلاهاٝع ول٩ل مهٝغ ٖلى خضي ٞو  ي ًيخمي بليها.الخهي٠ُ ل٩ل مجمٖى

 

 

                                                             
 .  03،م خمض، مغظ٘ ؾاب٤ؤمال٪ الغقُض  - 1
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 مميزاجه :- 3

 1:الخالیت باإلاىانٟاث  CAMELSمُٗاع   خمحز ً

 ٤ مُٗاع مىخض اإلاهاٝعٖلى جهي٠ُ  یٗخمض   ؛ٞو

 غ الخٟخِل ؛  جىخُض ؤؾلىب ٦خابت ج٣اٍع

 ل  الخٟخــ ل ػمــً یسخهــغ خمـــاص ٖلــى ؾــخت ٖىانـــغ  عثِؿــُت و ٖــضم حكـــخِذ الجهــىص فــي جٟخــِـ بااٖل

ت  ؛مازغة ٖلى ؾ ؤو بىىص ٚحر يغوٍع  المت اإلاى٠٢ اإلاالي للمهٝغ

  غ ممـــا ٣ًلـــل مـــً حجـــم ُـــُم الغ٢مـــي ؤ٦ثـــر مـــً ألاؾـــلىب ؤلاوكــاجي فـــي ٦خابـــت الخ٣ـــاٍع ٌٗخمــض ٖلـــى الخ٣

غ   ؛الخ٣اٍع

 یمشل  
ً
  ُبٗضا

ً
  ؤؾخمغ ما بطا لها یخٗغى ٢ض التي اإلاك٨الث ویؿدكٗغ اإلاالي اإلاهٝغ بمى٠٢ و٢اثیا

 ؛ؤصاءه في

 بمــا اإلاخبٗــت اإلاالیــت و ؤلاصاعیــت وؾیاؾـاجه،
ً
 الخىظيهــاث بنــضاع مــً الغ٢ابیــت الؿــلُاث یم٨ـً خالیا

 بها؛ اإلاخيبإ للمك٩لت اإلاهٝغ حٗغى صون  للخیلىلت و٢ذ ٧اٝ ٢بل اإلاىاؾبت

 ؛ٗخمض ٖلُه في اجساط ال٣غاعاث الغ٢ابُت و ؤلاظغاءاث الخصخُدُت التي ح٣ٗب الخٟخِل ی 

 ـــاٖض ـــ٤ فـــــيغاع ال٣ــــ مخســــظي ؾـ ــ الهــــضماث مســـــاَغ يــــض مىاٖــــت جد٣یـ ـــالخُى  اإلاغجبُــــت تاإلاالیــ عاث بــ

 الؿالبت؛

  ــاٝع للبىــــ٪ اإلاغ٦ــــؼي و مـــــضي ـــ البُاهــــاث اإلاغؾــــلت بىاؾــــُت اإلاهــ ًدــــضص صعظــــت الكــــٟاُٞت فــــي ٨ٖــ

 مهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاغؾلت.
 

 CAMELSمُٗاع لاداث هخغُىب و ا -4

٣ت هظه ال ًازظ ٖلى  2:ما ًلي ٍُغ

  مما ٣ًلـل  ،اليؿبُت ل٩ل ٖىهغٌُٗي ؤوػان زابخت للٗىانغ اإلا٩ىهت له بٌٛ الىٓغ ًٖ ألاهمُت

ًـخم الخىنـل بليهـا و ختـى لـى جـم مً ٦ٟاءة  خماص ٖلى الىخـاثج التـي  اإلاُٗاع و ص٢خه في الخدلُل و الٖا

  ؛الخىنل ألوػان مىاؾبت

                                                             
،٠ُ٦ ٌؿخسضم مُٗاع  ، امليزاث و غُىب الخؿبُمهإدواث خذًثت للشكابت املطشفُت    CAELو   CAMELSملاسهت بين مػُاسي خمض،ؤمال٪ الغقُض  -1

 . 04، م: 2005، ماعؽ 35في ٢ُاؽ ؤصاء ٞغوٕ اإلاهاٝع و جهيُٟها،مجلت اإلاهغفي الٗضص 
٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ،ٚحر ميكىعة ٖلىم ،عؾالت ص٦خىعاه ملاسهت جؿبُلُت دساظت إلاظالمُت للمطاسف الدشغُلُت الىفاءة، قىقي بىع٢ُت -2

لىم الدؿُحروالخجاٍع  .  75، م:  2011-2010الؿىت الجامُٗت ،الجؼاثغ ،ؾ٠ُُ ظامٗت ، ت ٖو
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  ــــم ــاٝع٣ًؿـ ــ ــــُم  اإلاهـ ـــاع ؤن مخىؾـــــِ ٢ــ ــــىصاث باٖخبــ ــــم اإلاىظــ ــابهت خؿـــــب حجـ ــ ـــاث مدكـ ٖـــ ــــى مجمى بلـ

ت ٩٦ل هظا ب م مً ازخالٝ اإلاخىؾِ مً بىـ٪ بلـى ؤزـغ اليؿب اإلاؿخسضمت ٌٗبر ًٖ اإلاجمٖى الٚغ

ت ت هٟؿها و بالخالي ال ٌٗبر ًٖ خ٣ُ٣ت ؤويإ اإلاجمٖى  ؛صازل اإلاجمٖى

  ، ٖـت الكــبيهت خمـاص ٖلــى اإلاهـاٝع ألازــغي  اإلا٩ىهـت للمجمى ـ ألاصاء بااٖل بٗــحن  ًإزـظ صون ؤن٣ًِـ

خبــاع الخٛحـــراث اله٩ُلُــت التـــي ٢ــض  ٖـــت  ؤصاءٖلـــى  جُـــغؤالٖا ٓـــام اإلاهـــغفي  ؤصاء ٖلــى ؤو جلــ٪ اإلاجمى الى

٣ا لظل٪ ٖىض اخدؿاب صعظاث الخهي٠ُ النهاجي٩٦ل   ؛في حُٛحر ماقغاث الخ٣ُُم ٞو

  ُـــــاء اٖخبـــــاع ــا َــــىا٫ ٞتـــــرة الخ٣ُــــُم صون بٖ ل٩ــــل ٖىهـــــغ ٞاهــــه مـــــً الهــــٗىبت بم٩ـــــان ٖملُــــت جشبُتهـــ

 للمخٛحراث وهظا ؤًًا ٢ض ٣ًلل مً ص٢ت اإلاُٗاع و  ؤهمُت  هخاثجه.

 

   (ORAP)  بوساؤهظام     زالثا  

٣ـت           ُت ٖىامل ال٠ًٗ و ٌٗمل ٖلـى بنـالخها بٍُغ هى هٓام بهظاع مب٨غ ًدضص للماؾؿاث اإلاهٞغ

 مؿب٣ت و طل٪ ٢بل و٢ٕى الازخالالث .

ت و ج٣ضًغ ٦مي و هىعي لٗىامل الخُغ  و ًم٨ً بًجاػ             ًخًمً جدلُل بظمالي للمٗلىماث الاختراٍػ

 ًلي  آلُت ٖمل هظا الىٓام ٦ما

 ORAPمىىهاث هظام الخطيُف اوساب  (  02الشيل سكم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Source :Commission Bancaire (2000) ,P 135. 

 

مخٗضصة منها  اهُال٢ا مً الك٩ل الؿاب٤ ًدبحن ؤن هظا الىٓام ًغج٨ؼ ٖلى جدلُل ٖضة ظىاهب           

ُت يمً مدُُها الا٢خهاصي الٗام و الى٢ٝى ٖلى وجحرة همىه ،ج٣ُُم حجم  وكاٍ اإلااؾؿت اإلاهٞغ

 النشاط

احترامالنسب

 االحترازٌة

قدرةالتحكم

 فًالمخاطر

 المردودٌة
وكٌفًتقدٌركمً

 لاللتزامات

وقائًإجراء  

تحلٌلاجمالًمع

  تحدٌدعوالالضعف
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ذ إلا٩ىهاث اإلاغصوصًت النهاثُت للمهٝغ ، ُت الالتزاماث بهٟت صوعٍت، حكٍغ اإلاساَغ  إلصاعةوج٣ُُم  و هٖى

ت و ه٩ُل  ُت الغ٢ابت الضازلُت و وؿب اإلاا٫ و هٖى عؤؽم٘ الى٢ٝى ٖلى مضي اخترام اليؿب الاختراٍػ

  .الؿُىلت

 

 ("   SAABAهظام إلاهزاس املبىش "مػُاس  ظابا ) سابػا  

، جم اهجـاػه ؾـىت  تاإلاالُالبُاهاث  ٌؿاٖض ٖلى الخدلُل و هى هٓام آلي لخدلُل                               1998للمهاٝع

ٖـــض بُاهـــاث مـــً َـــٝغ بىـــ٪ ٞغوؿـــ ٗـــض ب٣ىا ُتو جـــم بزـــغاءه  ُٞمـــا ب يهـــضٝ بلـــى ا٦دكـــاٝ  . ا و اللجىـــت اإلاهـــٞغ

 ٖىامل ال٠ًٗ للمهاٝع بإؾٕغ ٦ُُٟت  )بهظاع مب٨غ ( .

ُـــــت مــــً زمؿـــــت             ـــاث اإلاخإج ـــاث حؿـــــخٛل اإلاٗلىمـ ُـ ـــام بهــــٟت ؤؾاؾـــــُت ٖلــــى  بغمج                             ٌٗخمــــض هــــظا الىٓــ

ُت مدٟٓت ال٣غوى للماؾؿاث ُت . و ٖكغون ٢اٖضة بُاهاث لخ٣ُُم هٖى  اإلاهٞغ

٤ الك٩ل الخالي               ًم٨ً جىيُذ آلُت ٖمل هظا الىٓام ٞو

 (SAABA )َُيل بشهامج الشكابت  (  03الشيل سكم )

ماظعت كشع  1200كاغذة بُاهاث                                                               25

 خػػذ 

 للخدلُل 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
Source :   Méthodes et systèmes d’Analyse et de Prévention des risques au sein du secrétariat 

général de la Coommision Bancaire , Etude du rapport annuel de la commission bancaire -

1998,P:140. 
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ٖـــم هـــظا ال هــه جـــم اٖخمــاصٞبللقــاعة             ــ٤ ؤصواجـــه اإلاؿــخسضمت ص ٖـــً ٍَغ ٓــام بٟغوؿـــا و الــظي ًمــىذ  ى

ُت  لل٣ُام  ُت .          ٦بحر  للجىت اإلاهٞغ  بغ٢ابت قاملت، صاثمت و مىخضة ل٩اٞت اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

ُت، ظــــاءث ألاػمــــت اإلاالُــــت ل٨ــــً              م مــــً جُبُــــ٤ هــــظه ألاهٓمــــت ال٩اقــــٟت للمســــاَغ اإلاهــــٞغ ــالٚغ و بــ

ٍـت   2008-2007ت لل٣غوى الغهىُت لؿـى ٖـضم ٢ـضعة هـظه ألاهٓمـت بإصواتهـا الاختراػ لدكـ٨٪ و جٓهـغ مـضي 

دا ألؾـــ و م٣ىمــاث   الجؼثُــت ٖلــى جٟــاصي و الخــض مــً ألاػمــاث اإلاالُــت، التــي ؤنــبدذ حكــ٩ل تهضًــضا نــٍغ

 هظه اإلاىٓىمت الغؤؾمالُت اللُبحرالُت .

ُـت ؤمام هظه الىيُٗت ٢امذ لجىت باػ٫ بخ٨ش٠ُ ظهىصها م            ٗـض و٢ـٕى هـظه ألاػمـت اإلاال غة ؤزـغي ب

ــت  لخدــاو٫ جــضاع٥ الىيــُٗت،و بالٟٗــل هــخج ٖــً جلــ٪ الجهــىص بنــضاع خؼمــت ؤزــغي مــً ؤلانــالخاث الاختراٍػ

ٟـــا١ بــاػ٫  ًـــمنها اج ٗـــض الاختـــراػي   IIIالتــي ج ٗـــضا ظضًــضا يـــمً بنـــالخاتها و اإلاخمشــل فـــي  الب . ٦مـــا ؤصعظـــذ ب

ىُت ت مً ألاصواث ٖلى اإلاؿخىي ال٨لـي، لخ٩ـىن  ال٨لي و صٞٗذ الؿلُاث الغ٢ابُت الَى بلى جُب٤ُ مجمٖى

ــــ٘  ــــى٫ مــ ــــىب الخدـ ــــت ووظــ ُـ ــــت الجؼث ــ ــاًحر الاختراٍػ ــ ٗـ ــــت اإلا ــــضم ٦ٟاًــ ٗـ ذ ب ــــٍغ ــــراٝ نــ ــــت و اٖتـ ــــظه ألاػمــ ــــى هـ ــــغص ٖلــ ٦ـ

الُبُٗــــت الجضًــــضة لهــــظه اإلاىٓىمــــت اإلاالُــــت الضولُــــت، التــــي ؤضــــخذ جيــــخج مســــاَغ ظضًــــضة زانــــت اإلاســــاَغ 

 الىٓامُت .

ــ ٖــــغى ؤهــــم ىداو٫ فــــي اإلاُلــــؾـ ُت و  ب اإلاــــىالي  بُٖــــاء ٨ٞــــغة ٖــــً هــــظا الىــــٕى الجضًــــض مــــً الغ٢ابــــت اإلاهــــٞغ

 ؤهضاٞه و ؤصواجه .
  

 غلى املعخىي الىلي  الشكابت ثاوياملؿلب ال

ت اليلُت عُاظت مفهىم ال :ؤوال   ( (Macro prudential Policy الاختراٍص

ــــضة و              ًـ ــــي لِؿـــــذ ٨ٞـــــغة ظض ــــخمغة   الغ٢ابـــــت ٖلـــــى اإلاؿـــــخىي ال٨لـ ـــاط ؤٖمـــــا٫ ٦شحـــــرة و مؿـ  ل٨ـــــً هـــــي هخــ

اث الضولُــت للجهــىص التــي بــظلها زــال٫ الٗكــغ ؾــىىاث ألازحــرة. ٫ و التــي جغظــ٘ باإلا٣ــام ألاو   1بلــى بىــ٪ الدؿــٍى

ــا ؤصعظــــذ خــــضًشا  ــا ؤخــــض آلالُــــاث التــــي ًم٨ــــً ؤن جدــــض مــــً ألاػمــــاث صــــخُذ ؤنهــ يــــمً الى٣اقــــاث باٖخباعهــ

ُـــت التــــي  ًم٨ــــً ؤن جدـــضر مؿــــخ٣بال، ل٨ــــً ــا ٦بحــــرا ؾـــىاء ٖلــــى اإلاؿــــخىي الــــضولي                       اإلاال ؤنــــبدذ جل٣ـــى جىا٣ٞــ

ىُت  .ؤو ٖلى مؿخىي مسخل٠ الؿلُاث الغ٢ابُت الَى

 

ــــىت               ــــت لؿـــ ــــت الٗاإلاُــ ُـــ ــــت اإلاال ــــغث ألاػمـــ ــــض ؤْهـــ ــــت   2008ل٣ــ ــــلىب الغ٢ابـــ ــــي ؤؾـــ ـــغاث فـــ ــ ٛـ ــــً الش ــــر مـــ  ال٨شحـــ

م مــً مــا قــهضجه الغ٢ابــت مــً  ٖلــى اإلاهــاٝع ،ٖلــى صٞــ٘ جُــىعاث مشــل الغ٢ابــت بــالتر٦حز ٖلــى اإلاســاَغ و الــٚغ

                                                             
1
 - Mauro Grande, Le  Comité Européen du Risque Systémique : L'approche Européenne  du  Risque     

     Systémique, Revue d'économie financière, 2011/1 , N° 101,P :175 .          
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ٍـت وعبــِ حجـم عؤؽ اإلاــا٫ اإلاُلـىب مـً اإلا  بلـىاإلاهـاٝع  ُـت و٢ــىة بصاعة  هــاٝعجبنــي بصاعة مسـاَغ ٢ى بىٖى

  .اإلاساَغ لضيها

ت البىى٥ بن ُت الغ٢ابت ؤولذ التي اإلاغ٦ٍؼ  هخولؤ الظي باالهخمام م٣اعهت مدضوصا اهخماما اإلاهٞغ

  ال٨بحرة الخُىعاث ٣ٖب ،زانت ألابدارهى ما ؤزبدخه  الخ٣ضًغ و  في ٞاصخا زُإ ٧ان الى٣ضًت للؿُاؾت

تها التي  الخ٣ىُت الباهغة،وما جغجب ٖلى طل٪ مً حٛحراث والخٛحراث الٗاإلاُت اإلاالُت ألاؾىا١ ٖٞغ

ُت الٗاإلاُت ُت ظُضة ؾٝى ٌؿهم   .في َبُٗت وه٩ُل ؤصاء الهىاٖت اإلاهٞغ  طل٪ ؤن وظىص ع٢ابت مهٞغ

 .ي جد٤ُ٣ ٢ضع ؤ٦بر مً الاؾخ٣غاع اإلاالي والخض مً الخٗغى للهضماث الخاعظُتف

ــــضي ل ــــىهج الخ٣لُــ ـــان الــ ــ ــــالمت ا٧ـ ــــى ؾــ ــــؼ ٖلـــ ــــت ًغ٦ــ ــ ــــت الاختراٍػ ــــاث الغ٢ابــ ــــتهُئـــ ًـــ ــــت الٟغص ـــاث اإلاالُــ ــ   إلااؾؿـ

ٓـــىع مـــً  ٓــــام  "ؤظـــفل بلـــى ؤغلـــى"مى ٓـــل هـــظا الـــىهج مهُمىــــا  بال٩امـــل.لٗمـــل الى ُـــت، ً ُـــت الٗمل  مـــً الىاخ

ــ ــــج ومـــــ٘ طلـــــ٪ واؾـــ ــا ههـ ًـــ ــــرة، بـــــضؤ ؤً ــــى مـــــضي ال٣ٗـــــىص ألازحـ ُـــــت اإلاخ٨ـــــغعة ٖلـ ــــاث اإلاال  ؤغلـــــى  "مـــــًخجابت لألػمـ

ًـض في  "بلى ؤظفل ٞـةن التر٦حـز الجض ًـضة  ٟـاث ٖض ظظب الاهدباه ،وفي خـحن ؤن "الاؾـخ٣غاع الىٓـامي" لـه حٍٗغ

 1.بإن الىٓام اإلاالي هى هٓام م٣ٗض ونٗب  الخ٠ُ٨ ٖلى الخهاثو الىٓامُت ؾُٗتٝر

ُـــت ألازحــرة ٖلــى  ل٣ــض بغهىــذ هـــه ًخىظــب ال٣ُــام بةنــالح ظـــظعي للىٓــام اإلاــالي و جدؿـــحن أألاػمــت اإلاال

ُـــت  ــاع اإلاــالي لدؿـــُحر  ألاػمــاث و الاهخمــام ؤ٦ثـــر بمســاَغ الىٓامُــت ،مـــً زــال٫ بعؾــاء ؾُاؾـــت ؾــالمت مال ؤلَا

 اؾؿاث٧لُت ،خُض قهضث الخ٣باث اإلاايُت ٞجىة ٦بحرة ما بحن ؾُاؾاث الا٢خهاص ال٨لي و جىُٓم اإلا

  2اإلاالُت الٟغصًت .

ــذ مــً َــٝغ بىــ٪ اهجلتــرا ؾــىت  ــت ؤ،و التــي   2009هىــا٥ صعاؾــت ؤظٍغ ْهــغث ؤن الؿُاؾــت الاختراٍػ

ــالي ،و  ــ ــــراػي الخـ ــــاع الاختــ َـ ــــمً ؤلا ــــىص يــ ــــغ اإلا٣ٟــ ــــي الٗىهـ ــــت هــ ُـ ــــت ؤال٩ل ــــحن الؿُاؾــ ـــا بــ ــــىة مــ ـــا٥ هــ ـــان هىــ ــــه ٧ـــ هــ

ًـــــت ، ُت الٟغص ــٞغ ُـــــت و جىُٓمـــــاث اإلااؾؿـــــاث اإلاهــ ــــت ال٩ل هــــه لـــــى  َب٣ـــــذ الؿُاؾـــــت ؤ ىنـــــلذ بلـــــىو ج الاختراٍػ

ُت ٖلى م٣اومت الهضماث و ٧اهذ بظل٪  ألاػماث  ت ال٩لُت لؿاٖضث ألاهٓمت اإلاهٞغ   ٢3ل ج٩لٟت.ؤالاختراٍػ
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ــ ُـــــت  (،2009نـــــىضو١ الى٣ــــض الـــــضولي، ) ٝغل٣ــــض ٖــ ــــت ال٩ل ــا اؾـــــخسضام بؾُاؾــــت الؿـــــالمت الاختراٍػ إنهــ

ــت فــي اإلا٣ــام ألاو٫ للخــض مــً اإلاســاَغ ال ىٓامُــت؛ ؤي اإلاســاَغ التــي ًم٨ــً ؤن جترجــب ٖليهــا آزــاع ؤصواث اختراٍػ

  .ؾلبُت زُحرة ٖلى الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨لي
 

ت ال٩لُت بإنها ٦ما  ت في اإلا٣ام ألاو٫ للخض  اؾخسضام"حٗٝغ الؿُاؾت الاختراٍػ  ألاصواث الاختراٍػ

 ؤن ج٩ىن لها ٖىا٢ب ؾلبُت زُحرة ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اإلاساَغ التي ًم٨ً ،مً اإلاساَغ الىٓامُت 

 1."الا٢خهاص ال٨لي ٖلى الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي ٖلى مؿخىي 

ُـت بلـى زـالر ؾـماث عثِؿـُت ٦ما  ٍـت ال٩ل ٌؿدىض ألاؾاؽ اإلاى٣ُي الؾـخسضام ؤصواث الؿـالمت الاختراػ

 2:و هي للىٓم اإلاالُت

  َت في ال٣ُاٖحن ٢ض جترا٤ٞ اعجٟإ ؤؾٗاع ألانى٫ م٘ اعجٟإ مٍٟغ لالثخمان والغاٞٗت اإلاٟغ

٘ اإلاٍٟغ بٗضم اخترام مٗاًحر الاثخمان مً ٢بل  م٨ً حؿهُل الٞغ الخام ٚحر اإلاالي واإلاالي، ٍو

 ماؾؿاث ؤلا٢غاى في مىاظهت الًٍٛى الخىاٞؿُت.

  ــــى٫ ــــ٤ الخهــ ــ ــــً ٍَغ ٖـ ــافي ، ــ ــــان ؤلايــ حر الاثخمـ ــٞى ــ ــــى جــ ــــغاى ٖلــ ــــاث ؤلا٢ـ ــــضعة ماؾؿــ ــــهُل ٢ـ ــــً حؿــ  ًم٨ـ

ــل ــل بالجملــت )وال ؾــُما الخمٍى بالجملــت ال٣هــحرة ألاظــل( مــً مهــاصع مدلُــت ؤو صولُــت  ٖلــى الخمٍى

ٍـل ٌٗـغى الىٓـام ٩٦ـل إلاسـاَغ الؿـُىلت  و طلـ٪ فـي خالـت مىاظهـت ؤؾـىا١  هظا اإلاهـضع مـً الخمى

 عؤؽ اإلاا٫ بالجملت جى٠٢ مٟاجئ )٦ما ٞٗلذ بٗض انهُاع  مهٝغ لُمان بغاطع (.

 ــــةن اإلا ــــي، ٞــ ــــل ؤو الٟٗلــ ـــالي اإلادخمــ ــ ــــإ اإلاـ ـــاث ال٣ُــ ــ ــــت بزٟا٢ـ ــــي خالــ ـــالي فــ ــ ـــغ مـ ــــضيها ٌؿـــ ــي لــ ــ ـــاث التــ ــ اؾؿـ

ــــــٌ  ــــض جسٟــ ــ ـــُىلت( ٢ـ ــ ــــضوصة الؿــ ــ ـــاث اإلادـ ــ ـــغة و اإلااؾؿــ ــ ـــاث اإلاٗؿــ ــ ــــى اإلااؾؿــ ــ ــــاٞت بلـ ــ ـــاثلت )باإليـ ــ والؿــ

ؼها وج٣لُل الخٗغى  ٦ثر ألالٗمالء لؤلا٢غاى بك٩ل خاص، للخٟاّ ٖلى مسؼوهاث الؿُىلت وحٍٗؼ

 ٖغيت للخُغ.

ت ال٩لُت ًغ٦ؼ ٖلى اؾخ٣غاع الىٓام اإلاـالي ٩٦ـل بطن  ًم٨ىىا ؤن وؿخيخج ؤن  ههج الؿالمت الاخترا              ٍػ

ت، بُٛت خماًت الىٓام اإلاالي مً اإلاساَغ الىٓامُت و يمان اؾخ٣غاعه .  وطل٪ باؾخسضام ؤصواث اختراٍػ

 

 

                                                             
1- Arthur Grimes, Four lectures on central Banking , Motu Working Paper 14-02, Motu Economic and Public  

     Policy Research, Februray 2014, P  62. 
2
-William R. White, OP .Cit, P: 63. 
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ٖــام ؤججــضع ؤلاقــاعة بلــى  ، وا٢تــرح بٗــض طلــ٪ بى٢ــذ ٢هــحر 1998هــه ؤو ــ ت مىخــضي الاؾــخ٣غاع اإلاــالي فــي 

ت م٩ىهت مً ازني ٖكغ   .مُٗاعا  لخدؿحن اؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي  وي٘ مجمٖى

ٗٝغ الاؾخ٣غاع اإلاالي ٖلى  مً اإلادخمل ؤن ًدؿبب بخ٩ال٠ُ الىٓام اإلاالي الظي "ججىب حُٗل ؤهه  ٌُ

  ٦1بحرة ٖلى الىاجج الخ٣ُ٣ي.  "

ت مً ألاع٧ان الاؾخ٣غاع اإلاالي ٌؿدىض ٖلى مجمٖى
2 

 ــــــل ـــالي ٩٦ــ ــ ــ ــــام اإلاــ ــ ــ ٓـ ــــي الى ــ ــــاَغ فـــ ــ ــــً اإلاســ ــ ــــــ٠ مـــ ُـــ ــــى الخسٟ ــ ــــضٝ بلـــ ــ ــــال٫ يهــ ــ ــــً زـــ ــ ــــت  مـــ ــ ٍـــ ــــت الاختراػ ــ  الؿُاؾـــ

 .ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي

 ُت بٟاٖلُت ٤ وي٘   بصاعة ألاػماث اإلاالُت واإلاهٞغ ا٫ للخٗامل مـ٘ ألاػمـاث و طل٪ ًٖ ٍَغ ّٗ بَاع ٞ

ُـ٘ الجهـاث ٦ما ًخم  ،ومٗالجت آزاعها لخ٣لُل ؤزغها ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي ٗـت لـضوع ظم بظـغاء مغاظ

ــــؼي، ــ ــــ٪ اإلاغ٦ــ ــ ــــل )البىـ ــ ــــت مشــ ــ ــــت(  طاث الٗال٢ـ ــ ــــ٘ ووػاعة اإلاالُــ ــ ــــمان الىصاجـ ــ ــــت يــ ــ ــــض صوع ،ماؾؿـ ــ  لخدضًــ

ُت. ها٧ٍل من  في الخٗامل م٘ ألاػماث اإلاالُت واإلاهٞغ

 خبــاع  ألازــظ لؿُاؾــت الى٣ضًــت والؿُاؾــت اإلاالُــت والؿُاؾــاث ألازــغي) مشــل خماًــت الٗمـــالء ل بااٖل

 والٗالمي. وؤلا٢لُميوالخىاٞؿُت واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت( والا٢خهاص اإلادلي 

ٍـــت و اإلاهـــاٝع ض ؤنـــبدذ اإلال٣ـــ ُـــتاإلاىٓمـــاث اإلا غ٦ؼ ُـــت الضول ــــت الا ؿُاؾـــت جـــىلي صوعا هامـــا لل ال ختراٍػ

ـــا ٩لُــــت ال ــــت الالا ؿُاؾــــت ى٣ضًــــت واللخ٨ملــــت صوع الؿُاؾــــت ال،و جُب٣ُهـ جؼثُــــت و بــــظل٪ ًــــخم يــــمان ختراٍػ

 اؾخ٣غاع اإلاىٓىمت اإلاالُت و الا٢خهاصًت  ٩٦ل .

ت الي :زاهُا   لُت ؤدواث العُاظت الاختراٍص

 حكمل ماقغاث الخُُت ال٩لُت ٖلى ظاهبحن عثِؿحن هما            

 ؛ماقغاث الخُُت الجؼثُت اإلاجمٗت لخ٣ُُم ؾالمت ماؾؿاث ال٣ُإ اإلاالي بك٩ل مىٟغص  

 .مخٛحراث الا٢خهاص ال٨لي اإلاغجبُت بؿالمت الىٓام اإلاالي ٩٦ل 

ت   الجضو٫ الخالي ٖغيها في ًم٨ً هظه اإلااقغاث مجمٖى

 

                                                             
مت  -1 في الٗلىم    LMDؤَغوخت ص٦خىعاه  ،(32011-2003ماشش ججمُعي للىظام املالي الجضاثشي للفترة )بىاء ظخلشاس املالي الىظامي الا  ،طهبي ٍع

 . 19م  2013-2012الؿىت الجامُٗت ، 2ظامٗت ٢ؿىُُىت ،٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ٧لُت الٗلىم الا  ،الا٢خهاصًت ٚحر ميكىعة 
2
ت في الحذ مً املخاؾش الىظامُت و خماًت الاظخلشاس املاليدمض ٖماًغة ،م-  04ص  ،،دوس البىىن املشهٍض
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 ٌ ت اليلُتماششاث  (03سكم  ) حذو  ؤدواث العُاظت الاختراٍص

 ماششاث الحُؿت الجضثُت
 

 ماششاث الاكخطاد الىلي

 وؿب عؤؽ اإلاا٫ الخجمُُٗت اإلاٗضلت باإلاساَغ  - ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫  -1

 اإلاا٫  عؤؽالخىػَ٘ الخ٨غاعي إلاٗضالث  -
 

   مجمٕى مٗضالث الىمى -         الىمى الا٢خهاصي -1 

 جضهىع ال٣ُاٖاث -                                                 

 مؿخىي ب٢غاى اإلااؾؿت  - ظىصة ألانى٫  -2

 مؿخىي ا٢تراى اإلااؾؿت -                                 

                                     جؼ الخؿاب الجاعي    -  محزان اإلاضٞىٖاث  -2

 الضًً الخاعجي   -ألاظىبي    ً الى٣ض ٦ٟاًت الاخخُاَي م -

 و ه٩ُل الاؾخد٣ا١
 

 ماقغاث اإلااؾؿت اإلا٣غيت  -3

  ألاظىبُتاإلا٣ُم  بالٗملت  ؤلا٢غاى     -         جغ٦حز الاثخمان ال٣ُاعي  -

 ال٣غوى للماؾؿاث الٗامت الخاؾغة      -             ال٣غوى ٚحر الٗاملت  -

 الا٢تراى اإلاغجبِ      -                          ألانى٫ مساَغ  -

٘ اإلاالي -  ماقغاث الٞغ
 

 الخطخم -3

 

 

 

 ماقغاث اإلااؾؿت اإلا٣تريت -4

 خ٣ى١ اإلال٨ُت بلىوؿبت الضًً  -

 عبدُت الكغ٧اث  -

 ْغوٝ الكغ٧اث بدؿب  ؤزغي ماقغاث  -

 مضًىهُت ال٣ُإ الٗاثلي -

 

 ؤؾٗاع الٟاثضة و الهٝغ -4

 الخ٣لب في ؤؾٗاع الٟاثضة و الهٝغ -

 ؾٗاع الٟاثضة الخ٣ُ٣ُت اإلادلُتمؿخىي ؤ -

 ٢ابلُت ؾٗغ الهٝغ لالؾخمغاع -

 يماهاث ؾٗغ الهٝغ  -

  ؤلاصاعة ؾالمت  -5

 ل٩ل مى٠ْ ؤلاًغاصاثوؿبت     -ؤلاهٟا١     مٗضالث  -

     الخىؾ٘ في ٖضص اإلااؾؿاث اإلاالُت -
 

اصة  ؤلا٢غاى و ؾٗغ ألانى٫  -5  ٍػ

اصة ؤلا٢غاى  -    ٗاع ألانى٫ هىباث اعجٟإ ؤؾ    -   هىباث ٍػ

 و الغبدُت ؤلاًغاصاث -6

 ؤلاهٟا١    مٗضالث الضزل و  - الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت -  الٗاثض ٖلى ألانى٫  -

 اإلااقغاث اله٩ُلُت   -
 

 بَاع الٗضوي  -6

 الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن ألاؾىا١  -

 آلازاع الجاهبُت للخجاعة -

  الؿُىلت -7

 ؤلا٢غاىالخجؼثت في مٗضالث    -                          حؿهُالث البى٪ اإلاغ٦ؼي  -

 بحن البىى٥                                                                      

 الىصاج٘  بلىوؿبت ال٣غوى    -          الى٣ضي للظماليالىصاج٘ باليؿبت  -

 تجضابحر ؾُىلت الؿى١ الشاهٍى  -     و الخهىم ألانى٫ ه٩ُل اؾخد٣ا١  -
 

  ٖىامل ؤزغي  -7

 ؤلا٢غاى و الاؾدشماع اإلاىظه  -

 لجىء الخ٩ىمت للىٓام اإلاهغفي  -

 التزاماث مخإزغة الؿضاص في الا٢خهاص -

 الحعاظُت باليعبت ملخاؾش العىق  -8

ؤؾٗاع  -  ؤؾٗاع ألاؾهم   -  ؾٗغ الهٝغ ألاظىبي    -     مساَغ ؾٗغ الٟاثضة-

 الؿل٘
 

 

 ماششاث خاضت بالعىق  -9

 الؿى١ لألصواث اإلاالُتؤؾٗاع  -

ت -  ماقغاث ٖلى الٗىاثض اإلاَٟغ

 جهي٠ُ الاثخمان -

 هىامل الٗاثض الؿُاصي  -
 

 

اإلاهضع  المدٌرٌةة،دراسة تطبيقية حالةة العةراق -مؤشرات الحيطة الكلية و إمكانية  التنبؤ المبكر باألزمات  ٖلي ٖبض الغيا خمىصي الٗمُـض،  

،مبدون سنة نشر،مركزي العراقيالبنك ال ،العامةلإلحصاءواألبحاث   05  .  
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ت هاثلت ًدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن  ت ال٩لُت جخًمً مجمٖى  ؤصواث الؿُاؾت الاختراٍػ

 ماقغاث اإلااؾؿت اإلا٣غيت  مً اإلااقغاث، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي ) وؿب ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫،

باليؿبت إلاساَغ الؿى١ و ماقغاث الخؿاؾُت وؿب الؿُىلت  ؤلاًغاصاث و الغبدُت وؿب  و اإلا٣تريت،

مٗضالث الىمى الا٢خهاصي،ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي اإلاخٗل٣ت بماقغاث الا٢خهاص ال٨لي) زانت بالؿى١ (،ؤو  

اث ،الخطخم، الىمى، اصة  ؤلا٢غاى و محزان اإلاضٖٞى   ألانى٫  ع اؾٗؤؤؾٗاع الٟاثضة و الهٝغ ، ٍػ

 .و ٚحرها(

ت ال٩لُت ب  1:و هما  عثِؿُحن بٗضًًجخمخ٘ الؿُاؾت الاختراٍػ

 ت والى٢ذ اإلاىاؾب للخى٠٢ و ٩ًىن  جدضًض الى٢ذ اإلاىاؾب لخُٟٗل ؤصواث الؿُاؾت الاختراٍػ

خباع  خباع ازظ بٗحن الٖا  الضوعة الا٢خهاصًتاإلاُٗاع ألاؾاس ي الضوعة اإلاالُت م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 ؛(Macroeconomic conditions) ال٨لي ؤويإ الا٢خهاص

  اإلاىاؾبتواث ألاص/ألاصاة جدضًض. 
 

 

ت اليلُتملاسهت بين    زالثا   و الجضثُت  العُاظت الاختراٍص

ــا جــــم جىاولــــه مــــً الجىاهــــب ألاؾاؾــــُت للخُُــــت ٖلــــى اإلاؿــــخىي الجؼجــــي و الخُُــــت ٖلــــى          ــا ممــ  اهُال٢ــ

 اإلاؿــخىي ال٨لــي ٩ًــىن مــً ألاخؿــً بظــغاء م٣اعهــت مــا بــحن هــظًً الؿُاؾــخحن للى٢ــٝى ٖلــى ؤهــم زهــاثو

 لٟغو٢اث اإلاخٗل٣ت بهما  ٦ما هى مبحن في الجضو٫ الخالي و ؤهم ا

ت اليلُتملاسهت مىظىساث (04حذٌو سكم  )  و الجضثُت  العُاظت الاختراٍص

 املاششاث
 

 الحُؿت الجضثُت الحُؿت اليلُت

 الٟغصًتجإزحر ألاػماث ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث  جإزحر ألاػماث ٖلى هُا١ اإلاىٓىمت اإلاالُت ال٩لُت الهضٝ اإلاباقغ 

 اإلاؿدشمغ /اإلاىصٕ خماًت اإلاؿتهل٪ ٖضم الخإزحر ٖلى الىاجج اإلادلي الهضٝ النهاجي

 زاعظُت  طاجُت ظؼثُا  الخُغهمىطط 

الاعجباَــــــــــاث و بم٩اهُــــــــــت اهخ٣ــــــــــا٫ 

 ألاػمت ٖبر اإلااؾؿاث

 ال نلت لها باإلاىيٕى مهم

ت  ٖلي ؤً مً خُض الكضة ٖلى هُا١ اإلاىٓىمت م مٗاًحر الًىابِ الاختراٍػ

  top-down  بلى ؤؾٟل
 

مً خُض اإلاساَغ ٖلى اإلااؾؿاث الٟغصًت مً 

   bottom-upؤؾٟل بلى ؤٖلى 

 

Source :  Claudio Borio, Towards a macro prudential framework for financial supervision  and  

regulation, Bis working papers, No.128, 2003;P: 02. 

                                                             
ت في الحذ مً املخاؾش الىظامُت و خماًت الاظخلشادمض ٖماًغة ،م-1 امللخلى الاكخطادي الػشبي ألاٌو إلداسة   ؤوساق ،س املاليدوس البىىن املشهٍض

خ  –املخاؾش في املاظعاث املالُت واملطشفُت، غّمان   . 10م، 8/6/2015ألاسدن  ،بخاٍس
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٣ت ؤو مىهج ؾىاء برػ ج اإلابِىت في الجضو٫ ؤٖاله،٣اعهت مً زال٫ اإلا  بهٟت ظلُت زهاثو ٧ل ٍَغ

  اإلاخٗل٣ت بالخُُت ال٩لُت ؤو الجؼثُت و التي ًم٨ً بًجاػها ٦ما ًلي 

  خُض ألاهضاٝ ؾىاء اإلاباقغة ؤو النهاثُت،و التي جىُل٤ مً خماًت اإلاؿدشمغ /اإلاىصٕ مً ج٩امل

 خماًت الىاجج اإلادلي ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨لياإلاؿخىي الجؼجي ونىال بلى  ٖلى

 .  III و هظا الخ٩امل ٞغيخه جىنُاث باػ٫  

 اإلاالُت ًم٨ً  ال٨لي ٌٗخبره ٦ٗامل صازلي بمٗنى ؤن اإلااؾؿاث ج، ٞالىهؤما بسهىم الخُغ 

الا٢خهاص، مما  ؤن جازغ ٖلى ؤؾٗاع ألانى٫ اإلاالُت و ٖلى حجم اإلاٗامالث و ٖلُه ٖلى خغ٦ُت 

خخما ٖلى مخاهت الىٓام اإلاهغفي ،باإلا٣ابل جُلٗاث الغ٢ابت الجؼثُت ال جإزظ بٗحن  ًى٨ٗـ

خباع لهظه الاو٩ٗاؾاث و حٗخبر بظل٪ الخُغ ٦ٗامل زاعجي .  1الٖا

 ت اإلاؿخسضم ٖلى اإلاساَغ   جغ٦ؼ الغ٢ابت الجؼثُت  باٖخباع ؤن ،ٞهى مخ٩امل  مىهج الغ٢ابت الاختراٍػ

اؾخ٣غاع اإلااؾؿت الٟغصًت مً ؤؾٟل لُى٨ٗـ  ٗنى يمانالٟغصًت،بممؿخىي اإلااؾؿاث ٖلى 

لى   ُت ٩٦ل في ألٖا ،ٖلى ٨ٖـ الغ٢ابت ال٩لُت ،التي  تهخم    Bottom-Upٖلى  اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

ت ال٩لُت بما ٞيها الجؼثُت ،و طل٪ ُت ٩٦ل باإلاٗاًحر الاختراٍػ  لًمان اؾخ٣غاع اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

لى  مً  ُت مً ألاؾٟلٖلى اإلاا زم ًى٨ٗـ طل٪ ألٖا         Top-Down ؾؿاث اإلاهٞغ
 

دا مً َٝغ الهُئاث ٌك٩ل  مما،ما بحن الؿُاؾخحن ما ًم٨ً مالخٓخه هى الخ٩امل   اٖتراٞا نٍغ

 مدخملت ل٨بذ ؤػمت مالُت بمٟغصها و طل٪ ؤصواث الغ٢ابت الجؼثُت  هجاٖت اؾخسضامالضولُت ٖلى ٖضم 

ت ال٩لُت ٦ًغوعة خخجُب٤ُ الغ بهما يغوعة ج٨ملتها مً زال٫ و  لخض مً اإلاساَغ مُت ل٢ابت الاختراٍػ

ؼ الاؾخ٣غاع اإلاالي  . الىٓامُت وحٍٗؼ

 ( Stress Testing) 2اخخباساث ألاوغاع الػاغؿت :سابػا

  مفهىمها -1

اؾخسضام ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت باٖخباعها ؤصاة مً  1999نىضو١ الى٣ض الضولي ؾىت ؤ بض

ٗغوٞت لضي الجمهىع بال ٖلى هُا١ ي٤ُ بلى ؤن و٢ٗذ ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت و ؤصواث الغ٢ابت و لم ج٨ً م

   3. اؾخسضمذ ٞيها هظه الازخباعاث

                                                             
 باإلياٞت بلى هظه الدؿمُت ؤَل٤ ٖليها ؤًًا: ازخباعاث الخدمل، ازخباعاث الًِٛ ؤو ازخباعاث ؾالمت الىي٘ اإلاهغفي. 1
 ازخباعاث الخدمل ازخباعاث الًِٛ آو ازخباعاث ؾالمت الىي٘ اإلاهغفي . ا حؿمُاث ؤزغي ًُل٤ ٖليه- 2
3
ىَاث  بىىن جدذ الػغـ هحرو٧ىعا ولُلُاها قىمازغ، اخخباساث اللذسة غلى جدمل الػغىؽ جلُم كذسة البىىن بمداواة ؤدائها في ظِىاٍس

ل و الخىمُت، مجلت ٞهلُت ًهاكخطادًت بالغت الشذة لُت  02، الٗضص 50ضعها نىضو١ الى٣ض الضولي ،اإلاجلض ، الخمٍى  . 39،م 2013،ظٍى
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اث الضولي ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت بإنها الخ٣ُُم للىي٘ اإلاـالي للمهـٝغ  ون٠ بى٪ الدؿٍى

ىهاث ٢اؾُت و ل٨نها م٣ٗىلت للمؿاٖضة في نى٘ ال٣غاعاث ٖلى اإلا  1هاٝع .جدذ ؾِىاٍع
 

ؿخسضم ٦جؼء مً ٖملُت  (Stress Testing)ٗخبر ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت  ح
ُ
ؤصاة هامت ح

 في ْل ألاػمت اإلاالُت والا٢خهاصًت الٗاإلاُت 
ً
بصاعة اإلاساَغ، و٢ض اػصاصث ؤهمُت هظه الازخباعاث مازغا

 Forward-Looking)زخباعاث ألاويإ الًاُٚت طاث بٗض مؿخ٣بلي في ج٣ُُم اإلاساَغ   االغاهىت. 

Assessments of Risk خباع سُت، التي ال جإزظ بااٖل ( ب٨ٗـ الىماطط اإلاٗخمضة ٖلى البُاهاث الخاٍع

 2ألاخضار اإلاؿخ٣بلُت ٚحر اإلاخى٢ٗت.

ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت ظؼء م٨مل وؤؾاس ي في مىٓىمت الخا٦مُت اإلااؾؿُت وز٣اٞت بصاعة            

 جـــب ؤن ٩ًـــىن لهـــا جـــإزحر فـــي نـــىاٖت ال٣ـــغاعاث ٖلـــى اإلاؿـــخىي ؤلاصاعي اإلاىاؾـــب ً و ،هـــٝغ اإلاســاَغ لـــضي اإلا

  ؤلاؾتراجُجُت.بما في طل٪ ال٣غاعاث 

  

ًـت صوع            فــي هـظه الازخبـاعاث، بمـا فـي طلــ٪  اؤؾاؾـُ اًجـب ؤن ٩ًـىن إلاجلــ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظ

ىهاث، ج٣ُُم الىخاث ج وجدضًض ؤلاظغاءاث الىاظب اجساطها بىاًء وي٘ ؤهضاٝ الازخباعاث، جدضًض الؿِىاٍع

 ٖلى هخاثج هظه الازخباعاث. 
 

 ؤَذافها -2

 3:  حؿخسضم ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت           

  الغثِؿُت و الؿُُغة ٖليها ؛جدضًض اإلاساَغ 

 ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫؛ اإلاؿاٖضة في ٖملُت الخسُُِ الغؤؾمالي مً زال٫ ٖملُت الخ٣ُُم الضازلي 

  اإلاؿاٖضة ٖلى بصاعة الؿُىلت خُض حك٩ل هظه الازخباعاث ظؼءا هاما مً ٖملُت جدضًض  و٢ُاؽ 

 و يبِ الؿُىلت؛

                                                             
مخؿلباث همىرج اخخباساث الخدمل و بمياهُت الخؿبُم في املطاسف الػشاكُت "دساظت جؿبُلُت ألساء غُىت مً مىظفي نالح الضًً مدمض ؤمحن،  - 1

ت و ، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت البىً املشهضي الػشاقي  .  39م، 71/ 2013الٗضص  ،ت بٛضاص ٧لُت الا٢خهاص و ؤلاصاعة ،الٗغا١،ظامٗؤلاصاٍع

امللخلى الاكخطادي الػشبي ألاٌو إلداسة املخاؾش في املاظعاث املالُت واملطشفُت، غّمان،   ؤوساقاخخباساث ألاوغاع الػاغؿت، دمض ٖماًغة،م2 -

خ   . 02،م  8/6/2015ألاسدن بخاٍس

 . 04،م2016،البى٪ اإلاغ٦ؼي ألاعصوي ، 1/2016 في ألاعصن، ع٢م اع الػاغؿت للبىىن الػاملتحػلُماث اخخباساث ألاوغ3 -  
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  ــــت ــ ــ ــ ــ ــــت اإلاٗغيـ ــ ــ ــ ــ ــــل ال٣ُمـ ــ ــ ــ ــ ــــغي، مشـ ــ ــ ــ ــــاَغ ألازـــ ــ ــ ــ ــ ــــت ألصواث بصاعة اإلاسـ ــ ــ ــ ــ ــــاَغ م٨ملـ ــ ــ ــ ــ حر ؤصواث بصاعة مسـ ــٞى ــ ــ ــ ــ جـــ

ـــاصي و عؤؽ اإلاــا٫  (Value at Risk)للمسـاَغ و التــي ج٩ـىن مبيُــت  (،Economic Capital)الا٢خهـ

سُت و الٗال٢اث ؤلاخهاثُتٖلى   ؛البُاهاث الخاٍع

 ؼ ز٣ت ال٣ُإ الٗام باؾخ٣غاع ال٣ُإ اإلاهغفي ؛  حٍٗؼ

  حر مٗلىمــاث جٟهــُلُت ٖــً ٧ــل مــً حٗــغى البىــ٪ للمســاَغ همــىطط، ؤٖمــا٫ البىــ٪، مىٓىمــت جــٞى

  .ج٣ضًم جدلُل قامل لى٣اٍ ال٠ًٗ للبى٪ و لضًه، اإلاساَغ 

ًـــاُٚتاهُال٢ــا مـــً هـــظه ألاهـــضاٝ، ًدبـــحن ؤن                ًـــخم اؾـــخسضامها يـــمً   ازخبـــاعاث ألاويـــإ ال

ــاع الكـــامل إلصاعة اإلاســـاَغ و طلـــ٪ مـــً زـــال٫  ُـــىاعت للخٗامـــل  ؤلَا ُـــِ ال غ ز ُـــٍى  اؾــخسضام هخاثجهـــا فـــي ج

، الخ٣ــام للبىــىص صازــل  مــ٘ اإلاســاَغ اإلاسخلٟــت ،وجُٟٗــل اؾــخسضام ؤصواث جسُٟــ٠ اإلاســاَغ مشــل الخدــٍى

ِ لغؤؽ اإلاا٫،  بهضٝ الىنى٫ بلى عؤؽ اإلاا٫ الظي ًخىاءم  اإلاحزاهُت والًماهاث اإلا٣بىلت و ٖملُت الخسُُ

 م٘ بؾتراجُجُت البى٪ وه٩ُل مساَغه  ،

ــــؼ هٓــــام   البــــض مــــً ؤلاقــــاعة بلــــى ؤن ال٣ُــــام بازخبــــاعاث الًــــِٛ بالكــــ٩ل اإلاىاؾــــب، ؾــــُاصي بلــــى حٍٗؼ

 الازخبـاعاث  مً مجابهت ؤويإ الؿى١ الهـٗبت . لـظا  جخُلـب هـظه بصاعة اإلاساَغ لضي اإلاهاٝع و جم٨نها

ت مً الكغوٍ  ألاؾاؾُت و هي   1 :جىاٞغ مجمٖى

 بهٟت الازخباعاث هظه بةظغاء ج٣ىم وؤن اإلاساَغ لضيها، بصاعة ٖملُاث في الًِٛ ازخباعاث بصزا٫ 

 ؛صوعٍت

 غ بــــغامج قــــاملت الزخبــــاعاث الًــــِٛ ح٨ٗـــــ زهـــاثو اإلاســــاَغ اإلادــــضصة ُـــٍى فــــي اإلادــــاٞٔ ب٩ــــل  ج

 ؛مهٝغ

  ــــاُٚت ــ ًـــ ــــإ ال ــ ــــاعاث ألاويــ ــ ــــامج ازخبـــ ــ ــــم بغهــ ــ ــــضة جد٨ـــ ــ ــــت ومٗخمــ ــ ــــغاءاث م٨خىبـــ ــ ــــاث وبظــ ــ غ ؾُاؾـــ ــــٞى ــ  جــ

  .بما في طل٪ الخىز٤ُ اإلاىاؾب لهظه الازخباعاث
 

 2 :هي ؤؾاؾُت ٖىامل زالزت ٖلى زانت وبهىعة حٗخمض الازخباع ٞاٖلُتالبض مً ؤلاقاعة بلى ؤن  

 ى هٝغ اإلا ازخُاع مضي  ؛الصخُدت هاثللؿِىاٍع

 ؛صخُدت بهىعة الازخباع هخاثج جٟؿحر مضي 

 الىخاثج جل٪ ججاه  الصخُدت للظغاءاث   هٝغاإلا اجساط مضي. 

 

                                                             
ذ،الٗضص الخامـ، صٌؿمبر اخخباساث الػغـ - 1 ُت صولت ال٩ٍى  .  02،م 2010، وكغة بياءاث، وكغة جىُٖت ًهضعها مٗهض الضعاؾاث اإلاهٞغ
 .  02هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م  - 2
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 : الػاغؿت ألاوغاع اخخباساث ؤهىاع -3

  1 : ٖضة ؤهىإ ًم٨ً ط٦غ  ؤهمها ُٞما ًلي  جى٣ؿم بلى

  جدلُــل الحعاظـُتاخخبـاساث  إلاسـاَغ ٧ــل ٖلـى خــضه فـي ٖىامــل ا زــغ الخدغ٧ـاثؤحؿــخسضم ل٣ُـاؽ

ٟـــــإ وؿـــــبت الـــــضًىن ٚحـــــر الٗاملــــت الخٛحـــــراث فـــــي ؤؾـــــٗاع الٟاثـــــضة  ــالي للبىـــــ٪ مشــــل اعج ٖلــــى الىيـــــ٘ اإلاـــ

ـــٗاع  ــــي ؤؾــ ــــراث فـ ـــٝغ و  الخٛحــ ـــٗاع الهــ ــــي ؤؾـــ ــــراث فـ ــــاعاث الخٛحـ ــــظه الازخبــ ــــضٝ هـ ــــخ ،و تهــ ــــهم .....الـ  ألاؾــ

ُـُم  بلى ٢ُاؽ صعظت خؿاؾُت الىي٘ اإلاالي للبى٪ بلى ججاه ٖامل واخض مً اإلاساَغ  ٢ضعجـه  و ج٣

 ٖلى مجابهخه. 

  اثاخخباساث َى ىهاث ٢ض ٩ًىن اخخما٫ خـضوهها يـ٠ُٗ أحٗمل ٖلى ج٣ُُم   العِىاٍس زغ ؾِىاٍع

حن  ــٖى ــ ــ ــــمً هــ ــ ًـ ــــرا . جخ ــ ــــىن ٦بحـ ــ ــٝغ ٩ًـ ــ ــ ــالي للمهـ ــ ــ ــــ٘ اإلاـ ــ ــــى الىيـ ــ ــــىلها ٖلـ ــ ــــا٫ خهـ ــ ــــي خـ ــ ــا فـ ــ ــ ــــً ؤزغهـ ــ  و ل٨ـ

 مً  الازخباعاث

  سُت مشل ؤػماث ؾاب٣ت و٢ٗذ في البال ص ؤو في لٗالم مشل ألاػمت مبيُت ٖلى ؤخضار جاٍع

 ؛اإلاالُت الٗاإلاُت

  ازخباعاث اٞترايُت مم٨ىت الخضور مشل اهسٟاى خاص في مٗض٫ همى الىاجج اإلادلي

ؤلاظمالي  اعجٟإ مٗض٫ البُالت اعجٟإ ؤو اهسٟاى ؤؾٗاع الٟاثضة اهسٟاى ؤو اعجٟإ 

 .الىِٟ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت   ....الخ  ؤؾٗاع

  ي الجضجي و غلى املعخىي الىلياخخباساث غلى املعخى   ًًِٛم٨ً الخمُحز  بحن ازخباعاث ال

الجؼجي وازخباعاث ؤلاظهاص ال٨لي. في الىا٢٘ ًخم بٖضاص هظه الازخباعاث بإهضاٝ مسخلٟت،في خحن 

في  خحن ًخم  ،حؿاٖض بصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجيؤن الازخباعاث 

 ه٣اٍ ال٠ًٗ  لخدضًض ،مً ٢بل الهُئاث الخىُٓمُت لى اإلاؿخىي ال٨ليٖاؾخسضام ازخباعاث 

  2للخُغ. ٩٦ل و حٗغى الىٓام اإلاالي 

ت مً اإلاساَغ  الغثِؿُت و هي   مساَغ البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن هظه الازخباعاث حكمل مجمٖى

مساَغ و ُل الاثخمان،مساَغ التر٦ؼاث الاثخماهُت ،مساَغ  الؿى١ ،مساَغ الؿُىلت ،مساَغ الدكٛ

 .الؿمٗت

                                                             
  مى٢٘ اهترهذ .  7- 8م م مغظ٘ ؾاب٤،،  1/2016عاث ألاويإ الًاُٚت للبىى٥ الٗاملت في ألاعصن  ع٢محٗلُماث ازخبا - 1

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFle 30/09/2017. er,Consult   
2
- Djerrah Nadia, Stress Test : Approche systémique : Cas de la banque d’Algérie,Diplôme Supérieur des  
Etudes Bancaires, Ecole Supérieure de Banque,  Banque d’Algérie, 2015, P : 36. 

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF
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ــــى ؤن هىـــــا٥  مـــــً ــــغي ججـــــضع ؤلاقـــــاعة بلـ ـــاث ظهـــــت ؤزـ ــــُٛمٗى٢ــ ًـ ــــت ازخبـــــاعاث ال ُـ  ى ٍ جدـــــض مـــــً ٞٗال

 1هي ٧اآلحي:

  ــــت ىهاث اإلاٟتريــ ىاٍع ـــِـ ــــض الؿــ ــــت جدضًــ ٣ــ ــــت ٍَغ ــــضي مالثمــ ـــإمــ ــ ــــت اإلاال لألويـ ـــاصًت اإلادلُــ ــــت والا٢خهـــ ُــ

 ؛والضولُت

 ُت الٟغيُاث اإلاؿخسضمت  ؛مىيٖى

  اع زخباعاث في ٢ضعة البى٪ ٖلى جًمحن هخاثج الا  ؛اإلاساَغ إلصاعةالكامل  ؤلَا

 ت اإلااهلت لخُب٤ُ الازخباعاث  ؛٢لت اإلاىاعص البكٍغ

 مضي ص٢ت البُاهاث اإلاؿخسضمت لخُب٤ُ الازخباعاث. 
 

 Satellite Model)مىهجُت جؿبُم اخخباساث ألاوغاع الػاغؿت غلى املعخىي الىلي ) - 4 

 2:هجملها ُٞما ًلي  ألاويإ الًاُٚتىض جُب٤ُ ازخباعاث هىا٥ مىهجُت ًخم اٖخماصها ٖ               

  البُاهاث اإلاالُت مً اإلاحزاهُت باإلياٞت بلى ججمُ٘ بُاهاث ؤهم اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ٜ  جَٟغ

 ؛ؤن جازغ ٖلى الضًىن ٚحر الٗاملت التي مم٨ً

  ازخباع اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت باؾخسضام بغهامجE-views  ث طاث الضاللت وطل٪ لخدضًض اإلاخٛحرا

ت) مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي, ؤلاخهاثُت  ؛وؿبت البُالت , مٗض٫ الخطخم...( اإلاٗىٍى

 ؛لتي جازغ ٖلى الضًىن ٚحر الٗاملتبىاء همىطط بخهاجي ًخًمً اإلاخٛحراث ا 

  في ؤلاخهاجيبصزا٫ مٗامالث مخٛحراث الىمىططNext-Generation Satellite Model ؛ 

 ِاإلاخىؾِ والخاص، وطل٪ ألا٢لالخؿابي وجهيُٟها مً خُض:  جدضًض الاهدغاٞاث ًٖ الىؾ ،

ىهاث:   . Macro 1 ،Macro 2 ،Macro 3لخُب٤ُ الؿِىاٍع

ــ٤  ،تٗــىاظ٢ُــاؽ ؤزــغ اإلاخٛحــراث الا٢خهــاصًت ٖلــى الــضًىن ٚحــر ال ومــً زــم ٖلــى وؿــبت ٦ٟاًــت عؤؽ اإلاــا٫ ٞو

ىهاث الخالُت  :  الؿِىاٍع

 ٢ل قضة أ( Moderate Scenario, Macro 1) 

 خىؾِ الكضة م(Medium Scenario, Macro 2) 

  قضة ألا٦ثر( Severe Scenario, Macro 3) 

 

                                                             


1
 . 12ص،، مغظ٘ ؾاب٤ اخخباساث ألاوغاع الػاغؿتدمض ٖماًغة ،م-

 . 15ص،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  - 2
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ــا ؾـــــب٤ ًم٨ـــــً ال٣ـــــى٫ بـــــان ازخبـــــاعاث  ُـــــت ممــ ًـــــاُٚت ٖلـــــى اإلاؿـــــخىي ال٨لـــــي  جـــــاحي لخُٛ ألاويـــــإ ال

ــــي  ـــاثو التــ ــاه٣ــ ــ ــــت ؤٞغػتهــ ــــض  ألاػمــ ــــ٪ للخــ ــــت و طلــ ــــت ال٩لُــ ــــا٫ الغ٢ابــ ــــي مجــ ــــت فــ ــــت زانـ ــــغوى الغهىُــ ــــت لل٣ــ  اإلاالُــ

ًـــضة منهــا همـــى الاثخمـــان بكــ٩ل ٦بحـــر وبمـــا ال ًدىاؾـــب اإلاســـاَمــً  ُـــت التــي ٢ـــض جيكـــا ٖــً خـــاالث ٖض  غ الىٓام

ــــر  ــ ــــإ  ٦بحــ ــ ٟـ ــــهض اعج ــ ــــي حكـ ــ ــــهم( التـ ــ ــــاعاث وألاؾــ ــ ــــى٫) ال٣ٗـ ــ ــــ٘ لألنـ ــ ٟـ ــــــغى اإلاغج ــــاصي ،الخٗــ ــ ــــاٍ الا٢خهـ ــ ــــ٘ اليكـ ــ  مـ

خماص ٖلى مهاصع ؤمىا٫ ٚحر مؿخ٣غة  . في ؤؾٗاعها)٣ٞاٖاث( الخٗغى اإلاغجٟ٘ للضًىن الخ٩ىمُت والٖا
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 املبادت ألاظاظُت للشكابت املطشفُت الفػالت  لث املبدث الثا

ُت يغوعة ملخت للخٟاّ ٖلى بِئت  ُت الٟٗالت ٖلى اإلااؾؿاث اإلاهٞغ حٗض الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت، بدُض حؿمذ ٖلى  ُت باٖخباعها مىػٖا ا٢خهاصًت ٢ٍى الخٟاّ ٖلى ؤصاء ؾلُم للمىٓىمت اإلاهٞغ

ُت لم جب٣ى بمىٓىعها الؿاب٤ الظي ٧ان للمضزغاث  و مدغ٧ا للخىمُت الا٢خهاصًت.بن الغ٢ابت اإلاهٞغ

 يهضٝ بلى يمان اخترام ال٣ىاٖض الخىُٓمُت و ال٣اهىهُت ،بل جُىعث هدى اؾتهضاٝ اإلاساَغ و الٗمل 

 اإلااؾؿاث اإلاالُت. يمان الاؾخ٣غاع اإلاالي للمهاٝع و  ؤلام٩ان، بُٛتٖلى جسًُٟها ٢ضع 
 

ُت الٟٗالتاإلابدض   دىاو٫ مً زال٫ هظا ؾٝى ه    اإلاباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت اإلاهٞغ
 

 ٌ  ، مفهىم و ؤَذاف املبادت ألاظاظُت للشكابت املطشفُت الفػالت وشإة: املؿلب ألاو

 وشإة و ؤظغ الشكابت املطشفُت الفػالت   :ؤوال

 وشإتها :  -1

ــــاػ٫  ــــت بــ ــــضعث لجىــ ــــض ؤنــ ُت ل٣ـ ـــٞغ ــــت اإلاهــ ــــىت   للغ٢ابــ ــــغة ؾــ ــــخسضامها   1997ؤو٫ مــ ــــ٪ الؾــ ـــاصت و طلــ  مبـــ

ــا  ــ ــــىصة ؤهٓمتهـ ــــُم ظـ ُـ ــــغ لخ٣ ــــضو٫ ٦ماقـ ــٝغ الـ ــ َـ ــــً  ـــخ٣بلُتمـ ـــاث اإلاؿــ ــــض الاخخُاظــ ًـ ــــت،و جدض ُـ ــاء  الغ٢اب ــ لالعج٣ــ

 .بمماعؾاث الغ٢ابت الؿلُمت

ُ و الغ٢ابـــت  تحٗخبــر هــظه اإلابـــاصت الخــضوص الـــضهُا الٟٗلُــت لخىٓــُم ٖمـــل اإلاهــاٝع و ألاهٓمـــت اإلاهــٞغ

  .ٖليها بك٩ل اختراػي ؾلُم

 بالخٗاون و طل٪  2006مغة ٧اهذ ؾىت  زغ أباػ٫ اإلاباصت مً َٝغ لجىت ل٣ض ه٣دذ هظه 

 ْل ؤخضار ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ؤٖلىذ اللجىت م٘ الٗضًض مً الؿلُاث الغ٢ابُت خى٫ الٗالم ،ل٨ً في 

غها الهاصع في ؤ٦خىبغ  ً، ًٖ هُتها بظغاء حٗ 2010في ج٣ٍغ ت صو٫ الٗكٍغ ضًالث و اإلاغؾل بلى مجمٖى

ؼ اإلاماعؾاث  الغ٢ابُت ٖلى مؿخىي الٗالم. لخى٣ُذ هظه اإلاباصت ألاؾاؾُت ٦جؼء مً ٖملها اإلاخىانل لخٍٗؼ

ُت  لجىت باٌص للشكابت املطشفُتؤنضعث  ل٣ض              ت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت اإلاهٞغ مجمٖى

ٓام الغ٢ابي ٖلى اإلاهاٝع لضي الٟٗالت،بُٛت بًجاص ٢ىاٖض اؾترقاصًت لخ٣ُم مضي مخاهت و ؤصاء الى

 .و التي ًم٨ً ٖغيها في اإلاُلب الالخ٤ 2012زغها ؾىت آ الضو٫ و ٧اهذ
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 :ؤظغ الشكابت املطشفُت الفػالت  -2

ٗاث : هي هامت٧اثؼ ع  زالزت بلى الٟٗالت الغ٢ابت حؿدىض ُت، الدكَغ  ال٣اهىهُت البِئت الغ٢ابُت، الؿلُت اإلاهٞغ

ً جىاولها بازخهاع ٦ما ًلي و التي ًم٨ واإلاداؾبُت 
1 

 ػاث  وؾلُت نالخُاث وكاَاجه و جدضًض  و  هٝغ اإلا مٟهىم ج٨ٟل ؤن ًجب املطشفُت الدشَش

ت ٖلى مٗاًحر الترزُو و الخٟاّ جدضًضو  اإلاهاٝع ٖلى الغ٢ابت  الخانت اإلاٗلىماث ؾٍغ

ؼ  اإلاٗلىماث و  ،وجإَحر ٖملُت ؤلاٞهاح ًٖ الغ٢ابُت باإلاهاٝع مً َٝغ الؿلُاث حٍٗؼ

 جىضر ؤخ٩امت و الؿلُت الغ٢ابُ ٢غاعاث ٞغى ؤظل ب٣ىاهحن،مً الغ٢ابُت لجهاث ا نالخُاث

 . هاوكاَات ٖلى اإلاجمٗت الغ٢ابت ٖملُت

 الشكابُت العلؿت  ٘مُٗىت ظهت ؤمام للمؿاءلت زايٗت ؤن ج٩ىن  ًجب ،٦ما باالؾخ٣اللُت جخمخ 

  ج٩ىن 
ً
ُغ١ ألصاء صوعها )الغ٢ابت اإلاؿدىضًت و الغ٢ابت الضو٫ و جخمخ٘ ب في ٦شحر مً  البرإلاان ٖاصة

 اإلاُضاهُت (. 

 واملداظبُت اللاهىهُت  البِئت  اع اإلاداؾبيٌٗض  ؤظل مً ٣ِٞ لِـ يغوعي  وال٣اهىوي ؤلَا

  ول٨ً  الٟاٖلت الغ٢ابت
ً
 .الا٢خهاصًت ؤهضاٞها جد٤ُ٣ ؤظل للمهاٝع ،مً مُٟض ؤًًا

 

 ؤَذافها  زاهُا 

ــ ــ ُـ ــــاػ٫ ؤن جُب ــــض حٗخ٣ـــــض لجىـــــت بـ ـــالي فـــــي البلـ ـــ٤ الاؾـــــخ٣غاع اإلاــ ـــاٖض فـــــي جد٣ُــ ــــٝى حؿــ ـــاصت ؾـ ــــظه اإلابــ  ٤ هـ

   2الظي ًُب٣ها مً زال٫

  ُت مما ٌؿاٖض ٖملُت الخٗاون ما بحن الضو٫  ؛وكغ مٟاهُم مىخضة للغ٢ابت اإلاهٞغ

  ــــاهُم ٟـــ ـــ اإلا ــ ــــاص ه٣ــ ــــض اٖخمــ ــــً خُــ ــــت مــ ــــت و ألاظىبُــ ــاٝع اإلادلُــ ــ ــــحن اإلاهــ ــا بــ ــ ــــاون مــ ــــا٫ الخٗــ ــــخذ مجــ  ٞــ

 ؛في هظه الضو٫ و ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت 

  ــــت ــــاث اإلاالُــ ــــامحن و اإلااؾؿــ ــــغ٧اث الخــ ــاٝع و قــ ــ ــــت للمهــ ــــلُاث الغ٢ابُــ ــــحن الؿــ ــا بــ ــ ــــاون مــ ــــؼ الخٗــ ــ  حٍٗؼ

 ؛و ألاؾىا١ اإلاالُت 

 . ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام الؿلُت الغ٢ابُت في بم٩اهُت وي٘ بؾتراجُجُت لخدؿحن ؤصاءها 

 

                                                             
1
 ؤبى ْبي ،،نىضو١ الى٣ض الٗغبي،مٗهض الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ؾش ؤظاظُت و مػاضشة في الشكابت غلى البىىن و بداسة املخاؾشؤببغاهُم ال٨غاؾىت،-

 .  16م ، 2006
٤ُ هجم  -2 ظت اظخؿالغُت في املطاسف دسا الػملُاث املطشفُت غير اللاهىهُت و دوس الشكابت و الخذكُم في غىء مبادت باٌص  ،م. بان جٞى

 .  188،م 2012،ؾىت 23 مغ٦ؼ صعاؾاث البهغة و الخلُج الٗغبي، مجلت الا٢خهاصي الخلُجي،الٗضص  ،الػشاكُت



ول:ال
أ
مدخل للتعرًف بالرقابة المصرفٌة                                                                                               فصل ال  

57 
 

  املبادت ألاظاظُت للشكابت املطشفُت الفػالت:ثاوي املؿلب ال

ــــىت              ــــاػ٫ ؾــ ــــت بــ ــــضعث لجىــ ــــمذ  2012ؤنــ ــــضءا( ٢ؿــ ــــغون  مبــ ــــٗت و ٖكــ ــــاصت )حؿــ ــــً اإلابــ ــــت مــ ــ  مجمٖى

 ٢1ؿمحن عثِؿحن هما : بلى

 مهامها و ظلؿاتها ومعاولُاتها و الشكابُت الجهاث :ألاولى املجمىغت 

ــــضءا  ـــغ مبـ ــــت ٖكـــ ــــملذ زالزـ ــــغػث قـ ـــا  ؤبــ ــــضوص مـــــً زاللهــ ــــت و خــ ُـ ـــاث الغ٢اب ــــت بالجهـــ ــــلُاث اإلاخٗل٣ـ الؿــ

ُـت الىاظــب ؤصاءهـا إليـٟاء ع٢ابـت ٞٗالــت فـي مماعؾـت مؿـاولُاتها  وكــاَاث الغ٢ابـت، و اإلاهـام الغ٢اب

ُت.  ٖلى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 املجمىغت الثاهُت   للشكابت الفػالت املبادت ألاظاظُت 

ًـــــمىذ  ـــغ ج ــــامـ ٖكـــــغ ظاهـــــب بصاعة اإلاســـــاَغ ؾـــــخت ٖكــ ُـــــض زـــــو اإلابـــــضؤ الخـ ــــضءا ،خ ــــضؤ    مبـ و اإلابـ

ًـــــت عؤؽ اإلاـــــا٫ ـــاب٘   و اإلابـــــضؤ الؿـــــاصؽ ٖكـــــغ ٦ٟا ـــغ   الؿــ ُـــــت اإلاســـــاَغ ٖكــ ــــاو٫  ،الاثخماه ــا جىـ  بِىمـــ

 .ال٨بري  ه٨كاٞاثالا  وؾ٣ٝى التر٦ؼ مساَغ  ٖكغ الخاؾ٘ اإلابضؤ

 

ججضع ؤلاقـاعة بلـى ؤن ٦ـال مـً نـىضو١ الى٣ـض و البىـ٪ الـضولُحن ٌؿـخسضمان هـظه اإلابـاصت ألاؾاؾـُت  

٣ُــُم ظــىصة ألاهٓمــت الغ٢ابُــت للــضو٫.  حٗخبــر ، و طلــ٪ لخ(FSAP ) فــي ؾــُا١ بغهــامج  ج٣ُــُم ال٣ُــإ اإلاــالي

بلـى ج٣ُُمـاث  جلجـإالـضو٦،٫ما ٢ـض اإلاخاخت ؤمام  خض اإلاىاهج الخ٣ُُمُت  إلاضي الامخشا٫ للمباصت ألاؾاؾُتؤ

ـــغاٝ زانــــت زالشــــت َـ ـــاث ججغيهــــا ؤ ٗـ ـــا بىٟؿــــها ؤو مغاظ ٦ماؾؿــــاث الاؾدكــــاعة  ؤو مغاظٗــــاث  طاجُــــت ججغيهـ

اث ال ُت ؤلا٢لُمُت.الىٓغاء يمً اللجان ؤو مجمٖى  غ٢ابت اإلاهٞغ

 

  الشكابُت الجهاثاملبادت ألاظاظُت املخػللت بؤوال 

خحن  ُت بلـى مجمـٖى ٖـت ،ويٗذ  لجىت باػ٫ اإلاباصت ألاؾاؾـُت للغ٢ابـت اإلاهـٞغ ٨ٖؿـذ هـظه اإلاجمى

ــــت ٍـ ــاًحر الاختراػ ٗـــ ُـــــ٤ ؾـــــلُم للم ــــمان جُب ُـــــت فـــــي يـ ــــه الؿـــــلُاث الغ٢اب  الـــــضوع  ألاؾاســـــ ي و الهـــــام الـــــظي جلٗبـ

ُت مً الازخالالث .  مً َٝغ   اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت  و خماًت اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 ًم٨ً ٖغى هظه اإلاباصت  في الجضو٫ الخالي 

 

 
                                                             

ُت ألاسدنمخؿلباث باٌص للشكابت الفاغلت غلى البىىن و الخىافم مػها في ، ٖؼم ظمُل مدمض -1 ؾ٘ ،اإلاجلض الخاألاعصن،مجلت الضعاؾاث اإلاالُت و اإلاهٞغ

 .:47،م 2011صٌؿمبر  ،الٗضصًً الشالض و الغاب٘ ،ٖكغ
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 ألاظاظُت املخػللت بالعلؿاث الشكابُتاملبادت   (:05 )حذٌو سكم 

 مهامها و ظلؿاتها ومعاولُاتها و الشكابُت الجهاث : ألاولى املجمىغت

 و مؿاولُاث الجهاث الغ٢ابُت  و ؾلُاتها ؤهضاٝ 1املبذؤ 

حر 2املبذؤ   الغ٢ابُت للؿلُاث ال٣اهىهُت الخماًت و الالػمت اإلاىاعص الاؾخ٣اللُت،اإلاداؾبت،جٞى

 والخٗاون   الخيؿ٤ُ 3املبذؤ

 بها اإلاؿمىحاليكاَاث  4املبذؤ 

 الترزُو  مخُلباث 5املبذؤ 

 اإلااصًت اإلال٨ُت ه٣ل 6املبذؤ 

 الغثِس ي خمل٪ال 7املبذؤ 

 الغ٢ابي الىهج 8املبذؤ 

 الغ٢ابتؤصواث و آلُاث   9املبذؤ 

غ 10املبذؤ  الغ٢ابُت الخ٣اٍع

 الغ٢ابُت للؿلُاث الخصخُدُت الؿلُاث 11املبذؤ 

 الغ٢ابت اإلاجمٗت  12املبذؤ 

 اإلاًُٟت و ألام ألانُلت الضو٫  بحن الٗال٢ت 13املبذؤ

ش  ضىذوق الىلذ الػشبيبلى  اؾدىاصا  مً بٖضاص الباخض اإلاهضع  لجىت باٌص الهاصع ًٖ  املبادت ألاظاظُت  للشكابت  املطشفُت الفػالتاإلاخًمً  جلٍش

 .2014،  58ع٢م  للشكابت املطشفُت                    
 

ُٞه  ا ؤبغػثزالزت ٖكغ مبضءً ن لجىت باػ٫ ويٗذ أاهُال٢ا مً الجضو٫ الؿاب٤ ًدبحن 

وكاَاث الغ٢ابت، و اإلاهام الغ٢ابُت في مماعؾت  ث الغ٢ابُت و خضوص مؿاولُاتهاالؿلُاث اإلاخٗل٣ت بالجها

ُت.  الىاظب ؤصاءها إليٟاء ع٢ابت ٞٗالت ٖلى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

٦ما بُيذ ؤهمُت الخيؿ٤ُ و الخٗاون ما بحن الهُئاث الغ٢ابُت لخماًت الىٓام اإلاهغفي و اإلاالي 

 اإلااصًت  و وؾاثل وج٣ىُاث الغ٢ابت  ُو وه٣ل اإلال٨ُتظىاهب مخُلباث الترز ذؤًًا جىاولالضولي. 

غ   .ؤزغي ٧اإلاىظىصاث ٚحر الٗاملت،اإلاسههاث والاخخُاَُاث الغ٢ابُت ،و ظىاهب ج٣ىُتو الخ٣اٍع

ُت في ْل ؤلانالخاث التي ٢امذ بها لجىت  ُٞما ًسو مىيٕى بدشىا و اإلاخٗل٤ بالغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت التي جًمنها  هه مً الًغوعي حؿلُِ الًىءؤباػ٫، هغي  زانت ٖلى ؤصواث و آلُاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

اإلابضؤ الخاؾ٘ . هظا ألازحر  هو ٖلى يغوعة الاؾخسضام اإلاىاؾب لألصواث و آلالُاث لخُب٤ُ ؤلاظغاءاث 

 مشل للمىاعص الغ٢ابُت و ٩ًىن طل٪ مخماقُا م٘ َبُٗت اإلاساَغ لضي اإلاهاٝع ؤالغ٢ابُت ،م٘ اؾخسضام 

 ت .و ألاهمُت الىٓامُ
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جا مىاؾبا               ؤما بسهىم ألاصواث الغ٢ابُت،ُٞسى٫ هظا اإلابضؤ للؿلُاث الغ٢ابُت اؾخسضام مٍؼ

ُت و بِئــت الغ٢ابـــت مــً الغ٢ابـــت اإلاُضاهُــت و الغ٢ابـــت اإلا٨خبُــت،  ــاث اإلاهـــٞغ ُـــُم خالــت اإلاهـــاٝع و اإلاجمٖى لخ٣

ُــت و ٞٗالُــت ج٣ــُم الؿــلُ الضازلُــت و اجســاط الخــضابحر الخصــخُدُت اإلاىاؾــبت، ٦مــا  ت الغ٢ابُــت باهخٓــام هٖى

 1 .و ج٩امل ٖملها اإلاُضاوي و اإلا٨خبي

ت للمٗلىماث ؤمً    ظل جىُٟظ ٖملُت الغ٢ابت ًسى٫ للؿلُاث الغ٢ابُت اؾخسضام مهاصع مخىٖى

ــٝغ  ــ ــــلت باإلاهـ ــــت بال٨ُاهـــــاث طاث الهـ ــاثُت،اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ـ ــــاث ؤلاخهـــ ُـــــت، البُاهـ غ الغ٢اب ــاٍع ــ  و حكـــــمل الخ٣ـ

 2الخهى٫ ٖلى مٗلىماث بياُٞت ٧لما اؾخضٖذ الخاظت لظل٪ .و بم٩اهُت 

تاملبادت ألاظاظُت املخػللت باملخؿلباث والخػلُماث   زاهُا  الاختراٍص

ت الشاهُت ؾخت ٖكغ مبضءا               ُتًخٗل٤   جًمىذ اإلاجمٖى  باإلاخُلباث والخٗلُماث الخدَى

 ا يمً الجضو٫ الخالي:و التي ًم٨ً ٖغيه الىاظب جُب٣ُها مً َٝغ اإلاهاٝع 

 املخػللت باملطاسفألاظاظُت : املبادت ( 06) حذٌو سكم

توالخػلُماث  املخؿلباث :املجمىغت الثاهُت  الاختراٍص

 اإلااؾس ي الخد٨م 14املبذؤ

 اإلاساَغ بصاعة ٖملُت 15املبذؤ  

 اإلاا٫ عؤؽ ٦ٟاًت 16املبذؤ 

 الاثخماهُت اإلاساَغ 17املبذؤ 

 والاخخُاَُاث الٗاملت،اإلاسههاث ٚحر اإلاىظىصاث 18املبذؤ

 ال٨بري  لاله٨كاٞاث وؾ٣ىٝ التر٦ؼ مساَغ 19املبذؤ 

 20املبذؤ 
 

 الهلت لظوي  الاه٨كاٝ

 الضو٫  مساَغ 21املبذؤ 

 الؿى٢ُت اإلاساَغ 22املبذؤ 

ُت اإلادٟٓت في الٟاثضة ؤؾٗاع مساَغ 23املبذؤ   اإلاهٞغ

 الؿُىلت مساَغ 24املبذؤ 

 الدكُٛلُت َغاإلاسا 25املبذؤ 

 الغ٢ابُت )الغ٢ابت الضازلُت ( والخض٤ُ٢ الًىابِ 26املبذؤ 

غ 27املبذؤ   الخاعجي والخض٤ُ٢ اإلاالُت الخ٣اٍع

 والكٟاُٞت  ؤلاٞهاح 28املبذؤ 

 اإلاالُت الخضماثبؾاءة اؾخٗما٫  29املبذؤ 
 

ش  ضىذوق الىلذ الػشبياؾدىاصا بلى   مً بٖضاص الباخض اإلاهضع لجىت باٌص الهاصع ًٖ  املبادت ألاظاظُت  للشكابت  املطشفُت الفػالتمً اإلاخً جلٍش

 .2014،  58ع٢م  للشكابت املطشفُت

                                                             
غ  نىضو١ ال - 1  56-55م م: ى٣ض الٗغبي  مغظ٘ ؾاب٤ ،ج٣ٍغ
       . 56ظ٘ الؿاب٤ مهٟـ اإلاغ  - 2
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ـــغ  ــ ــ ــــخت ٖكـ ــ ــــمىذ ؾــ ــ ــــضءاجًــ ــ ـــاث و  مبــ ــ ــ ــــت باإلاخُلبـ ــ ــــُت  اإلاخٗل٣ــ ــ ـــاصت ألاؾاؾــ ــ ــ ــــت  اإلابـ ــ ــــذ ٧اٞــ ــ ــــــض زهــ ،خُــ

ُـــت ،اهُال٢ـــا مـــً اإلاســـاَغ الخٗلُمـــاث  ــ الخدَى ُـ ُـــغ ؤلٗمل ُـــغ الؿـــى١ و الخ ُـــغ ال٣ـــغوى ز احي(  ال٨بـــري )ز

ــــاٞت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  باإليـ

ُـــت بصاعة هــظه اإلاســـاَغ ُـــت ( .بلــى مســـاَغ الؿــُىلت و ٖمل ُـــت )الغ٢ابــت الضازل ٦مــا جىاولـــذ الًــىابِ الغ٢اب

غ اإلاالُت والخض٤ُ٢ الخاعجي و ٖملُت ؤلاٞهاح  . والكٟاُٞت والخض٤ُ٢،الخ٣اٍع

ُـت بصاعة هـظه اإلاسـاَغ  ؤًًا جُغ٢ذ بلـى  ٖـت مـً اإلابـاصت )  ٖمل ـ٤ جسهـُو مجمى إلابـضؤ ا ٖـً ٍَغ

ًـت عؤؽ اإلاـا٫ (  التي جىاولذ جباٖا  اإلابضؤ الخاؾ٘ ٖكغ بلى ٚاًت  الؿاصؽ ٖكغ  ُـت  ،٦ٟا اإلاسـاَغ الاثخماه

 ؾ٣ٝى لاله٨كاٞاث ال٨بري. مساَغ التر٦ؼ و

بسهــىم اإلابـــضؤ الخـــامـ ٖكـــغ و الــظي زـــو ظاهـــب بصاعة اإلاســـاَغ ٞل٣ــض هـــو ٖلـــى جـــىلي مجلــــ 

ٞـــت  ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُــا  للمهـــٝغ ويـــ٘ زُــت ـ وج٣ـــُم وجخـــاب٘ ٧ا قـــاملت إلصاعة اإلاســـاَغ، جدـــضص وج٣ـِـ

اإلاســاَغ ال٨بحــرة وؤلابــاٙل ٖنهــا والؿــُُغة ٖليهــا ؤو الخــض منهــا فــي الى٢ــذ اإلاىاؾــب. ٦مــا حكــمل ج٣ُــُم مــضي 

  .٦ٟاًت عؤؾما٫ اإلاهاٝع وؾُىلتها، وطل٪ باإلا٣اعهت م٘ حجم مساَغها وؤويإ الؿى١ والا٢خهاص

َـــى ٦مـــا  ٓـــغوٝ جخـــىلى ويـــ٘ جـــضابحر  خبـــاع ال ٗـــحن الٖا اعت و مغاظٗتهـــا ل٩ـــل هـــظه الخـــضابحر  ،مـــ٘ ألازـــظ ب

ــــه  ــــه وؤهمُخــ ــــاَغ لضًــ ــــم اإلاســ ــــ٘ حجــ ــٝغ مــ ــ ــــاَغ للمهــ ــــت بصاعة اإلاســ ــــت ٖملُــ ــــضي مالثمــ ــٝغ و مــ ــ ــــت باإلاهــ الخانــ

 .الىٓامُت

يغوعة وي٘ اإلاهاٝع إلظغاءاث  ؤما مساَغ الاثخمان ٞخىاولها اإلابضؤ الؿاب٘ ٖكغ ،خُض ؤ٦ض ٖلى         

ــــإ ة مســـــاَغ بصاع  ــــاَغ، وؤويـ ــــظه اإلاسـ ٗـــــت هـ ــــاَغ ، َبُ ــا للمسـ ــ ــــت ج٣بلهـ خبـــــاع صعظـ ــــحن الٖا ٗـ ــــظ ب ــــان، جإزـ الاثخمـ

ــــضيها.  ــاص لــ ــ ــــب ؤن الؿـــــى١ والا٢خهــ ـــا ًجــ ــــمل ٦مــ ــــاَغ  ٌكــ ــــض مســ ــــت لخدضًــ ٍـ ــــاث اختراػ ملُــ ــــاث ٖو طلـــــ٪ ؾُاؾــ

 .الاثخمان بما ٞيها مساَغ اثخمان الُٝغ اإلا٣ابل

مــضي اختـرام هــظه اإلاهــاٝع و جُب٣ُهــا إلظــغاءاث باإلا٣ابـل حٗمــض الؿــلُت الغ٢ابُــت ٖلـى الخإ٦ــض مــً 

ًـض مسـاَغ  ًـٗها لخدض ٍـت التـي ج ُـاث الاختراػ مالثمـت إلصاعة مسـاَغ الاثخمـان، مـً زـال٫ الؿُاؾـاث والٗمل

 الاثخمان. 

الــظي جىــاو٫ مســـاَغ  ،٦مــا صٖمــذ لجىــت بــاػ٫ ٖملُــت بصاعة مســاَغ الاثخمــان باإلابــضؤ الخاؾــ٘ ٖكــغ

ؤ٦ض ٖلى اإلاهاٝع يغوعة وي٘ بظغاءاث مالثمت لخدضًض و٢ُاؽ . ٦ما ة التر٦ؼ وخضوص الخٗغياث ال٨بحر 

ــــب ــ ــــذ اإلاىاؾـــ ــ ــــي الى٢ــ ــ ــا فــ ــ ــ ــــض منهــ ــ ــا ؤو الخــ ــ ــ ــــُُغة ٖليهــ ــ ــا والؿـــ ــ ــ ــــاٙل ٖنهــ ــ ــــؼ، وؤلابــ ــ ــــاَغ التر٦ــ ــ ــــت مســ ــ ــــُم ومغا٢بــ ــ  وج٣ُــ

ــاٝع ل٩ــــل هــــظه  للخإ٦ــــض مــــً اختــــرام،و ؤل٣ـــذ باإلاؿــــاولُت ٖلــــى الؿــــلُت الغ٢ابُــــت  وويــــ٘   ؤلاظــــغاءاثاإلاهــ
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ت لخ٣ُ غاٝ ألازغي، ؾىاء بك٩ل ٞغصي ٖلى هظه ألا خضوص اختراٍػ ُت ٖلى ألَا َغاٝ ُض الخٗغياث اإلاهٞغ

اث مترابُت م  .هاٗؤو ٖلى مجمٖى

 ًدبحن ظلُا اهُال٢ا مً اإلاباصت ألاؾاؾُت التي عؾمتها بنالخاث باػ٫ ألاهمُت البالٛت 

ُت بما ٞيها مساَغ الاثخمان ،خُض   ؤل٣ذ باإلاؿاولُت ٧املت التي ؤولتها للصاعة الٟٗالت للمساَغ اإلاهٞغ

ُٞما ًسو عؾم ومغاظٗت بؾتراجُجُت مساَغ الاثخمان و الؿُاؾاث مجلغ بداسة املطشف ٖلى ٖاج٤ 

ا( ،و وظهذ ٖملُت جىُٟظها بلى ؤلاصاعة الٗلُا اإلاخٗل٣ت بها بهٟت صوعٍت )ٖل ألا٢ل مغة واخضة  ؾىٍى

ُاؽ و مخابٗت الخد٨م في مساَغ و ٢للمهٝغ و ٦ظا وي٘ الؿُاؾاث و ؤلاظغاءاث الالػمت لخدضًض 

 . دٟٓتاإلاالاثخمان ؾىاء ٖلى مؿخىي الاثخمان الٟغصي ؤو ٖلى مؿخىي 

 ؤًًا الخغم ٖلى جدضًض و بصاعة ٧اٞت مساَغ الاثخمان اإلاغجبُت ب٩ل اإلاىخجاث و ألاوكُت 

غ و اؾخسضام ، ًًا جل٪ الجضًضة التي ؾخ٣ضمهاؤالتي ج٣ضمها و   هٓمتؤ٦ما خشذ اإلاهاٝع ٖلى جٍُى

  وكُتها ،م٘ اٖخماصؤح٣ُٗض م٘ َبُٗت و حجم و مضي  ُت خماق٩ىن مجو ؤن  ، للمساَغصازلُت  ج٣ُُم

ؾىاء صازل  ألاوكُتل٩ل ثخمان ؾالُب جدلُلُت جم٨ً ؤلاصاعة مً ٢ُاؽ مساَغ الا ؤهٓم مٗلىماث و 

 .و زاعظهاؤاإلاحزاهُت 
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 ٌ  خالضت الفطل ألاو

ُت،خُض زلهىا مً زال٫ الخٗاٍع٠ الغ٢ابت  مى مٟهبلى هظا الٟهل بضاًت جُغ٢ىا في   اإلاهٞغ

ت مً الىؾاثل التي جخسظها ُت  التي جىاولىاها بلى ؤنها ٖباعة ًٖ مجمٖى  الهُئاث الغ٢ابُت اإلاهٞغ

ت، البىى٥وفي م٣ضمتها   مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت ؤنى٫ اإلاهاٝع وامخال٥ وؿبت ظُضة  اإلاغ٦ٍؼ

 ؤصخاب الىصاج٘ واإلاؿاهمحن والضاثىحن مً الؿُىلت م٘ جد٤ُ٣ ؤعبا
ً
 ح ٖالُت،بُٛت يمان خماًت

ني  .مً ؤًت ؤػماث  مً ظهت ؤزغي  مً ظهت و ؤًًا يمان الاؾخ٣غاع اإلاالي و خماًت الا٢خهاص الَى

ُت و هي ٦ما و٢ٟىا ٖلى اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت ل  ت ؤلاقغاٝ اإلاهغفي، لغ٢ابت اإلاهٞغ  اإلاٗاًحر الاختراٍػ

 .ٖحنو خماًت اإلاىص 

ؤلاقغاٝ اإلاهغفي ٧اٞت اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث )زاعط اإلاى٢٘ (   خًمً ً 

و ٦ك٠   ٖلى ؤمىا٫ اإلاىصٖحن ويمان الاؾخ٣غاع والغ٢ابت اإلاُضاهُت )صازل اإلاى٢٘ (،و يهضٝ بلى الخٟاّ

 .الىٓامُتو مى٘ اإلاساَغ  ت٧ل التهضًضاث اإلادخمل

ُت و التي ػاص التر٦حز ٖليها زانت بٗض جؼاًض خضة ألاػماث زم حٗغيىا بلى مىاهج الغ٢ا بت اإلاهٞغ

ظل بعؾاء ٢ىاٖض و مٗاًحر  ؤاإلاالُت مما صٞ٘ الهُئاث الضولُت ممشلت في لجىت باػ٫ بلى الٗمل ظاهضة مً 

 اإلاالیت باإلاساَغ الخيبا ٖلى وال٣ضعة اإلاهغفي وألاصاء اإلاالي اإلاى٠٢ ؾالمتجم٨ً مً ج٣ضًغ ،ظضًضة

ُت و جؼاًض اإلاساَغ التي ًخٗغى بليها.في    ْل الخُىع الهاثل لليكاَاث اإلاهٞغ

اع ُت و جم جضُٖم مىهجها اإلاغ٦ؼ ٖلى اإلاساَغ الظي ،في هظا ؤلَا جؼاًض الاهخمام بالغ٢ابت اإلاهٞغ

و هٓام  ORAPوهٓام   CAMELSٌؿدىض ٖلى ظملت مً ؤهٓمت ؤلاهظاع اإلاب٨غ و ؤهٓمت الخ٣ُُم ٦ىٓام 

SAABA   ٚ ظل جٟاصي الى٢ٕى ؤو طل٪ مً  بمىهج ظضًض ًخمشل في الغ٢ابت ال٩لُت ؤو الىٓامُت، حرها ،و 

٨ُت و اهدكغث  2007في ؤػماث مالُت خاصة ٦خل٪ التي خضزذ في ناثٟت ؾىت  في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 بلى الٗضًض مً الضو٫ في الٗالم.

ت   حٗخمض هظه الغ٢ابت ال٩لُت مً ظهت  ٖلى الى٢ٝى ٖلى مضي اخترام اإلاهاٝع للمٗاًحر الاختراٍػ

و طل٪ مً زال٫ بظغاء و مً ظهت ؤزغي ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت  ،IIIالتي ههذ ٖليها اجٟا٢ُت باػ٫ 

 . هظه ألازحرة طاث بٗض مؿخ٣بلي في ج٣ُُم اإلاساَغ ،ب٨ٗـ الىماطط بهٟت صوعٍت ازخباعاث الًِٛ

سُت و التي خباع ألاخضار اإلاؿخ٣بلُت ٚحر اإلاخى٢ٗت، مما ًم٨ً  التي حؿدىض ٖلى البُاهاث الخاٍع ال جإزظ بااٖل

ً ٖلى مؿخىي اإلاهاٝع و الؿلُاث الغ٢ابُت مً جى٢٘ اإلاساَغ و ججىهها ب٨ُُٟت ٞٗالت .  اإلاؿحًر
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ُت،اإلاباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت زم جُغ٢ىا بلى             ذ ٖملُت جى٣ُذ مً َٝغ لجىت اإلاهٞغ و التي ٖٞغ

اع اإلاغظعي للٗمل اإلاهغفي الؿلُم، و طل٪  2010باػ٫  ؾىت  بال٨ُُٟت التي حؿمذ مً  بٛغى وي٘ ؤلَا

ُت  ُت ٞٗالت ،جخٗضي يمان ؾالمت اإلاهاٝع بهٟت ٞغصًت بلى خماًت اإلاىٓىمت اإلاهٞغ بظغاء ع٢ابت مهٞغ

 اإلاالي . ٩٦ل مً اإلاساَغ  اإلاخٗضصة و بالخالي جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع 

ُت باصتل٣ض جم ج٣ؿُم اإلا  ٢ؿمحن  بلى ألاؾاؾُت للغ٢ابت اإلاهٞغ

  ومؿاولُاتها ومهامهاوؾلُاتها  الغ٢ابُت اإلاباصت اإلاغجبُت بالجهاث ألاو٫ جًمً ال٣ؿم 

 خضوص الغ٢ابُت،الؿلُاث اإلاخٗل٣ت بالجهاث  ذ هظه ألازحرةجىاول .زالزت ٖكغ مبضءا قمل و  

بُت الىاظب ؤصاءها إليٟاء ع٢ابت ٞٗالت مؿاولُاتها في مماعؾت وكاَاث الغ٢ابت و اإلاهام الغ٢ا

ُت  .ٖلى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 تٞخىاو٫ اإلاباصت اإلاخٗل٣ت باإلاخُلباث والخٗلُماث  الشاويال٣ؿم  ؤما  الىاظب جُب٣ُها  الاختراٍػ

ًخىظب ٖلى اإلاهاٝع  ؾخت ٖكغ مبضءا ذو قمل، مً َٝغ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت

ت،الالتزام بها لًمان جُب٤ُ ؾلُم لل  اإلاالي . اؾخ٣غاعهاو جد٤ُ٣  مٗاًحر الاختراٍػ

             

اإلاهغفي واإلاالي ؤنبدذ مل٣اة بضعظت ٦بحرة ٖلى مؿاولي ًخطر ظلُا ؤن مؿاولُت خماًت الىٓام  

ىُت ا اإلاهاٝع و ؤًًا الؿلُاث الغ٢ابُت ٤ جىنُاث باػ٫،لَى  وؤن ٖملُت الخيؿ٤ُ و الخٗاون  ٞو

ت و  حن يغوٍع جلٗب صوعا ٞاع٢ا في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ لجىت باػ٫ اإلاخًمىت يمان الاؾخ٣غاع ما بحن الُٞغ

 اإلاالي إلاسخل٠ الضو٫. 

 و اإلاؿاولُاث اإلال٣اة ،III ت باػ٫ يمً اجٟا٢ُ بنالخاثما ظاء مً  ؤهمؾٝى هداو٫ جٟهُل 

يمً الٟهل  ؤزغي ٖاج٤ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت مً ظهت و الؿلُاث الغ٢ابُت مً ظهت  ٖلى 

 اوي .الش



 

 

ّ
ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفطل الثاوي

 IIباٌص امخذاد الجفاكُت  IIIباٌص  تاجفاكُ
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 جمهُذ

ُت ؤمام جٟا٢م ألاػماث اإلا   ؤػمت ال٣غوى الغهىُت  آزغها٧اهذ  في الضو٫ اإلاخ٣ضمتهٞغ

٨ُت  الٗضًض  في جغ٦ذ او٩ٗاؾاث ؾلبُتوالتي ،و الضًىن الؿُاصًت في ؤوعوبا في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 آلُاث ظضًضة إله٣اط ما ًم٨ً به٣اطه. جاصبًبلى ٖمضث الضو٫ ال٨بري  ،مً الضو٫ ألاوعبُت

 مً بحن ؤلانالخاث اإلامحزة التي ظاءث بها لجىت باػ٫ و التي زهذ بها ال٣ُإ اإلاهغفي ، جل٪ 

خُض ؤولذ مً ظهت ؤهمُت ، IIIو الخػذًالث التي جػمىتها اجفاكُت باٌص  IIالتي جًمىتها اجٟا٢ُت باػ٫ 

ُت )زُغ ال٣غى ،زُ غ الؿى١ و الخُغ الٗملُاحي( مً زال٫ بصعاط آلُاث بالٛت للمساَغ اإلاهٞغ

ظضًضة ل٣ُاؽ هظه اإلاساَغ  زانت زُغ ال٣غى و بياٞت آلُاث ل٣ُاؽ الخُغ الٗملُاحي، و مً ظهت 

ُت الٟٗالت والخغم  ت ،مً زال٫ بعؾاء مباصت الغ٢ابت اإلاهٞغ ؼ الغ٢ابت الاختراٍػ ؤزغي ع٦ؼث ٖلى حٍٗؼ

 مان اؾخ٣غاع ألاؾىا١ .ٖلى قٟاُٞت اإلاٗلىماث اإلاالُت لً

 ؾيخُغ١ مً زال٫ هظا الٟهل بلى اإلاباخض الخالُت  

  املبدث ألاٌو ٌ  I اجفاكُت باص

 املبدث الثاوي  (  (IIإلاؾاس الػام الجفاكُت باٌص

 لثاملبدث الثا  ٌ  III اجفاكُت باص
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 ٌ ) املبدث ألاو  ( Iاجفاكُت باٌص

ُـــت بـــاػ٫  ؤخـــضزذ   ُـــت I اجٟا٢ ُت، خُــــض بـــاصعث بىيـــ٘ ٢ُــــىص  زــــىعة خ٣ُ٣ فـــي وؾــــِ ألاهٓمـــت اإلاهـــٞغ

ــاٝع و اإلااؾؿــــاث اإلاالُــــت مــــً ازـــــخالالث  ًـــــت اإلاهــ ــالي مداولــــت خما ــــت لخــــضُٖم عئوؽ ألامــــىا٫ و بالخــ اختراٍػ

ً  .مالُت مدخملت ،٦ما خضر في مىخه٠ الشماهِىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

 ظشوف جإظِغ لجىت باٌص و ؤَذافها املؿلب ألاٌو 

ٌ جإظِغ لجؤوال  ىت باص

ــــت جإؾؿــــذ لجىــــه    ــــت إلاجمٖى الــــضو٫ الهــــىاُٖت الٗكـــــغة بــــاػ٫ ب٣ــــغاع مــــً مدـــــاٞٓي البىــــى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ــــت  ــ ًـ ــــ٘ نها ــــ٪ مـــ ـــغاٝ  1974وطلـــ ــ ــــذ بقــ اث الذولُـــــــتجدـــ ـــا 1بىـــــــً الدعـــــــٍى ــ ــــه بــ ــ ـــإل٠  ػ٫ بمضًىـ ــ ت. جخــ ـــٍغ ــ ؿــ  الؿَى

ت لٗضص مً الضو٫ و طل٪ بٗض ُت و البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ ألاػمت " هظه اللجىت مً  ممشلي ؾلُاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُت التي هخجذ ًٖ بٞالؽ   Herstatt » 2 » . ؤإلااوي ظض هام هحرؾاث مهٝغاإلاهٞغ

ــا    ــــذ ؤًًــ ـ هــــظه اللجىــــت ٖٞغ ْهــــىع ؤػمــــاث ا٢خهــــاصًت للقــــاعة ٞــــان  اإلاغخلــــت التــــي ؾــــب٣ذ جإؾـــِـ

٢ــىاهحن جىُٓمُــت نــاعمت وم٣ُــضة بلــى ويــ٘ الهُئــاث الى٣ضًــت و التــي صٞٗــذ ، 1929بــضؤث بإػمــت البىعنــت 

٨ُت للمهاٝع ألا  وزانت  (ٞخذ ٞغوٕ في الخاعطها للخىظه بلى اليكاَاث الضولُت )صٞٗفي مىاَنها مما مٍغ

ٗاث مغهــت وؤ٦ثــر جدــغعا كــىع )ؾــى١  بــةهجلترا، التــي ٧اهــذ جخمخــ٘ بدكــَغ وهــى مــا هــخج ٖىــه اوكــاء ؾــى١ ألاٞو

ــا انهُـــاع هٓـــام     .3ألاوع صوالع( بلىـــضن ًـ تنؤً ٓـــام نـــٝغ و الخىظــــه بلـــى جُبُـــ٤  ووصػ -بـــٍغ ٗـــىمه و خــــاالث  م

 .  خاالث ؤلاٞالؽاإلاًاعبت التي قهضتها اإلاهاٝع و التي ؤصث بها بلى 
 

ًـــت ٖـــضم ٧ــل هــظه الٗىامـــل ظٗلــذ هـــٕى مــً    ــضم الخإ٦ـــض ًسُمــان ٖلـــى ألاهٓمــت الى٣ض الاؾــخ٣غاع ٖو

ــــذ يـــــِٛ  ــــت جدــ ُـ ُاه ــــت البًر ــــت وزانــ ًـ ــــلُاث الى٣ض ــــً الؿــ ــــض مـ ـــغ٥ الٗضًــ ــــى جدــ ــــت وؤصث بلــ ُـ هاالٗاإلا ــاٞع ــ   مهــ

كاعصؾــً" التــي ٢امــذ بد  ملــت جدؿِؿــُت ٖلــى اإلاؿــخىي الــضولي بىاؾــُت مدــاٞٔ بىــ٪ بهجلتــرا اللــىعص " َع

اث  ــت فـــي قـــ٩ل لجىــت جدـــذ ونــاًت بىـــ٪ الدؿـــٍى فــي مداولـــت لىيــ٘ الخيؿـــ٤ُ بـــحن مدــاٞٓي البىـــى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 .الضولُت

 

                                                             
ؿغا( وهي اإلاىٓمت اإلاالُت الضولُت ألا٦ثر ٢ضما في الٗالم، حٗخبر ماؾؿت طاث ؤؾهم 1930جإؾؿذ ؾىت -1 جيكِ ٦مىٓمت  م٣غها بمضًىت با٫ ) ؾَى

٤ ال٣اهىن الضولي وهظا خؿب اجٟا٢ُاث الهاي، حٗمل مً ؤظل صٞ٘ الخيؿ٤ُ الضولي في اإلاجاالث الى٣ضًت واإلاالُت.  صولُت حؿحر ٞو
2-Sylvie de cousergues ,Gestion de la Banque : du diagnostic à la stratégie, 3ème éd Dunod , paris  ,2002 

P : 40. 
م ؤخمض ٢ىضوػ، ٖبض الغػا١ خباع، بً ٖلي بلٗ  3 ، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، بداسة املخاؾش: بداسة مخاؾش املشخلاث املالُتؼوػ، ٖبض ال٨ٍغ

 .240، م:2013ٖمان، ألاعصن، 
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ــــت    ــــظه اللجىـ ــــمُذ هـ ــــت"ؾـ ــــاػ٫ ل لجىـ ــــتبـ ــــت  ألهٓمــ ُت و الغ٢ابـ ـــٞغ ــــى  1"اإلاهــ ــــت ألاولــ ــــعى بالضعظـ ــــي حؿـ  وهـ

ــت الٗكــغ، اظخمٗــذ ألو٫ مــغة ب ــت لــضو٫ الهــىاُٖت الخابٗــت إلاجمٖى غ الخيؿــ٤ُ بــحن البىــى٥ اإلاغ٦ٍؼ لــى جُــٍى

ُت في ْل جُىعاث ومساَغ الىٓام اإلاالي والى٣ضي. 1975ؾىت   وويٗذ مٗاًحر الهىاٖت اإلاهٞغ

ــُاتها    ــ ــ ــــا٫ جىنــ ــ مــ ــــت أٖل ــ ــــت بلؼامُــ ــ ــــالخُاث ٢اهىهُــ ــ ــــ٘ بهــ ــ ــــت ال جخمخـ ــ ــــظه اللجىــ ــ ــــى ؤن هــ ــ ــــاعة بلــ ــ ــــً ؤلاقــ ــ  ًم٨ـ

ًاء ٚحر بلؼامي. ت للضو٫ ألٖا  وؤن اٖخماص الخىنُاث الهاصعة ٖنها مً َٝغ مداٞٓي البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ش   ــــت الٗكـــغ فــــي اظخمــــاٖهم بخــــاٍع ٗـــض ٖــــضة اظخماٖــــاث لهـــظه اللجىــــت ؤ٢ــــغ مدـــاٞٓي البىــــى٥ اإلاغ٦ٍؼ    ب

ــت والـــضو٫ ألازـــغي 1987صٌؿــمبر  10 ًـــاء فـــي اإلاجمٖى ٍـــغا قـــهحرا، جــم وكـــغه ٖلـــى الــضو٫ ألٖا لضعاؾـــخه ، ج٣غ

 ؤقهغ وبُٖاء آعائهم اإلاسخلٟت بكإن الخىنُاث اإلاخًمىت ُٞه. ؾخت  زال٫ مضة

غ النهاجي للجىت في قهغ    لُت مً ؾىت  ل٣ض جم ب٢غاع الخ٣ٍغ ، مـً ٢بـل مجلــ اإلادـاٞٓحن 1988ظٍى

 .باػ٫ جدذ حؿمُت اجٟا١ 

ٌ  :ؤَذافزاهُا    لجىت باص

   2باػ٫ بلى جد٣ُ٣ها ُٞما ًلي جخمشل ؤهم ألاهضاٝ التي جغمي لجىت             

 ُت ت للخٗامل م٘ مك٨الث الغ٢ابت اإلاهٞغ   ؛ٞخذ مجا٫ الخىاع بحن البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 ــــت ــ ــــاولُت مغا٢بـ ــــلُاث مؿـــ ــــ٪ الؿـــ ــ ــــاع٦ت جلـ ــــت و مكـــ ٟـــ ــــت اإلاسخل ُـــ ــــلُاث الغ٢اب ــ ــــحن الؿـ ــا بـــ ــ ــــ٤ُ مـــ  الخيؿـــ

ُتو جىُٓم حٗاملها م٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت ألاظىبُت بما ًد٤٣ ٦ٟاءة و ٞاٖلُت الغ٢اب   ؛ت اإلاهٞغ

  و الجهاػ اإلاهغفي بغمخه ً  جدٟحز و مؿاهضة هٓام ع٢ابي مُٗاعي ًد٤٣ ألامان للمىصٖحن اإلاؿدشمٍغ

  ؛و ًد٤٣ الاؾخ٣غاع في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗاإلاُت

  مً مىاظهت ؤي مساَغ مؿخ٣بلُت؛جدظًغ اإلاهاٝع 

  ؛  جسٌُٟ اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلاهاٝع

 ؼ ؤهٓمت ؤلاصاعة و الخ ُت؛ حٍٗؼ  ى٦مت في اإلااؾؿاث اإلاالُت و اإلاهٞغ

  .ت ت و الخجاٍع  جدؿحن مؿخىي و ص٢ت البُاهاث ال٣ُاؾُت للمساَغ الاؾدشماٍع

 

 

 

                                                             
1
 - Committee of Banking Regulation and Supervision Practices . 

2
 صٖب ٥لملا ظامٗت، إلؾالميا صال٢جناا ربخاؤ ػکعبم ءبٗاعألا واعلخ متصم٣ ٢توع  -  IIاجفاكُت باٌص  –ُت مػاًير باٌص للشكابت املطشف ،ٖبض ال٣اصع قا  ي-

.11:مصة ، بضون ؾىت وكغ،ظػ، یػلٗا
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ٌ وي املؿلب الثا  I : الجىاهب ألاظاظُت الجفاكُت باص

      Iو ؤَذاف اجفاكُت باٌص    مػمىن  ؤوال

    I  اجفاكُت باٌص   مػمىن      -1

ٟـا٢م ؤػمـت   ًـاص حجـم ووؿـبت الـضًىن اإلاكــ٩ى٥  مـً ظـغاء ج ُـت واػص ُـت للـضو٫ الىام ُـت الخاعظ اإلاضًىه

ُـــ٪ ٖــً حٗثــر بٗــٌ هـــظه اإلاهــاٝع " ٧اإلا ٩ـــي  هــٝغفــي جدهــُلها التــي مىدتهـــا اإلاهــاٝع الٗاإلاُــت، هاه ألامٍغ

ُـــان ؾـــىت  هـــٝغ، واإلا ٞـــغاه٨الن هـــاث ٍؼ ُــــالي ؤمبًر ٖـــً آلُـــاث إلًجــــاص 1"1982ؤلاً ،جىظـــه الخ٨ٟحــــر والبدـــض 

اث بــــحن جلــــ٪ الؿــــلُاث الغ٢ابُــــت ؾـــبل مكــــتر٦ ٍـــت إلاسخلــــ٠ صو٫ الٗــــالم بُٛــــت الدؿـــٍى ت بــــحن البىــــى٥ اإلاغ٦ؼ

ـــا  ُـــــل مـــــً اإلاســـــاَغ التـــــي جخٗـــــغى لهــ ــاٝعللخ٣ل ُـــــت بمضًىـــــت  اإلاهـــ اث الضول ـــغاٝ بىـــــ٪ الدؿـــــٍى ــــاػ٫ جدـــــذ بقــ  بـ

ت. ؿٍغ  الؿَى

ــا ل٩اٞــــت اإلاهــــاع  1988لؿــــىت  بــــاػ٫ ؤ٢ــــغث لجىــــت    ٝ مُٗــــاعا مىخــــضا ل٨ٟاًــــت عؤؽ اإلاــــا٫ ل٩ُــــىن ملؼمــ

الٗاإلاُت في اليكاٍ اإلاهغفي ٦مُٗاع صولي للضاللت ٖلى م٩اهت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ بالكـ٩ل الـظي ٣ًـىي ز٣ـت 

 .اإلاهٝغاإلاخٗاملحن مً مىٓىع حٗم٤ُ مالءة 

وي٘ وؿبت مالءة مالُت ؤَل٤ ٖلُا وؿبت ٧ى٥ ،خُض خضصث وؿبت I باػ٫ بطن جًمىذ اجٟا٢ُت   

ُـــغة ب ٦دـــض ؤصوـــى  % 08ٗـــض جغظُدهــا بـــإوػان اإلاســـاَغة الاثخماهُــت بلـــى عؤؽ اإلاــا٫ بلـــى مجمـــٕى ألانــى٫ الخ

 ٦إظل ؤ٢ص ى لخد٤ُ٣ هظه اليؿبت. 1996وظٗلذ ؾىت 
   

تل٣ض ع٦ؼث اجٟا٢ُت باػ٫ مً زال٫ اإلاٗاًحر  التي ويٗتها ٖلى الٗضًض مً الٗىانغ ألاؾاؾُت  الاختراٍػ

 2 : التي حؿمذ بدؿاب ص٤ُ٢ لها مً بُنها

  ــــى ــــز ٖلـــ ــــاَغ الا التر٦حـــ ــــاعة اإلاســـ ــ ــا ًجـــــــب ؤلاقـ ــ ــا ، ٦مـــ ــ ــــض مـــ ــــى خـــ ــــضو٫ بلـــ ــــاَغ الـــ ــ ــــاة مسـ ٖـــ ــــ٘ مغا ــــت مـــ ُـــ  ثخماه

ُـــت بــاػ٫ لؿـــىت   ًـــت عؤؽ اإلاــا٫ الـــظي جبيخــه اجٟا٢ خبـــاع  1988بلــى ؤن مُٗــاع ٦ٟا لــم ٌكـــمل بٗــحن الٖا

 مساَغ ؾٗغ الٟاثضة ومساَغ ؾٗغ الهٝغ ومساَغ الاؾدشماع في ألاوعا١ اإلاالُت.

  ــــت ــــى ؤولُــ ــا ٖلــ ــ ُتهــ ــــض هٖى ــــً خُــ ــــى٫ مــ ــــض جغجِــــــب ألانــ ـــا ، بط البــ نهـــ ــــب ج٩ٍى ـــاث الىاظــ ــــت اإلاسههـــ  ٦ٟاًــ

 ٖلى البى٪ ؤن ًدىػ ؤوال مسههاث ٧اُٞت زم ًإحي بٗض طل٪ جُب٤ُ مُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫.

 

 

                                                             
1-Le formateur, revue Banque Extérieur d’Algérie ,n°0, Mars 2002 ,P :03. 
ت ، ،الضاع الجامُٗت 3، إلاضالح املطشفي و ملشساث باٌص ٖبض اإلاُلب ٖبض اإلاجُض - 2  . 255 -256م  ، م 2013ؤلاؾ٨ىضٍع
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 : خحن مً خُض ؤوػان اإلاساَغ الاثخماهُت وهما  ج٣ؿُم صو٫ الٗالم بلى مجمٖى

 ــــى الا ــ ــــل ٖلـــ ــ ــــضًل ؤصزـــ ــ ٗـــ ــــاصًت ) ح ــ ــــت الا٢خهـــ ــ ُـــ ــــاون والخىم ــ ٗـــ ــــت الخ ــ ــــت صو٫ مىٓمـــ ــ ٖـــ ــــتمجمى ــ ُـــ   جٟا٢

 وصو٫ طاث جغجِباث زانت م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي.   1994ؾىت 

 .ت الضو٫ ألازغي في الٗالم  مجمٖى

  وي٘ ؤوػان جغظُدُت مسخلٟت لضعظت مساَغ ألانى٫ 

 I  ؤَذاف  اجفاكُت باٌص  -2

     1جًمىذ هضٞحن عثِؿُحن هما  

  يمان ؾالمت الىٓام اإلاهغفي الٗالمي؛ 

  ها  الٟغو٢ــاث فــيبػالــت اإلاىاٞؿــت الىاججــت ٖــً بٗــٌ الــضو٫ )الُابــان ( بمىدهــا صٖــم يــمني إلاهــاٞع

ٗـضالث  مٟـٍغ   ٚحر مدضوص في خالت ؤلاٞالؽ، مما ٌؿـمذ لهـظه اإلاهـاٝع مـً الاؾـخضاهت بكـ٩ل بم

 ٢ل مً جل٪ اإلاُب٣ت في ألاؾىا١ و عبذ خهو ؾى٢ُت مٗخبرة في  ؾى١ ال٣غوى .ؤٞاثضة 

 سؤط املاٌ املىىهاث ألاظاظُت لىفاًتزاهُا 

 جم ج٣ؿُم عؤؽ اإلاا٫ بلى ٞئخحن هما عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي واإلاؿاهض. املاٌ : مىىهاث سؤط - 1

  Iباٌص وفم  : مىىهاث سؤط املاٌ (07الجذٌو سكم) 

 مىىهاث سؤط املاٌ ألاظاس ي
 

 مىىهاث سؤط املاٌ املعاهذ

خلــــــــــــىق املعــــــــــــاَمين:و حشــــــــــــمل ألاظــــــــــــهم الػادًــــــــــــت  •

  .وألاظهم املمخاصة املطذسة واملذفىغت باليامل

الاخخُاؾاث بيافت ؤهىاغها باظخثىاء مخطظ  •

 الذًىن املشىىن

ت •  الاخخُاَُاث ٚحر اإلاٗلىت ؤو الؿٍغ

 اخخُاَُاث بٖاصة ج٣ُُم ألانى٫  •

 اإلاسههاث الٗامت •

ـت مـً ألاؾـهم  • ت )ٞئـاث مخىٖى ألاصواث الغؤؾمالُت اإلاخىٖى

 الضًً وؤصواث

 :املفشوغت غلى سؤط املاٌ اللُىد مً سؤط املاٌ ألاظاس ي الاظدبػاد

    (Good Will)املدل      شهشة •

الاظـــــــــدثماساث فــــــــــي املطـــــــــاسف واملاظعــــــــــاث املالُــــــــــت  •

   الخابػت

 الاظدثماساث املخبادلت في سئوط ؤمىاٌ املطاسف •

ـض مجمـٕى عؤؽ اإلاـا٫ اإلاؿـاهض ٖـً  •              % 100ال ًٍؼ

 مً مجمٕى عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي

ـــــض وؿـــــ • % مـــــً ٢ُمـــــت 50بتها ٖـــــً الـــــضًىن اإلاؿـــــاهضة ال جٍؼ

 .عاؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي

 .%1.25الخض ألا٢ص ى للمسههاث الٗامت هى  •

ُــ٤،  اإلاهـضع: ت، مهــغ ، الحـشان الىلــذي و املطـشفي املػاضــشمدــب زلـت جٞى   2011،صعاؾـت ؤ٧اصًمُــت و جُب٣ُُـت مىز٣ــت ،صاع ال٨ٟـغ الجــامعي ؤلاؾـ٨ىضٍع

 .  76-77م  م

ُت جهمُم م٩اهت ؤولُت في  نتل٣ض اخخلذ ألامىا٫ الخا              ال٣ىاهحن الخىُٓمُت الخدَى

Réglementation Prudentielle) ( .  خُض حٗخبر اإلاُٗاع اإلاغظعي ال٨ُٟل ب٣ُاؽ صعظت مالءة اإلاهاٝع

                                                             
1
-  Jean-Charles Rochet, Le futur de la réglementation bancaire, Ecole d’économie de Toulouse (TSE) ,notes           

    n° 2  12/2008, P : 06. 
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 ٖلى هظا ألاؾاؽ جم اٖخماص حٍٗغ٠ مىخض لألمىا٫ الخانت اؾدىاصا للمحزاهُت خُض ًًم                 

 :  ما ًلي

 

 جًم ٖىانغ اإلاٗاصلت ما ًلي     خُض     

 1:ألاظاظُتألامىاٌ الخاضت  -

 

 

 2  ألامىاٌ الخاضت املعاهذة -

 

 

 

ُـت    ُـغح فـي نـىع  بـاػ٫ البـض مـً ؤلاقـاعة بلـى ؤن ال٣ـغوى اإلاؿـاهضة ْهـغث فـي اجٟا٢ ؾــىضاث  ةوهـي ج

ض ًٖ  ا بيؿبه  5طاث ؤظل مدضص ال ًٍؼ  .مً ٢ُمتها  باإلااثت 20ؾىىاث وجسهم ؾىٍى
مً زهاثهها ؤن جغجِب ؾضاصها في خالت بٞالؽ البى٪ ًغص بٗض ؾضاص خ٣ى١ اإلاىصٖحن بالبى٪   

 . و٢بل ؾضاص ما ٢ض ٌؿخد٤ للمؿاهمحن

ُٞمـا ًسـو ألاصواث الغؤؾــمالُت ألازـغي ٞهـي ججمــ٘ بـحن زهـاثو خ٣ــى١ اإلاؿـاهمحن وال٣ــغوى   

 للبى٪ وهي ٚحر ٢ابلت لالؾتهال٥.التي ًمىدىها، مً زهاثهها ؤنها حكاع٥ في جدمل الخؿاثغ اإلادخملت 

ــا    ــ هـ ــــي مجمٖى ٗـــــضي فـ ــــض ؤن ال جخ ــــاهضة البـ ــــىا٫ الخانـــــت اإلاؿـ ــــى ؤن ألامـ ــــضع ؤلاقـــــاعة بلـ ــا ججـ   % ٦100مـــ

 مً ٖىانغ عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي.

ــ٤ اجٟا٢ُــت                                 ، ؾــيخٗغى ُٞمــا ًلــيIبــاػ٫ بٗــضما جُغ٢ىــا بلــى مٟهــىم ألامــىا٫ الخانــت وجغ٦ُههــا ٞو

ُت.  بلى اليؿب الخدَى

 

 Iجشحُذ ألاضٌى و الالتزاماث وفم باٌص :زالثا 

1-  ٌ  جشحُذ ألاضى

                                                             
1
-Michel rouach, Gérard Noulleau, OP, Cit, P : 24. 

 .86إلاُلب ٖبض الخمُض، مغظ٘ ؾاب٤، م ٖبض ا2

 ألامىاٌ الخاضت ألاظاظُت + ألامىاٌ املعاهذة =ألامىاٌ الخاضت

 عؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي+ الاخخُاَاث اإلاجخمُٗت+ ألاعباح الٛحر مىػٖت للؿىت =  ألامىا٫ الخانت ألاؾاؾُت

       ٩ىهت إلاىاظهت خخُاَاث الٛحر مٗلىت + اخخُاَاث بٖاصة ج٣ُُم ألانى٫+ اإلاسههاث اإلاالا  =      املعاهذةألامىا٫ 

 عؤؾمالُت ؤزغي  ثحر مدضصة+ ال٣غوى اإلاؿاهضة+ ؤصواؤي مساَغ ٚ                                    
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ُـــت البىــ٪ جــم               ٟـــت لضعظــت مســاَغ ؤنــى٫ محزاه  Iيــمً اجٟا٢ُــت بـــاػ٫ ويــ٘ ؤوػان جغظُدُــت مسخل

 : اإلابِىت يمً الجضو٫ الخالي و

ٌ ألا خاؾش ملترحُدُت الوصان ألا (   08الجذٌو سكم )   Iم اجفاكُت باٌص وف ضى

مػامالث  ؤهىاع املخاؾش

 الترحُذ

 الىلذًت   -

ت للذٌو ألاغػاء في -    OCDEمىظمت  خلىق غلى إلاًشاداث والبىىن املشهٍض

 . F M I  وهزا الذٌو التي ؤحشث اجفاكُاث بكشاع خاضت  مؼ     

0% 

   OCDEخلىق غلى املاظعاث الػمىمُت واملجمىغاث املدلُت للذٌو ألاغػاء  -

 حلىق غلى ماظعاث اللشوع لألغػاءال -

 خلىق غلى ماظعاث اللشوع خاسج الذٌو ألاغػاء -

 والتي مذة اظخدلاكها ال جخػذي العىت -
 

20% 

ىاث غلى الػلاساث العىىُت -  كشوع مػمىهت بَش

 كشوع إلاًجاس الػلاسي  -
 

50% 

 كشوع مىصغت للػمالء -

 كشوع إلاًجاس املىلىلت -

ت -  التركُت الػلاٍس

 ف الػمالءؤوساق مطذسة مً ؾش  -

 كشوع حعاَمُت لطالح الػمالء -

 %50،  %20،  %0ول ألاضىٌ ألاخشي ) الغير مشجحت بالػمالث  -
 

100% 

Source : Michel Rouach, Gérard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et financier : clé pour        

              la compétivité, Imprimerie moulde et renou et cie, Paris, 1999 , P: 3. 

 

 

 جشحُذ الالتزاماث  -2

ل الالتزاماث الٗغيُت ) ٖىانغ زاعط اإلاحزاهُت مشل ال٨ٟاالث اإلامىىخت    وي٘ مٗامالث جدٍى

 الًماهاث و٦ظا ال٣غوى اإلاؿدىضًت( والتي ٣ًهض بها جل٪ الاثخماهاث الٛحر مباقغة ،للٗمالء

 خ٣ا٫ مً البى٪ بلى الٛحر .ٞهي حٗض ؤ٢ل مساَغة مً الاثخمان اإلاباقغ التي ال ًترجب ٖليها في الٛالب اه

ل الُبُعيفي اإلاؿخ٣بل اثخمان مباقغ بن لم حؿىي في ق٩لها  ل٨ً ٢ض جهبذ اع ًخم جدٍى ، وفي هظا ؤلَا

ل )  ( ، بٗض طل٪ facteur de conversionالالتزام اإلاهغفي بلى اثخمان مباقغ باؾخسضام مٗامل الخدٍى
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ل ًخم جغظُ ذ ال٣ُم اإلادهل ٖليها بدؿب َبُٗت الٟئت اإلا٣ابلت لها، ًم٨ً جلخُو مٗامالث جدٍى

 الالتزاماث الٗغيُت في الجضو٫ الخالي:

ل الالتزاماث الػشغُت09حذٌو سكم )  Iوفم باٌص  ( : مػامالث جدٍى

ثخمانل الا مػامل جدٍى ألادواث الترجِب  

ضزلالبضاثل لالثخمان اإلاباقغ مشل الًماهاث الٗ 01  امت للضًىن ٍو

خماص اإلاؿدىضًت لًمان ال٣غوى وألاوعا١ اإلاالُت  في طل٪ الٖا

011% 

 ال٣ٟغاث اإلاغجبُت بمٗامالث مُٗىت مشل ؾىضاث ألاصاء وؾىضاث 02

خماصاث اإلاؿدىضًت اإلاغجبُت الُلب وخ٣ى١ قغاء ألاؾهم و  الٖا

 بمٗامالث مُٗىت

%50 

خماصاثالاثخمان ٢هحر ألاظل طا الخهُٟت الظاجُت  03  مشل الٖا

 اإلاؿدىضًت اإلاًمىهت بصخً البًاٖت

%20 

 %011 اجٟا٢ُت البُ٘ وبٖاصة الكغاء التي ًخدمل البى٪ ٞيها اإلاساَغة 04

اث اإلاؿخ٣بلُت للمىظىصاث والىصاج٘ ألامامُت و ألاؾهم 05  اإلاكتًر

ت ظؼثُا التي جمشل التزاماث  خب مٗحن  اإلاضٖٞى

011% 

 50% إلاالُتحؿهُالث بنضاع ألاوعا١ ا 06

الالتزاماث ألازغي مشل الدؿهُالث الغؾمُت وزُىٍ الاثخمان طاث  07

ض ًٖ ؾىت واخضة  الاؾخد٣ا٢اث التي جٍؼ

%0 

 05% الالتزاماث الخابٗت طاث الاؾخد٣ا٢اث ختى ؾىت 08

ت ، ،الضاع الجامُٗت 3، إلاضالح املطشفي و ملشساث باٌص ٖبض اإلاُلب ٖبض اإلاجُضاإلاهضع:   .91، م  2013ؤلاؾ٨ىضٍع
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ت: املػاًير ثالث املؿلب ال  ) مػاًير هفاًت سؤط املاٌ(  الاختراٍص

تج٣ؿم اليؿب    ل ووؿب الؿُىلت. الاختراٍػ  ٖاصة بلى زالزت ٞئاث وهي وؿب اإلاالءة، وؿبت الخدٍى
 

 (  Ratio Cooke 1هىن ) املالءة وعبت –ؤوال 

ًـــت مـــً ويـــ٘ خـــض  هـــاٝعإلاحٗخبـــر وؿـــبت صالـــت ٖلـــى مـــضي مـــالءة ا             طاث الُـــاب٘ الـــضولي، الٛا

ُت صولُت ؾدؿـمذ                  ٤ ألامىا٫ الخانت وبالخالي جىخُض مٗاًحر جدَى ؤصوى لخُُٛه مساَغ الاثخمان ًٖ ٍَغ

ُـــض قــغوٍ اإلاىاٞؿـــت بــحن الــضو٫ ،و هـــى هــضٝ فـــي ٚاًــت ألاهمُــت خؿـــب جىنــُاث لجىـــت  ال مدالــت مــً جىخ

ت ٖلى ألا٢ل  "٧ى٥"ملؼمت ؤن ج٩ىن لضيها وؿبت ٧اهذ طاث الُاب٘ الضولي ن ٧ل اإلاهاٝع طب .باػ٫  مؿاٍو

 .19922وهظا بلى ٚاًت ؾىت   % 08

 هظه اليؿبت جدؿب ٦ما ًلي:             

 

 

   

ٗـحن    بٖــاصة الىٓــغ فــي اؾــتراجُجُاتها و ؤهمــاٍ حؿــُحرها الختــرام  هــاٝعٖلــى ٚالبُــت هــظه اإلاآهــظا٥ ح

ً هما: ال٣ُىص الجضًضة وج٩ىن   3خُيئظ ؤمام ازخُاٍع

 غ اليكا ٠ُ َاجدضًض ؤنىلها وجٍُى وكـاَاث ،ث التي جخُلـب ؤمـىا٫ زانـت ظـض ٢لُلـت ٧ـالخْى

ٍـــــ٤" ًـــــضة اإلاؿـــــماة " الخىع ُـــــت الجض ُـــــت اإلاال ــــت  الاؾدكـــــاعة ؤو اؾـــــخسضام الخ٣ى ــا الخانـ ٞـــــ٘ ؤمىالهـــ  ؤو ع

٤ ألاؾىا١ اإلاالُت   ؾهمبنضاع ؤمً زال٫ وطل٪ باؾخضٖاء مؿاهمحن ظضص ًٖ ٍَغ

    ٘ الاهضماط م٘ ماؾؿاث ٚىُت باألمىا٫ الخانت مشل قغ٧اث الخإمحن ٦ما ًم٨نها ؤًًا ٞع

ض مً مغصوص  الاخخُاَاث؛ًتها وبالخالي الخهى٫ ٖلى ؤعباح بياُٞت ل٩ي جٍؼ

 

                                                             
مضًغ بى٪ اهجلترا و الظي ٧ان مً ألاواثل الظي  ) PETER COOCKEي وؿبت للؿُض ًبخاع ٧ى٥  )ؾمُذ وؿبت اإلاالءة باؾم ٧ى٥ و ه وؿبت ٧ى٥ -1

  .1988-1977ا٢ترح بوكاء لجىت باػ٫ و ٧ان ؤو٫ عثِـ لها للٟترة اإلامخضة مً  
2- Michel  rouach, Gerard naulleau, OP, Cit, P: 24. 
3- Ibid, P25. 

 ألامىا٫ الخانت                                    

 وؿبت ٧ى٥  =

     ألانى٫ اإلاغجخت                  
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هه هىا٥ وؿبت ؤزغي حؿمى بيؿبت اإلاالءة ألاوعوبُت وهي مكابهت ليؿبت ٧ى٥ ؤلى بالاقاعة ججضع 

ما ٖضا باليؿبت لٟغوؿا ،ٞهىا٥ ازخالٝ ُٞما ًسو ٖملُت مٗها  ساَغ مخىا٣ٞتخُض ٖملُت جغظُذ اإلا

ت و ال٣غوى الغهىُت باإلا٣اعهت م٘ جغظُذ لجىت با يؿبت ألاوعوبُت . هظه ال٫ ػ جغظُذ ٢غوى ؤلاًجاع ال٣ٗاٍع

ت ألاوعبُت  .جُب٤ ٖلى ماؾؿاث ال٣غوى الخابٗت لضو٫ اإلاجمٖى

ت  يعبال :زاهُا   ألاخشي  الاختراٍص

ل )  -1  (  Ratio de Transformationوعبت الخدٍى

 تهــــضٝ بلــــى الخ٣لُــــل مــــً زُــــغ الاثخمــــان اإلاىجــــغ ٖــــً وكــــاَاث ماؾؿــــاث ال٣ــــغوى والــــظي ًــــىجم   

٤ مىاعص ٢هحرة اإلاضي لت اإلاضي ًٖ ٍَغ ٍى  1جدؿب هظه اليؿبت ٦ما ًلي:  ًٖ مىذ ٢غوى مخىؾُت َو

 

 

 

ا وبهٟ % 60الخض ألاصوى اإلا٣بى٫ ٌٗاص٫   .ت صوعٍتوجدؿب ؾىٍى

 

 (  Ratios de Liquidité )وعب العُىلت  -2

ــــل   ــا ال٣هـــــحرة ألاظـ ــاٝع مـــــً امـــــخال٥ هـــــامل يـــــمان إلاىاظهـــــت التزاماتهـــ هـــــظه اليؿـــــبت حؿـــــمذ للمهـــ

 2وجدؿب ٦ما ًلي:

 

 

   

   

                                                             
1- Le formateur, revue Banque Extérieure d’Algérie, OP Cit ,P : 07. 
2 -Sylvie de Coussergues, OP Cit, P : 52. 

واتسن05 ≤األموالالخاصة+المواردالدائمة  

 نسبةالتحوٌل=

سنوات05  ≤األصولالدائمة+االستخدامات  

 ؾىىاث 05≤ ألامىا٫ الخانت + اإلاىاعص الضاثمت                                      

 وؿبت الخدىٍل  =

 ؾىىاث 05≤  ألانى٫ الضاثمت + الاؾخسضاماث                                 

 بظمالي ألانى٫ الؿاثلت ؤو اإلاؿخد٣ت ا٢ل مً قهغ                                   

 = الؿُىلت  وؿبت 

 بظمالي الخهىم الؿاثلت ؤو اإلاؿخد٣ت ا٢ل مً قهغ                           
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ــــاث    ــ ــــى ؤن الخىُٓمـ ــ ــــاعة بلـ ــ ــــضع ؤلاقـ ــ ــا ججـ ــ ــــت٦مـــ ــ ٍـ ــــت  الاختراػ ــ ــــٗتها لجىـ ــ ــــي ويـ ــ ــــاػ٫ التـ ــ ــاٝع  بـ ــ ــ ــــذ اإلاهـ ــ  ؤلؼمـ

ــــت مــــً الٗمــــالء مــــً الخ٣ُــــض بــــبٌٗ ال٣ى   اٖــــض، ؤهمهــــا مغا٢بــــت اإلاســــاَغ ال٨بــــري اإلاغجبُــــت بٗمُــــل ؤو مجمٖى

.  %10والتي جٟى١   مً ألامىا٫ الخانت الاثخماهُت ومخابٗت ويُٗت ٖملُاث الهٝغ

 : Iحػذًالث اجفاكُت باٌص زالثا  : 

ذ ؾىت     بصعاط حٗضًالث ٖلى مُٗاع اإلاالءة ٧ى٥ ٦ما ًلي  1995ٖٞغ

  ألاولى  بٗض ؤن ٧اهذ الاجٟا٢ُت  ،هاٝعةصزا٫ مساَغ الؿى١ التي جخدملها اإلاباػ٫ ب ٢امذ لجىت

 1؛1998لخُب٤ُ في ؾىت و صزلذ خحز  ا ساَغ الاثخمانجغ٦ؼ ٣ِٞ ٖلى اإلا

  ٣ا دت زالشت لغؤؽ اإلاا٫ والتي جخمشل في ال٣غوى اإلاؿاهضة ألظل ؾيخحن ٞو إلادضصاث  بياٞت قٍغ

اصة ًٖ مُٗىت  دخحن اإلاٍػ   2 .مً ٢بل ٗمى٫ بهماالكٍغ

 

ٌ ًجابُاث و ظلبُاث بشابؼ  املؿلب ال    Iباص
 

ٌ  ًجابُاثب: ؤوال     Iباص

 3 :  جخمشل ؤهمها في            

 اإلاىاٞؿت ٖلى هاٝعاإلا ٢ضعاث بحن ُٞما الخٟاوث وبػالت الضولي اإلاهغفي الىٓام واؾخ٣غاع صٖم 

 اإلاا٫ عؤؽ ٦ٟاًت مٗاًحر ٖلى الغ٢ابت ٖملُاث وجىُٓم ،اإلاجا٫ هظا في الٗضالت مً هٕى وجد٤ُ٣

؛ ؤنى٫  لها جخٗغى التي باإلاساَغ ؤ٦ثر اعجباَا وظٗلها  اإلاهاٝع

 ُٟاتها في وعقضا خغنا ؤ٦ثر ج٩ىن  ؤن ٖلى اإلاهاٝع خض ٠ُ بلى الاججاه زال٫ مً جْى   الخْى

وعؤؽ  الخُغة ألانى٫  حجم بحن اإلاؿخمغة واإلاىاػهت اإلاساَغة، خُض مً ؤ٢ل ؤوػان طاث ؤنى٫  في

 بإنى٫  واؾدبضالها الخُغة ؤنىلها جهُٟت بلى ؤًًا اإلاهاٝع جًُغ عبما بل لها، اإلا٣ابل ٫اإلاا

اصة في نٗىبت واظهذ بطا ؤ٢ل مساَغة،  إلاُٗاع اإلاُلىبت اليؿبت الؾدُٟاء اإلاا٫ عؤؽ ٖىانغ ٍػ

 ؛اإلاا٫ ٦ٟاًت عؤؽ

 ؛ألاًٞل ال٣غاع اجساط ٖلى الٗمالء ٌؿاٖض مما اإلاهاٝع خى٫  اإلاٗلىمت بجاخت 

  

                                                             
 .155: ،م2003، الضاع الجامُٗت، مهغ، الخؿىساث الػاملُت واوػياظاتها غلى ؤغماٌ البىىنَاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،   1 -

اث البىىنٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض:  - 2 ًَّ  .99: ،  م2001، الضاع الجامُٗت، مهغ، الػىملت واكخطاد
ل  ؤلاؾالمي   غلى الىظام املطشفي  إلاظالمي، IIIملشساث لجىت باٌص  ، جإزيرٞاَمتمٟخاح نالر ،عخا٫  -  3  اإلااجمغ الٗالمي الخاؾ٘ لال٢خهاص و الخمٍى

 . 04م، ، 2013ؾبخمبر  10-09ؤًام  ؾُىبى٫ ،جغ٦ُا، إ  
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 غ بما الخُب٤ُ ؾهىلت  بمساَغ الهخمامها ٣ِٞ هٓغا و طل٪  والجهض الى٢ذ اإلاهاٝع ٖلى ًٞى

 . الاثخمان

ٌ زاهُا   Iظلبُاث باص

 1:ما ًلي  خمشل ؤهمها ُٞجوظهذ لها ٖضة اهخ٣اصاث 

  ُـــت صو٫ مىٓمـــت ُـــى إلاضًىه ُـــض ؤٖ ٣ـــا للبلـــض اإلاـــضًً .خ ٟـــا١ بـــحن ؤوػان مســـاَغ  ألانـــى٫ ٞو محـــز الاج

ٗـــاون الا٢خهـــ م مـــً ؤن هىـــا٥ الخ ــالم بـــالٚغ ٗـ اصي وػن مســـاَغ نـــٟغ  و طلـــ٪ ٖلـــى خؿـــاب صو٫ ال

صو٫ باإلاىٓمت حٗاوي  مكا٧ل ا٢خهاصًت ٦بحرة ٢ض جٟى١ ما حٗاهُه الضو٫ ألازغي التي هي  لِؿذ 

 ًٖىا باإلاىٓمت؛

 ؤنبدذ طاث جـإزحر ٦بحـر ٖلـى  ؤصاء  التي ٟٚل مُٗاع اإلاالءة مساَغ الدكُٛل و مساَغ الؿُىلت و ؤ

ــــ ــــت اإلاهــ ــــي اٝع زانــ ــــي ٖغ فــ ــــرة التــ ــالٟتــ ــ ــــل ٞــ ــــر صلُــ ــــت و زحــ ــــت اإلاالُــ ـــاهغة الٗىإلاــ ــ ْـ ـــخٟدا٫  ــــت اؾـــ  ذ بضاًــ

 ٖلى طل٪ ألاػماث اإلاالُت التي خضزذ زال٫ ٣ٖض الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلاى٣ط ي؛ 

  ٗـض لتراعـي ٣ٖـىص ٗـضًالث التـي لخ٣ـذ ُٞمـا ب لم ٌكغ الاجٟا١ بلـى مسـاَغ الؿـى١ و التـي قـملتها الخ

٣ـا للؿـٗغ الؿـاثض لخجىـب مسـاَغ ج٣لبـاث ؤؾـٗاع ألاصواث الهٝغ ألاظل و بٖاصة  ج٣ضًغ ٢ُمتهـا ٞو

 اإلاالُت؛ 

 ــــى جغ٦ ــ ــاٝع بلـ ــ ــ ــــاع  اإلاهــ ــ ُـ ــــظا اإلاٗ ــ ــــ٘ هـ ــ ٞـ ــص ــ ــ ــــت حـ ــ ــــت الغبدُــ ــ ــــت و زانـ ــ ُـ ــــى١ اإلال٨ ــ ــــى خ٣ـ ــ ــتراجُجُاتها ٖلــ ــ ــ  ز اؾـ

و عؤؽ اإلاا٫ ٦بضًل ًٖ حجم و مٗضالث همى ٖىانغ محزاهُاتها و اؾتهضاٝ بضاثل الاثخمان جٟاصًا 

 ل ؤٖباء ألانى٫؛ للمساَغ و جدم

  ٖضم الا٦ترار ب٨ٟاًت اإلاسههاث و اههبذ الٛاًت ٖلى الالتزام بمُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫؛ 
   

( جغجِب اإلاساَغ و جغظُدها بهٟت ٖامت زانت الترظُذ بيؿبت Iؤًًا ًازظ ٖلى اجٟا٢ُت باػ٫)   

ماؾؿت مخٗضصة لى بمىظه و التي جاصي بلى هٟـ اإلاخُلباث مً ألامىا٫ الخانت ل٣غى  % 100

ال ًم٨ً  % 8الجيؿُاث ؤو ماؾؿت مخىؾُت ؤو نٛحرة ؤو ألاٞغاص ، ٦ما ؤن وي٘ مُٗاع مىخض ٌؿاوي 

٠ُ ظُض لألمىا٫ الخانت للمساَغ الخ٣ُ٣ُت ،و جاصي بلى ٞاع١ ما بحن لألمىا٫ الخانت  ؤن ٌؿمذ بخْى

 2. ال٣اهىهُت و لألمىا٫ الخانت الا٢خهاصًت

 

                                                             
٤ُ. مغظ٘  -1  .   92-93م  م ؾاب٤،مدب زلت جٞى

2 -Sylvie de Coussergues , OP Cit .P :53 
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)إلاؾاس الاملبدث الثاوي    (IIػام الجفاكُت باٌص

 ٌ ) املؿلب ألاو  ( IIمشاخل بغذاد اجفاكُت باٌص

)مشاخل و خطاثظ ؤوال    (IIاجفاكُت باٌص

1- (     :(IIمشاخل بغذاد اجفاكُت باٌص

ت للضو٫ الٗكغ اهُال٢ا مً ناثٟت              مكاوعاث واؾٗت   بظغاء 1998بضؤ مداٞٓى البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ـــام بٗــــضة ؤٖمــــا٫ ٢بــــل ( I)٢ُــــت بــــاػ٫ مغاظٗــــت اجٟا بلــــىجغمــــي  ُـ ــا ال٣ ـــا IIاجٟا٢ُــــت بــــاػ٫) بنــــضاع جسللهــ  ( هىظؼهـ

     1ُٞما ًلي :

خ  ألاغماٌ املىجضة الخىاٍس

ت خــــــى٫ مىاثمــــــت ألامــــــىا٫ الخانــــــت و التــــــي خــــــضصث  1999ظىان   3 الٗــــــام  ؤلاَــــــاع بنــــــضاع ؤو٫ وز٣ُــــــت اؾدكــــــاٍع

 .للنالح

 ت جًمىذ جىؾُ٘ مجا٫ الخُاعاثبنضاع الىز٣ُت الشاهُت اؾدكاٍع 2001ظاهٟي 16
 

ل  29  ىز٣ُت الشالشت ٖغيذ الا٢تراخاث في ق٩لها النهاجيال وكغ  2003ؤٍٞغ
 

 الجضًضة ؤلانالخاثوكغ هخاثج زالض صعاؾت جخٗل٤ بمضي جإزحر  2003ماي  05
 

 31ت ٚاًــــ بلــــىا٢تراخــــاث ظضًــــضة لخدضًــــض مخُلبــــاث ألامــــىا٫ الخانــــت والتــــي ٖغيــــذ للدكــــاوع  2003ؤ٦خىبغ  11

 2003صٌؿمبر 
 

 وكغ الاجٟا٢ُت النهاثُت 2004الؿضاس ي ألاو٫ 

بي م٘ نهاًت ُٟٞغي  ش بضاًت جُب٣ُها بك٩ل ججٍغ  2007، وبك٩ل نهاجي م٘ بضاًت ؾىت 2006جم جدضًض جاٍع
 

 

 : ها خطاثط -2

ا فــي بَاعهــا الجضًــض  ؤ٦ثــر قــمىلُت و خؿاؾــُت للمســاَغ التــي جخٗــغى لهــ (٧IIاهــذ اجٟا٢ُــت بــاػ٫ )  

و التــي حكــمل مســاَغ الاثخمــان  (Risques Majeurs)ٖليهــا حؿــمُت اإلاســاَغ ال٨بــري  ؤَلــ٤اإلاهــاٝع والتــي 

 مساَغ الؿى١ واإلاساَغ الدكُٛلُت. 

ًـازغ ٖلـى ألامـىا٫ن جد٣٣ها ًدضر زؿاثغ فـي ألؾمُذ باإلاساَغ ال٨بري     اإلاـالءة الخانـت وبالخـالي 

ُـــت لل ُـــت المهـــٝغ . اإلاال ٣ـــت ال٨م ٗـــضث الٍُغ تـــي جـــغبِ مٗـــاًحر ألامـــىا٫ الخانـــت باإلاســـاَغ الخ٣ُ٣ُــــت ٦مـــا ح

ــــت ــ ــ ــ ُـ ــــاث اإلاال ــ ــ ــــض اإلاٗلىمـــ ــ ــ ــــت و جىخُــ ــ ــ ــ ٍـ ــــت الاختراػ ــ ــ ــــضُٖم الغ٢ابــ ــ ــ ــــاؽ جـــ ــ ــ ــــى ؤؾـــ ــ ــ ــــىم ٖلــ ــ ــ ــــت ج٣ـــ ــ ــ ــــت ٦مُــ ــ ــ ٣ـــ ــــمل ٍَغ ــ ــ  لدكــ

 و طل٪ لخد٤ُ٣ الهضٝ ألاؾاس ي و اإلاخٗل٤ بًمان مخاهت الىٓام البى٩ي الضولي. 

 

                                                             
1-DE Cooke à Bâle II, Revue d’économie financière,1er Trimestre ; 2011,P11. 
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 في الك٩ل الخالي : بًجاػهاي ًم٨ً ٖلى زالر صٖاثم ؤؾاؾُت والت IIبطن اؾدىضث اجٟا٢ُت باػ٫ 

 (II( : الذغاثم الثالزت الجفاكُت باٌص ) 04الشيل سكم )

 الذغامت ألاولى: الحذ ألادوى ملخؿلباث سؤط املاٌ

 

 مخاؾش الاثخمان                           مخاؾش العىق                      مخاؾش الدشغُل

 ٌ  ((II)) باص

 

ت                                       الذغامت الثالثت :   اهػباؽالذغامت الثاهُت : الشكابت الاختراٍص

Source : Antoine Sardi, Pratique de la comptabilité bancaire aux normes IFRS, Edition AFGES , Paris , 2005 

               P 1309 . 

   
ُـت ً اؾــخسالم ؤن ًم٨ـ ( ٢ـام بخجمُـ٘ـ اإلاسـاَغ ال٨بــري يـمً مــىهج ٖـام اعج٨ــؼ ٖلـى زالزــت IIبــاػ٫ )اجٟا٢

صٖـاثم  و اإلاخمشلــت فــي  الخــض ألاصوــى إلاخُلبــاث عؤؽ اإلاـا٫ ،  اإلاغاظٗــت ؤلاقــغاُٞت  و اهًــباٍ الؿــى١. ٦مــا خــضصث 

ت مً   اثم الشالزت .الىاظب جد٣ُ٣ها مً زال٫ جُب٤ُ هظه الضٖ ألاهضاٝهظه الاجٟا٢ُت مجمٖى
 

 ( هى  ما هىظؼه في الجضو٫ الخالي :IIلجىت باػ٫ مً  اجٟا٢ُت باػ٫ ) ؤهضاٝ  ؤهمًم٨ً ٖغى 

ٌ (: 10الجذٌو سكم)   (II)ؤَذاف لجىت باٌص مً خالٌ اجفاكُت باص

 ٌ  (II)ؤَذاف لجىت باٌص مً خالٌ اجفاكُت باص

 الذغامت ألاولى

 الحذ ألادوى ملخؿلباث سؤط املاٌ
 

 شاهُتالضٖامت ال

 غاظٗت ؤلاقغاُٞتاإلا

 الضٖامت الشالشت

 الؿى١  اهًباٍ

ـف املخـاؾش الىبــري  - :مخـاؾش الاثخمــان حػٍش

 ومخاؾش العىق  املخاؾش الدشغُلُت

 حػٍشف مىخذ لشؤط املاٌ الشكابي  -

لــــــــــت خعــــــــــاب املخــــــــــاؾش التــــــــــي معــــــــــذ  - ؾٍش

مبـــــــــادت خعــــــــــاب خؿـــــــــش اللــــــــــشع، و رلــــــــــً 

و  املخـــــــــــاؾشمــــــــــًـ  بةدمـــــــــــاج جلىُـــــــــــاث الحـــــــــــذ

خؿلبــــــــــــــــاث ألامــــــــــــــــىاٌ الخاضــــــــــــــــت م بغــــــــــــــــافت

 للمخاؾش الدشغُلُت

ما٫ اإلاهٝغ الضازلُت  -  ج٣ُُم مباقغ أٖل

ــــــــغ مــــــــضي ٦ٟاًــــــــت عؤؽ اإلاــــــــا٫ اإلاهــــــــٝغ  - ج٣ٍغ

 اؾدىاصا بلى ج٣ىٍم قامل إلاساَغه

٢ـض ج٩ـىن ٞغى مخُلباث ألامىا٫ الخانـت  -

و طلــ٪ بدؿـــب   ؤ٦بــر مـــً اليؿــبت اإلاٟغويـــت

 صعظت اإلاساَغ .

ملُـــــت الغ٢ابـــــت وُْٟـــــت الخـــــض٤ُ٢ ٖوضُٖم جـــــ -

 .الضازلُت 

 ٖملُـــــت ؤلاٞهـــــاح ٖـــــً اإلاٗلىمـــــاث  جدؿـــــحن -

 و البُاهـــــاث ؤلاخهـــــاثُت  للمهـــــاٝع و وكـــــغها 

 و جضاولها.

ــــت مســــاَغ  - ً مــــً مٗٞغ الؿــــماح للمؿــــدشمٍغ

، حؿُحرو حُُٛت اإلاساَغ   .اإلاهاٝع

 

 غلـى املخـاؾشة الاثخماهُـت  2و  1ٌ املطـشفي وفـم ملـشساث بـاٌص دوس مػـاًير هفاًـت سؤط املـاخمـض مدمـض ٞهمـي ؾـُٗض ، ؤاإلاهضع : ػهغاء ٖبُض اإلاـال٩ي ، 

 .   228،م 2013، الٟهل الشالض، 24مجلت صعاؾاث مداؾبُت و مالُت، اإلاجلض الشامً، الٗضص 
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   الحذ ألادوى ملخؿلباث سؤط املاٌ  الذغامت ألاولى  -

ي ٖملُت خؿاب مساَغ خؿاب وؿبت اإلاالءة لم جخٛحر ُٞما ًسو مساَغ الؿى١ بِىما حٛحرث ف  

٤ بصعاط  ج٣ىُاث الخض مً اإلاساَغ و بياٞت  مخُلباث ألامىا٫ الخانت للمساَغ  ال٣غوى ،ًٖ ٍَغ

   1الدكُٛلُت.

 شاحػت إلاششافُتامل   الثاهُت  الذغامت -

ت مً بحن     2هظ٦غ ما ًلي: اإلاباصت الغثِؿُت للغ٢ابت الاختراٍػ

 ــــمذ ب ــ ــ ــ ــــغاءاث حؿـــ ــ ــ ــ ــاٝع بظـــ ــ ــ ــ ــ ــــ٪ اإلاهـــ ــ ــ ــ ــــض ؤن جمخلـــ ــ ــ ــ ــــاَغ البــ ــ ــ ــ ــــت باإلاســـ ــ ــ ــ ــــا٫ م٣اعهـــ ــ ــ ــ ــــت عؤؽ اإلاـــ ــ ــ ــ ــ ًـ ــــُم ٦ٟا ــ ــ ــ ــ ُـ  خ٣

 و بؾتراجُجُت للخٟاّ ٖلى مؿخىي اإلاخُلباث مً ألامىا٫ الخانت؛ 

  ُـــــت جـــــضزل ــــت بم٩اه ُـ ــــلُاث الغ٢اب ــــبت الؿـ ــــ٘ وؿـ ــــل ؤن جتراظـ ــــي ؤي و٢ـــــذ و ختـــــى ٢بـ ــــالءة و ٞـــــغى فـ اإلاـ

 ؛يؿبتهظه الخالت ٖضم اخترام جُب٤ في آلاظا٫ ال٣هحرة في   بظغاءاث جصخُدُت

 ؿلُاث الغ٢ابُت ٞغى وؿبت مالءة مالُت جٟى١ الخض ألاصوـى اإلاُلـىب لـبٌٗ اإلاهـاٝع ًم٨ً لل

ــا جغ٦ُبــــت مىاعصهــــا   و طلــــ٪ خؿــــب صعظــــت اإلاســــاَغ التــــي حٗتريــــها َبُٗــــت ألاؾــــىا١ التــــي جيكــــِ ٞيهــ

 و ٚحرها؛

  ٣ـت ويــ٘ ؤلاظــغاءاث الضازلُــت اإلاُب٣ــت مــً َــٝغ البـض مــً ٢ُــام اإلاغا٢بــىن بخــض٤ُ٢ ومغاظٗــت ٍَغ

،مً  ظل ج٣ُُم  مىاثمت مخُلباتها مً ألامىا٫ الخانت للمساَغ .ؤ اإلاهاٝع
 

ت مً الكغوٍ ؤهمها  وظىب اهسغاٍ مجلـ ؤلاصاعة   : لخد٤ُ٣ هظه اللبىت ًخىظب جىاٞغ مجمٖى

مغا٢بت ٞٗالُت حؿُحر اإلاساَغ  الٗملُاجُت، مخابٗت ، جُب٤ُ ع٢ابت صازلُت زانت باإلاهٝغ ، واإلاؿاهمحن 

، جىاٞغ   اإلاٗلىماث و وي٘ ظملت مً ؤلاظغاءاث و ال٣ىاٖض. ؤهٓمت اإلاهٝغ

  3:  لها بٗضان ؤلاقغاُٞتاإلاغاظٗت اهُال٢ا مً هظه ؤلاظغاءاث ًدبحن ؤن   

  ٌ ًسو اإلاهاٝع وطل٪ ب٣ُامها بٗملُت الخ٣ُُم الضازلي لغؤؽ اإلاا٫ إلاىاظهت  البػذ ألاو

 .اإلاساَغ التي جىاظهها 

 البػذ الثاوي بُت في ج٣ُُم مضي ٦ٟاًت وصخت ٖملُت الخ٣ُُم ًخٗل٤ بضوع الؿلُت الغ٢ا 

 الضازلي.

                                                             
1 - DovOgien , Comptabilité et audit bancaire ,2 ème édition :Dunod,,Paris, 2002 , P :303.  
2 - Stéphanie Truquin , De la libéralisation financière radicale à la réglementée : les enjeux de Bâle 2 dans   

    la  prévention des crises bancaires des payés émergents, thèse de doctorat en sciences économiques  

     Université des sciences sociales de Toulouse ,2005,PP :186-189.  
   وسكت غمً امللخلى الاكخطادي الػشبي ألاٌو إلداسة املخاؾش في املاظعاث املالُت   ،سؤط املاٌ الذاخلي واملشاحػت إلاششافُت ،ولُض ال٣هغاوي  -3

ّ. 06،ص 8/6/2015ألاسدن ،  –واملطشفُت، غّمان 
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عؤؽ ما٫ اإلاهٝغ ن الهضٝ ألاؾاس ي مً ٖملُت اإلاغاظٗت ؤلاقغاُٞت هى الخإ٦ض مً ٦ٟاًت ؤ ًدبحن  

وامخال٦ه ألهٓمت يبِ وع٢ابت صازلُت ٧اُٞت جًمً بصاعة ٞٗالت إلصاعة اإلاساَغ لضًه م٣اعهت باإلاساَغ 

 َغ ال٨بري )زُغ ال٣غى زُغ الؿى١ و الخُغ الدكُٛلي(  باإلياٞت هظه ألازحرة جخٗل٤ باإلاسا 

ُت،بلى اإلاساَغ  ألازغي ٦سُغ التر٦ؼ  الخُغ الاؾتراجُجي  ،زُغ ؾٗغ الٟاثضة في اإلادٟٓت اإلاهٞغ

 و ٚحرها .  
 

    العىق  اهػباؽ  الذغامت الثالثت  -

ذ ًٖ اإلاٗلىماث  IIاجٟا٢ُت باػ٫  ؤنبدذ   خُض هجض مشال ،اإلاالُت  جٟغى ما ٌؿمى بالخهٍغ

وطل٪  ،اللجىت البى٨ُت بلىنبدذ جسً٘ إلقهاع اإلاٗلىماث اإلاالُت وج٣ضًمها ؤوعوبي ن صو٫ الاجداص ألا ؤ

ش  ذ ًٖ وؿبت اإلاالءة  بظغاءاث( وخضصث Common Reporting) 2007ظىان  30اهُال٢ا مً جاٍع الخهٍغ

ُوعوبُت للمغا٢بحن اإلاللمغا٢بحن مً َٝغ اللجىت ألا   .حن هٞغ

 

 : ؤَذافها -3

 ٧1الخالي: جلخُهها ًم٨ً  

 ؼ  ؛و اإلاهغفي اإلاالي الىٓام مخاهت حٍٗؼ

  ٗاث جضُٖم الدؿاوي والخىاػن في اإلاىاٞؿت بحن اإلاهاٝع الضولُت و يمان ج٩اٞا ألاهٓمت والدكَغ

ضم الخٗاعى بحن ألاهضاٝ الؿُاؾُت وألاهضاٝ الٗامت  ؛ٖو

 ًخٗغى التي اإلاساَغ وحجم اإلاُلىب اإلاا٫ عؤؽ محج مابحن مم٨ً ٢ضع بإ٦بر الخىا٤ٞ بًجاص 

 ؛البى٪ لها

 غ ىُت الغ٢ابُت والؿلُاث البى٪مؿئىلي  بحن والخٟاهم الخىاع جٍُى  ب٣ُاؽ  ًخٗل٤ ُٞما الَى

 ؛اإلاساَغ و اإلاا٫ عؤؽ حجم بحن والٗال٢ت اإلاساَغ  وبصاعة

 اصة جب لها ًخٗغى التي للمساَغ باليؿبت الكٟاُٞت صعظت ٍػ  اإلاٗلىماث جخاح نؤ البى٪ ،ٍو

 التي اإلاساَغ في البى٪ ٌكاع٧ىن  بنهم البى٪،خُض م٘ للمخٗاملحن اإلاىاؾب الى٢ذ ال٩اُٞت وفي

 ؛لها ًخٗغى

  بصعاط الٗضًض مً اإلاساَغ )لم ج٨ً مخًمىت مً ٢بل ( و بًجاص هماطط ازخباع ظضًضة ؤ٦ثر

اتها.  مالثمت للخُب٤ُ في اإلاهاٝع ٖلى ٧اٞت مؿخٍى

 

                                                             
 الشالض للماجمغ الٗالمي م٣ضمت ٖمل ، وع٢تملاٌ سؤظا الجذًذ لىفاًت املػُاس بؾاس في إلاظالمُت البىىن مالءة كُاطیش،الك ماھغ خؿً -1

 . 8، م 2005اإلا٨غمت ، ال٣غي ،م٨ت ؤم ؤلاؾالمي،ظامٗت لال٢خهاص



 IIامتداد لتفاقٌة بازل  IIIة بازل اتفاقٌ                                                                                     فصل الثاني:ال

70 
 

 

ٌ بداسة شق ؾ:املؿلب الثاوي  (II)املخاؾش الىبري وفم باص

 الىبري  طشفُتظاظُت للُاط املخاؾش امل: الخُاساث ألا ؤوال 

 :هظه الخُاعاث في الك٩ل بظما٫ًم٨ً             

 للُاط املخاؾش املطشفُت الىبري  ظاظُت( : كاثمت الخُاساث ألا  05الشيل سكم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Antoine Sardi, Pratique de la comptabilité bancaire aux normes IFRS, Edition AFGES , 

Paris , 2005, P 1309. 

ٞـ٘ ؤن لجىـت بـاػ٫ بإن وؿـخيخج ؤاؾدىاصا لهظه الخُاعاث اإلامىىخت لخ٣ُُم اإلاساَغ، ًم٨ً    عاصث ص

ُـــ٤ ُـــت جم٨نهــا مـــً ٢ُــاؽ ص٢ َـــغ١ ج٣ُــُم صازل  اإلاهــاٝع بلـــى جدؿــحن بصاعة مساَغهـــا بالخىظــه هدـــى بعؾــاء 

 .ن جخٗغى بليها وبظل٪ وي٘ اإلاسههاث اإلاىا٣ٞت لها مً ألامىا٫ الخانتؤللمساَغ التي ًم٨ً 

مــً بــحن الامخُــاػاث التــي جخدهــل ٖليهــا ٖىـــض جُبُــ٤ الُــغ١ الضازلُــت اهسٟــاى ٢ُمــت مخُلبـــاث   

اث اإلاهاٝع  التـي جـ إزغث ألامىا٫ الخانت وهى ما ٌؿاٖضها في جضُٖم مغ٦ؼها اإلاالي زانت باليؿبت ل٨بًر

ُت مً ظغاء خضور ألا   .ػماث اإلاهٞغ

ُت ٧الخالي :  وػٖذ مخُلباث ألامىا٫ الخانت بدؿب حجم اإلاساَغ اإلاهٞغ

 الخىصَؼ
 

 املخاؾش البىىُت مخؿلباث ألامىاٌ الخاضت

 زُغ ال٣غى 6% 75%

 مساَغ الؿى١  4%, 0 05%

 مساَغ الدكُٛل 6%, 1 20%

 

 

 

اظُتظكاثمت الخُاساث ألا   

)لم جخغير غلى الػمىم(مساَغ الؿى١  مساَغ الدكُٛل  زُغ ال٣غى 

٣ت اإلااقغ ألاؾ اس يٍَغ ت   ٣ت اإلاُٗاٍع ت الٍُغ ٣ت اإلاُٗاٍع  الٍُغ

٣ت ال٣ُاؽ الضازلُت البؿُُت ت  الىماطط الضازلُت ٍَغ ٣ت اإلاُٗاٍع  الٍُغ

٣ت ال٣ُاؽ اإلاخ٣ضمت  ٍَغ
٣ت ال٣ُاؽ الضازلُت اإلاخ٣ضمت  ٍَغ
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َـ٘ ًدبــحن    ٌكـ٩ل الخهـت اإلاٗخبــرة مـً اإلاسـاَغ التـي ًخٗــغى  ن زُـغ ال٣ـغىؤمـً زـال٫ هـظا الخىػ

ن جخإزغ بها بًغاصاث ؤهه جل٪ اإلاساَغ الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت التي ًم٨ً ؤٌٗٝغ ٖلى بليها اإلاهٝغ  ،و الظي 

اء الٗمُل بالتزاماجه ججاه البى٪ في الى٢ذ اإلاىاؾب  1.البى٪ و عؤؾماله و الىاظمت ًٖ ٖضم  ٞو

ــ   ــا ٦بحــــرا ،خُــــض ٖــــضلذ  َــــغ١ ٢ُاؾــــه  IIال٫ اجٟا٢ُــــت بـــاػ٫)ل٣ـــض ؤولخــــه  لجىــــت بــــاػ٫ مــــً زــ ( اهخمامــ

 .لخخما  ى و الخُىعاث اإلاالُت الخانلت

 :(IIاجفاكُت باٌص )الاثخمان وفم  مخاؾشخُاساث كُاط -1

٣خحن ؤؾاؾِخحن ل٣ُاؽ مساَغ الاثخمان              و هما  ًُغح الاجٟا١ الجضًض ٍَغ

  ت لت املػُاٍس  ((Standardized Approachالؿٍش

 لت املػخمذة غلى الخطيُف الذاخلي  IRB-  Approach Based Rating  ) الؿٍش

Internal)  
 

ت - لت املػُاٍس  :    Approach (Standardized)  الؿٍش

ُـــت  ؤهٓمــتاؾـــخسضامها اإلاهــاٝع التــي ال جمخلـــ٪  بلــىجلجــإ    حؿــخسضم الخهـــيُٟاث خُــض ج٣ــُم صازل

ُـت التـي ججغيهـا ماؾؿـاث الخهـي ُـت اإلاخسههـت الاثخماه      ( Standard and Poor’s )ماؾؿـت ٠ُ الخاعظ

فــي جدضًــض ألاوػان اإلاؿــخسضمت ٖىــض خؿــاب ألانــى٫ اإلاغجخـــت  (  Moody’s) و مــىصًؼ (   Fitch )و ُٞــدل

ٗـض اٖخماصهـا مـً َـٝغ ، و ؤًًا لخىخُض َغ١ الخؿاب و ظٗلها ؤ٦ثر ٖضالـت ( RAW) باإلاساَغ  و طلـ٪ ب

ىُ  ت.الهُئاث الغ٢ابُت الَى

حن  10جهيُٟاث هظه اإلااؾؿاث جخًمً    حن مخبـٖى حن ؤو زالزت خغوٝ ؤو خـٞغ ه٣اٍ ممشلت بدٞغ

  و ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ هظ٦غ ما ًلي    -بةقاعة   + ؤو 

AAA ou AA+  كذسة كطىي غلى الىفاء بالتزاماجه املالُت 
 

AA ou A+       اء بالتزاماجه اإلاالُت  ٢ضعة ٦بحرة ٖلى ٞو
 

B  اء بالتزاماجه اإلاالُت ٖلى اإلاضي ال٣هحرال٢ضعة ٖلى  ٞى
 

C في خالت حٗثر صوما 
 

D    في خالت حٗثر لىاخض ؤو الٗضًض  مً الالتزاماث اإلاالُت 
 

 

                                                             
  299م٬ 2012عصن  ، ألا ٬اإلاِؿغة اليكغصاع  ٬بداسة املخاؾش ٬زغونآق٣حر هىعي ، مىس ى مدمىص ببغاهُم ، هىع وؾُم مدمض الخضاص و  - 1
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ت لخؿاب     ٣ت الخهي٠ُ اإلاُٗاٍع ألانى٫ اإلاغجخت ًم٨ً ٖغى الترظُداث ألاؾاؾُت خؿب ٍَغ

 باإلاساَغ يمً الجضو٫ الخالي 

ت لباٌص ألاضٌى جشحُذ ( :11سكم )الجذٌو  لت املػُاٍس  IIخعب الؿٍش

 AAA  à الؿشف امللابل 

AA - 

A+ à A- BBB+ à BBB- BB+ à B- < B  غير

 مطىف

 % 100 % 150 % 100 % 50 % 20 % 0 امللترغىن 

  % 100 % 150 % 100 % 100 % 50 % 20 امللترغىن العُادًين

 :املطاسف

ٌ ألالخُاس ا              و

 الخُاس الثاوي         

%20 

20 % 

50 % 

50 % 

100 % 

50 % 

100 % 

100 % 

150 % 

%150 

100 % 

% 50  

 % 100 % 150 % 100 % 100 % 50 % 20 املاظعاث  

       الخجضثت

 

 

 

 50  %  

   % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 غملُاث غلى ألاوساق

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 مىخجاث مشخلت

 

                        Sources: François Desmicht, Pratique de l’activité bancaire, 2ème édition: Dunod, Paris, 2007,P 285 . 
              

لت ألاظل اإلاٗخمضة               ٌٗغى لىا الجضو٫ الؿاب٤ صعظاث الخهي٠ُ الاثخماوي لاللتزاماث ٍَى

الٗاإلاُت، والتي حٗخبر ؤخض ؤ٢ىي زالر  ( ’s Standard and Poor)  بىع  ؤهض٧الت ؾخاهضع مً ٢بل و 

 . ماؾؿاث صولُت للخهي٠ُ الاثخماوي 

 مً بحن الٟئاث الغثِؿُت للخ٣ى١ هظ٦غ ما ًلي           

 ت جُب٤ الؿلُاث الغ٢ابُت  )م٣تريىن ؾُاصًىن(  الحلىق غلى الذولت و البىىن املشهٍض

       % 0إلامىىح مً َٝغ هُئاث ال٣غوى للخهضًغ اإلاٗخمضة و جتراوح ما بحن الخهي٠ُ ا

 . % ٦100ما جغجر الضو٫ الٛحر مهىٟت بيؿبت  % 150بلى 
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 الحلىق غلى املطاسف   ً  هىا٥ زُاٍع

  ألاٌو الخُاس  ًُب٤ جغظُذ ؤٖلى مً طل٪ اإلاُب٤ ٖلى الضو٫ التي ًىظض بها م٣غاتها الغثِؿُت

 ٩ً100ىن  ألاصوى ؤو ٚحر مهى٠ الترظُذ  -BB+ à Bالبلض مهى٠ يمً ٞئت   بِىما  بطا ٧ان

%. 

  الخُاس الثاوي  اإلاهىٟت     رٚح  ٌؿدىض بلى ج٣ُُم ال٣غى الخاعجي للمهٝغ هٟؿه ٞاإلاهٝغ  

  مهما ٧ان الخُاع اإلاُب٤ .  % 50بيؿبت  جغجر 

لٗالمي، نىضو١ الى٣ض الضولي ،بى٪ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخ٣ى١ ٖلى البىى٥ )البى٪ ا           

اث الضولُت  و البى٪ اإلاغ٦ؼي ألاوعوبي ًمىذ لها جغظُذ  . % 0 الدؿٍى
 

  ) الحلىق غلى املاظعاث )بما فيها ماظعاث الخامينٖلى جغظُذ  ج٣ترح لجىت باػ٫ ؤلاب٣اء

ُت الجُضة  بيؿ . % 100اإلااؾؿاث الخانت في خضوص  بت   جغجر اإلااؾؿاث ال٨بحرة طاث الىٖى

ُت الغصًئت اإلاهىٟت  % 150بِىما ج٩ىن اليؿبت في خضوص   % 20 ٞئت ٢ل مً ؤللماؾؿاث طاث الىٖى

( -B B ).  ال ًم٨ً مىذ جغظُذ ؤخؿً للماؾؿاث مً جغظُذ الضو٫ التي ٣ً٘ ٞيها م٣غها

  .٦دض اصوي  % 100الاظخماعي ؤما بسهىم اإلااؾؿاث ٚحر اإلاهىٟت ٞترجر بيؿبت 

 

ُـت لالٖتـراٝ  لجىـت بـاػ٫ خـضصث  ٣ضل             ُـُم الخاعظ ٗـاًحر ًجـب اؾـدُٟائها فـي ماؾؿـاث الخ٣ ؾـخت م

 و هي: بها

 ُت :بدُض   .ومىخٓمت الض٢ت قضًضة الاثخمان جهيُٟاث مهام ج٩ىن  اإلاىيٖى

 ٢ض   ا٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت يٍٛى ألي الخهي٠ُ ماؾؿت جسً٘ ال ؤن جبً  :الاؾخ٣اللُت 

 .الخهي٠ُ ٖلى   جازغ

 الكٟاُٞت    غة ج٩ىن  ؤن ًجب الخهيُٟاث بن  طاث وألاظىبُت اإلادلُت للماؾؿاث مخٞى

ت وبكغوٍ اإلاكغوٖت اإلاهالر  .مدؿاٍو

 حٍٗغ٠   اإلاؿخسضمت الخهي٠ُ َغ١  :الخالُت اإلاٗلىماث ًٖ ؤلاٞهاح ًخم ؤن البض  :  ؤلاٞهاح  

 .مٗضالث لخٗثر الؼمىُت، الٟترة الضٞ٘، ٖىض الخٗثر

 اإلاهضا٢ُت   بؾاءة جمى٘ صازلُت بظغاءاث وظىص ،م٘ الؿاب٣ت للمٗاًحر اؾؿتاإلا جُب٤ُ 

ت،ًاصي اإلاٗلىماث اؾخسضام  .بها لالٖتراٝ جهبذ ماهلت وبالخالي اإلااؾؿت مهضا٢ُت بلى الؿٍغ

 . غ اإلاىاص الالػمت  جٞى
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٦مــا  جغ٦ــذ اللجىــت للؿــلُاث ؤلاقــغاُٞت ب٩ــل بلــض مؿــاولُت جدضًــض مــضي اؾــدُٟاء ماؾؿــاث              

 .٣ُُم الخاعظُت لهظه اإلاٗاًحرالخ

لت  -   (IRB-  Approach Based Rating Internal  )الخطيُف الذاخلي  ؾٍش

اإلاخ٣ـضم  البؿـُِ وألاؾـلىب بلـى ألاؾـلىب اإلاسـاَغ و جى٣ؿـم ل٣ُاؽ اإلاخ٣ضمت ألاؾالُب مً حٗض            

 الكــــغوٍ ٦ض٢ــــت مـــً ؤصوــــى بدـــض و الالتــــزام الخُبُـــ٤ ٢بــــل اإلاغ٦ــــؼي  البىـــ٪ مىا٣ٞــــت ٖلـــى الخهــــى٫  جخُلـــب

ُــــاؽ ؤهٓمــــت البُاهــــاث ـــام ٖلــــى ألاؾــــالُب هــــظه حٗخمــــض .ؤلاٞهــــاح هخــــاثج ص٢ــــت الضازلُــــت و الغ٢ابــــت ال٣ ُـ ٢ 

 بمؿـاٖضة ؤو اإلاخ٣ـضم ألاؾـلىب اؾـخسضام خالـت فـي الخُـغ م٩ىهاث ٢ُاؽ في الظاجُت بخ٣ضًغاتها اإلاهاٝع

ٛــــغى ؤلاقــــغاُٞت الؿـــلُاث  عؤؽ اخدؿــــاب زــــم ؛ومــــً ألانـــى٫  َغإلاســــا الترظُدُــــت ألاوػان بلــــى الىنـــى٫  ب

 1.ألاؾاس ي ألاؾلىب اؾخسضام خالت في به الاخخٟاّ الىاظب اإلاا٫

  2: ٖىامل زُغ و هي ؤعب٘ ٖلى الاثخماهُت للمساَغ الضازلي الخ٣ُُم مىهج ٌٗخمض           

 : (Probability of Default (PD))الػمُل  حػثر اخخماٌ -

مُٗىت )ؾىت واخضة(و طل٪  ػمىُت ٞترة زال٫ الؿضاص ٖلى اإلا٣ترى ٢ضعة ٖضم ًمشل اخخما٫ 

باليكاٍ  اإلاخٗل٣ت الٗمُل ،الخدلُالث مساَغ والاثخماوي ،ج٣ُُم اإلاالي ٖضة ظىاهب منها الخدلُل بإزظ

 . الدؿهُل ،قغوٍ الكغ٦ت ٢ُمت جدضًض

  :  (LossGiven Default (LGD))الخػثر غىذ الخعاثش -

خم ٣ها ًٖ ٍو  بجبإ ًجب اإلاضًً،خُض حٗثر ٖىض البى٪ لها ؾِخٗغى التي ؿاثغالخ حجم ٢ُاؽ ٍَغ

 : اإلاىهجحن ؤخض

 حٗثر  جيكإ ؤن ًم٨ً التي للخؿاثغ مدضصة وؿبت الغ٢ابُت الؿلُت جٟغى:  ألاظاس ي املىهج ًٖ

غاعى خباع ل٣ُمت في ألازظ اليؿبت هظه جدضًض في الٗمالء ،ٍو  للبى٪ ًم٨ً التي الًماهاث  الٖا

 باليؿبت % 75و يمان بضون  لل٣غوى% 45 زابخت وؿبت لها ،وجدضص الٟكل خالت في حؿُِلها

 . اإلاكتر٦ت لل٣غوى

 خضة  ٢غى ٖلى ل٩ل باليؿبت الٗمالء ٞكل ًٖ الىاقئت الخؿاثغ البى٪ خضص:املخلذم  املىهج

 منها ألاؾاس ي ال٣غى حجم زال٫ مً اإلامىىخت للدؿهُالث الخؿاثغ ٣ًاؽ حجم .
ً
 مُغوخا

 . ال٣غى لمبلٜ اإلاؿترص مًل الخالُت ل٣ُمتا

                                                             
 .  25ؤوعا١ ٖمل ، مهغ ، ال جىظض ؾىت اليكغ ،م ، IIملشساث باٌص ؤمل ؾلُان ،  -1
 .  39 - 40م مىس ى ٖمغ مباع٥ بً مدُمُض ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م -2
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At Default (EAD) (Exposure  )الخػثر  غىذ الخػشع -

ت بال٣ُمت ًخدضص            ُٟاث الخ٣ضًٍغ   خؿابها ًخم والتي للمساَغ اإلاٗغيت للخْى
ً
٣ا  :  ًلي إلاا ٞو

 حلالثخمان اإلامىى  وصاج٘ ق٩ل ٖلى للًماهاثاؾدبٗاص ًغاعى   :اإلاحزاهُت صازل للبىىص باليؿبت. 

 اإلاغجبُت باليؿبت للبىىص اإلاحزاهُت زاعط للبىىص اإلاساَغ جدؿب :اإلاحزاهُت زاعط للبىىص باليؿبت  

ل مٗامل في بًغبها وطل٪ بها  الظي  CCF))) (Crédit Conversion Factorالاثخماوي  الخدٍى

 الاثخماوي . الدؿهُل هٕى خؿب ٢ُمخه جدضص

  (Maturity):  الاظخدلاق

ُٟاث اؾخد٣ا١  ٞتراث لخٗضًل واضر هٓام جىاٞغ لضي الخاالث بٌٗ في مٌؿخسض             الخْى

خماص الًخم بدُض  .اإلاا٫ لغؤؽ  اإلاُلىب الدجم ج٣ضًغ لضي الخٗا٢ضي ألاظل ٖلى الٖا

٤ ًٖ اإلاخى٢ٗت الخؿاثغ خؿاب ًخماهُال٢ا مً هظه الٗىامل     : الخالُت اإلاٗاصلت جُب٤ُ ٍَغ

 

 

 مدـــضص ٦مخُلــب الــضازلي اإلاســاَغ ج٣ُــُم مــىهج فــي ًدــضص وػن اإلاســاَغهــه ؤة بلــى ؤلاقــاع ججــضع              

ٗـت. ًسخلـ٠ هــظا  ل٩ـل باليؿـبت اإلاـا٫ لـغؤؽ ُـاء ٢ُمـت ل٩ـل مـً هـظه اإلاـضزالث ألاعب ٗـض بٖ اثخمـان و طلـ٪  ب

ــاٝع بىــــاء ٖلــــى  ــٝغ اإلاهــ اإلاــــىهج   ٖــــً اإلاــــىهج اإلاخ٣ــــضم  مــــً خُــــض مهــــضع  اإلاــــضزالث ، ؾــــىاء  ٧ــــان مــــً َــ

ــــضًغاتها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ج٣ـــ

٣ــت اإلاٗخمـضة ٖلــى الخهــي٠ُ الــضازلي الٗىامــل اإلاؿـخٗملت فــي ؤو ٧ـان مــً  جدضًــض الجهـاث الغ٢ابُــت.  الٍُغ

٤  ألاؾلىب البؿُِ ؤو ألاؾلىب اإلاخ٣ضم ًخم الخهى٫ ٖليها ٦ما هى   مبحن في الجضو٫ الخالي  ٞو

 ؾشق الخطيُف الذاخليمطذس البُاهاث وفم ( :12الجذٌو سكم ) 

لتؾ املػلىماث ألاظاظُت  البعُـ خطيُف الذاخلي ألاظلىبال ٍش
 

لت الخطيُف الذاخلي ألاظلىب  الؿٍش

 املخلذم

٢ُمــــــت حُٗــــــى مــــــً َــــــٝغ اإلاهــــــٝغ ٖلــــــى ؤؾــــــاؽ  الػمُل حػثر اخخماٌ

 ج٣ضًغاجه الخانت
 

٢ُمــــت حُٗــــى مــــً َـــــٝغ اإلاهــــٝغ ٖلــــى ؤؾـــــاؽ 

 ج٣ضًغاجه الخانت

ت مدضصة مً َٝغ لجىت باػ٫  الخػثر غىذ الخعاثش مــــت حُٗــــى مــــً َـــــٝغ اإلاهــــٝغ ٖلــــى ؤؾـــــاؽ ٢ُ ٢ُمت اختراٍػ

 ج٣ضًغاجه الخانت
 

ت مدضصة مً َٝغ لجىت باػ٫  الخػثر غىذالخػشع  ٢ُمــــت حُٗــــى مــــً َـــــٝغ اإلاهــــٝغ ٖلــــى ؤؾـــــاؽ  ٢ُمت اختراٍػ

 ج٣ضًغاجه الخانت
 

ــت مدــضصة مــً َــٝغ لجىــت بــاػ٫  الاظخدلاق ؤو    ٢ُمــت اختراٍػ

بخٟــىٌٍ مـــً الهُئـــاث الىَىُــت ج٣ـــضم مـــً َـــٝغ 

 ؤؾاؽ ج٣ضًغاجه الخانتاإلاهٝغ ٖلى 

٢ُمــــت حُٗــــى مــــً َـــــٝغ اإلاهــــٝغ ٖلــــى ؤؾـــــاؽ 

ج٣ضًغاجــه الخانــت )مـ٘ـ بم٩اهُــت اؾــدبٗاص بٗـٌـ 

 الخٗغياث (

EXPECTED LOSS = E * LGD * PD 
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Source : Basel Committee on Banking Supervision (2003),Consultative paper, Overview of  

                The New Basel Capital Accord, BIS, Basel, P: 5. 

 خُاساث كُاط مخاؾش العىق  زاهُا 

ُـــت مســاَغ الؿـــى١ ؾــىت             ًـــت ألامــىا٫ الخانـــت  1996ؤصعظــذ ال٣ــىاهحن الخىُٓم  جدـــذ حؿــمُت ٦ٟا

 1ظل ج٨ملت وؿبت اإلاالءة التي ٧اهذ مغ٦ؼة ٧لُت ٖلى مساَغ ال٣غوى. ؤمً 

الخٛحـــراث فـــي ؤؾـــٗاع الؿـــى١ و حٗــٝغ مســـاَغ الؿـــى١ بإنهـــا مســـاَغ الخؿـــاعة التـــي جدـــضر هدُجـــت             

  2حكمل اإلاساَغ التي ًخٗحن حُُٛتها يمً مخُلباث ألامىا٫ الخانت اإلاخٗل٣ت بمساَغ الؿى١ هي

مساَغ الخٗثر، مساَغ مٗضالث الٟاثضة، مساَغ ٖلى ألاؾـهم، مسـاَغ الهـٝغ و اإلاسـاَغ اإلاترجبـت  

 ٖلى  مىخجاث ؤؾاؾُت مغجبُت بإصواث في مدٟٓت الخضاو٫؛

 الهٝغ و  اإلاساَغ اإلاترجب ٖلى مىخجاث ؤؾاؾُت مغجبُت بإصواث في اإلادٟٓت البى٨ُت  .مساَغ 

ـــا ًســـــو              ــا ُٞمــ ـــاؽ ؤمـــ ــــاَغ الؿـــــى١ مـــــً ٢ُــ ــــت ؤمسـ ـــاث مـــــً ألامـــــىا٫ الخانـ ً اإلاسههــ ــــٍى ظـــــل ج٩ـ

٣خحن    3ال٣اهىهُت ًم٨ً للمهاٝع الازخُاع ما بحن ٍَغ

ت - لت املػُاٍس  غ الؿى١ .جدضص وؿبت لخُُٛت مساَ   الؿٍش

لت املػخمذة غلى الىمارج ال - حٗخمض ٖلى ؤؾلىب ال٣ُمت اإلاٗغيت للخُغ لخدضًض حجم   : الذاخلُتؿٍش

ــٝغ مــــً اؾــــخسضام هــــظ ٣ــــت  هاإلاســــاَغ التــــي جخٗــــغى لهــــا مدٟٓــــت اإلاخــــاظغة ؤو الخــــضاو٫. ًم٨ــــً للمهــ  الٍُغ

ــــ٤ م٣ــــغعاث ــــ٤ خُــــاػة بــــغامج مسههــــت و جُبُــــ٤ ٖلُــــه مدٟٓــــت الخــــضاو٫ لــــضيها ٞو بــــاػ٫ فــــي هــــظا  ٖــــً ٍَغ

ـــٗاع الٟاثـــــضة ــــل ؤؾــ ـــاث لٗىامـ ـــاّ ببُاهــ ُـــــض الاخخٟــ ــــً خ ــــى٫  ،الخهـــــىم مـ ــــٗاع  ألانـ ــٝغ و ؤؾـ ــــٗاع الهـــ  ؤؾـ

ـــاّ بــــاإلاغا٦ؼ اإلاٟخىخــــت مــــضة  99زــــم اؾــــخسضام صعظــــت الش٣ــــت  ٟـ ـــام و بالخــــالي ًيــــخج مســــاَغ  10و ٞتــــرة الاخخ ًـ ؤ

 الؿى١ .
 

 خُاساث كُاط املخاؾش الدشغُلُت  زالثا

 غ١ مغجبت جهاٖضًا بدؿب صعظت الخ٣ُٗض و الخؿاؾُت للخُغ  و هي هىا٥ زالر َ           

 ٣ت اإلااقغ ألاؾاس ي  (Basic Indicator Approach ou BIA )  ٍَغ

 ت ٣ت اإلاُٗاٍع  (Standardised Approach ou SA)  الٍُغ

 ٣ت ال٣ُاؽ اإلاخ٣ضمت   (Advanced Measurement Approach ou AMA) ٍَغ

 

                                                             
1
 - Sylvie de Cousergues , OP Cit, P56. 

2 - Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché , Comité de Bâle sur le contrôle  

     bancaire , Banque des règlements internationaux ,Janvier 2016, P :06. 
ٌ ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض ، -3 ت، مهغ،  3إلاضالح املطشفي و ملشساث باص   . 283 ،م2013،الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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لت املاشش ألاظاس ي  -1  :  ؾٍش

جً٘ الٗال٢ت ما بحن مخُلباث ألامىا٫ الخانت لخُغ الدكُٛلي و ماقغ وخُض ًمشل الخٗغى    

٤ اإلاٗاصلت ؤلاظمالي للخُغ.  جدؿب اإلاخُلباث ألامىا٫ الخانت اإلاخٗل٣ت باإلاساَغ الدكُٛلُت ًٖ ٍَغ

  الخالُت 
 

 

KIB  :  ٣ت اإلااقغ  .ألاؾاس ياإلاخُلباث ألامىا٫ الخانت خؿب ٍَغ

 PNB  لىاجج الهافي البى٩ي اإلاخىؾِ للشالر ؾىىاث ألازحرة ا 

  = 15%. 

٣ت بلى ؤي قغوٍ زانت لخُب٣ُها   ال جسً٘ هظه الٍُغ

ت -2 لت املػُاٍس  الؿٍش

٣ت            ل ،زماهُت ؤنىاٝ بلىج٣ؿم وكُاث اإلاهاٝع  خؿب هظه الٍُغ خُض حكمل  جمٍى

ُت، الٗما٫ ت  الكغ٧اث والخجاعة، ؤٖما٫ الخجؼثت اإلاهٞغ اث والدؿٍى ت، اإلاضٖٞى ُت الخجاٍع اإلاهٞغ

مً   Betaوزضماث الى٧الت وبصاعة ألانى٫ والؿمؿغة بالخجؼثت، م٘ بُٖاء ٧ل وكاٍ وؿبت بِخا 

بظمالي الضزل. جمشل هظه اليؿبت مخُلباث ألامىا٫ الخانت لخُُٛت مساَغ الدكُٛل وجتراوح ما بحن 

 1. %18و 12%
 

لت ال -3  لُاط املخلذمت ؾٍش

٣ت            ٤ هظه الٍُغ صازلي  باؾخسضام همىططًخم ٢ُاؽ مخُلباث ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت ٞو

.مهمم مً َٝغ  ٣ت جسً٘ بلى الترزُو مً َٝغ الؿلُاث الغ٢ابُت    اإلاهٝغ اؾخسضام هظه الٍُغ

ت .        ٣ت اإلاُٗاٍع  و الظي ٌؿدىض ٖلى مضي جىاٞغ اإلاهٝغ ٖلى الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ الٍُغ

ُت  ت مً اإلاٗاًحر الىٖى  باإلياٞت بلى طل٪ البض ؤن ٌؿخىفي هٓام ال٣ُاؽ الضازلي للمهٝغ ٖلى مجمٖى

 و ال٨مُت .

 

ٌ  I:الاخخالفاث بين  باٌص سابػا     IIو باص

ُـــام بم٣اعهـــت ألهـــم مـــا ظـــاءث بـــه ٧ـــل مـــً بـــاػ٫            و اؾـــخسغاط ؤهـــم   II بـــاػ٫ و  Iممـــا ؾـــب٤ ًم٨ـــً ال٣

  الخالي  يمً الجضو٫ الٟغو٢اث  

                                                             
 .291هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:ٖبض الخمُض ، ٖبض اإلاُلب  1

KIB NB 
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ٌ و  I باػ٫  ملاسهت ما بين اجفاكُت ( :13الجذٌو سكم )    II باص

 Iباٌص اجفاكُت  الػىاضش
 

ٌ  اجفاكُت  IIباص

 اخخُاج وخُذ  الهُيل و املدخىي 

 مخُلباث صهُا لغؤؽ اإلاا٫

 مخُلباث عؤؽ اإلاا٫               زالزت لبىاث 

 الغ٢ابت ؤلاقغاُٞت

 اهًباٍ الؿى١ 

ُت و اهًباٍ الؿى١  ؤ٦ثر اهخمام   باإلاىهجُاث اإلاهٞغ
 

 ؤ٦ثر مغوهت مىاهج و زُاعاث مسخلٟت و حؿُحر ؤخؿً للمساَغ مُٗاع واخض ل٩ل ألاَغاٝ مشوهت الخطيُف 
 

  ؤو ؤ٦ثر   % 150 -% 0 ٢ُاؽ ٦لي الحعاظُت للمخاؾش 

 ال ًىظض جًُٟل جهي٠ُ صازلي و زاعجي  
 

  خؿش اللشع 

 جلىُاث الخغؿُت 
 

 يماهاث، ٢غوى مكخ٣ت ،الىُْٗت الهاُٞت  ج٣ىُاث ؤ٦ثر ٣ِٞ يماهاث

Source: Michel Henry BOUCHET, La régulation bancaire globale :le rôle de la BRI , les accords de Bâle 

:de   Cook à Mc Donough , Octobre 2007 ,P31 ,site internet : slideplayer.fr /178796/., Consulter le 30/08/2017.              

ٗـاًحر اإلاُب٣ــت بـاػ٫                                    يــمً اجٟا٢ُــت  وبــحن اإلاٗــاًحر اإلا٣ترخـت Iهىـا٥ الٗضًــض مـً الازخالٞــاث بــحن اإلا

ُما ًلي ؤهم   IIباػ٫   I  :1باػ٫ خٗل٣ت باجٟا٢ُت م٣اعهت باإلاٗاًحر اإلا IIيمً باػ٫ الخٗضًالث التي ظاءث ٞو

1  .:  مللشساث لجىت باٌص
 
 مفهىم سؤط املاٌ ؾبلا

ذ ٖملُت  ٢ُاؽ               ٍـت ٖلـى  الخض ألاصوى إلاخُلباث عؤؽ اإلاا٫ٖٞغ َـغ١ اؾـخسضام حٗضًالث ظىهغ

ـــاوي ــــي٠ُ الاثخمــ ــــت  ،الخهـ ــــمً ٧اٞــ ًـ ــــت و جخ ــــغوى اإلامىىخـ ــــل ال٣ــ ــــمل ٧ـ ــــاَغ لدكـ ــــي٠ُ اإلاســ ــــخم جهـ ًـ ــــض  بدُــ

ٗـغى لهـا البىـ٪ صون الا ُـت ٣ٞـِ وهـى اإلاُٗـاع اإلاؿـخسضم اإلاساَغ التي ًم٨ـً ؤن ًخ ٟـاء باإلاسـاَغ الاثخماه ٦خ

 بجاهب مساَغ الضو٫.
ً
 خالُا

باؾـــخسضام الخهـــي٠ُ الاثخمـــاوي الخـــاعجي للى٧ـــاالث اإلاخسههـــت  مهـــاٝعلل٦مـــا ٖـــٝغ الؿـــماح             

حر ٖىهغ الش٣ت بها.( S & Psو   Fitch Moodyمشل )  لض٢ت ٢اٖضة البُاهاث اإلاؿخسضمت وجٞى
ً
 يماها

ٖـت )البىـ٪ ألام    ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الىٓام الخالي ٣ًط ي بدؿاب اإلاُٗاع ٖلى مؿـخىي اإلاجمى

ُـــــت خؿــــاب اإلاُٗــــاع ٖلــــى مؿـــــخىي  جــــىػ للؿــــلُت الغ٢اب ( ٍو
ً
ــازال  ممــ

ً
 والكــــغ٧اث الخابٗــــت التــــي جمــــاعؽ وكـــــاَا

ُـــاع ٖلـــى مؿـــخ مهـــٝغ٧ــل  ًـــضة يـــغوعة ؤن ًــخم خؿـــاب اإلاٗ ًـــمً اإلا٣ترخـــاث الجض  ىي ٖلـــى خـــضة، بِىمــا جخ

 .يٖلى خض مهٝغ٧ل 

                                                             
ٌ  ، الشكابت املطشفُت في ظل الخدىالث الاكخطادًتخمذ شلبي ؤماحذة  -1 ت ،الػاملُت ومػاًير لجىت باص ػاث غملُاث البىىن بين الىظٍش  ماجمش حشَش

ت حامػت اليرمىن ،ألا   .35 -34ص: ، ص  2002دٌعمبر  22سدن، و الخؿبُم، ولُت اللاهىن بالخػاون مؼ ولُت الاكخطاد و الػلىم إلاداٍس



 IIامتداد لتفاقٌة بازل  IIIة بازل اتفاقٌ                                                                                     فصل الثاني:ال

79 
 

 .  ألاوصان الترحُدُت الحالُت واملعخدذزت:2

ــا بـــحن نــــٟغ    ُـــت جتــــراوح مـ ُـــ٤ ؤوػان جغظُد ــالي جُب  لىــــٕى 100 –ًـــخم فـــي الى٢ـــذ الخــ
ً
ــا % وطلـــ٪ َب٣ـ

ــــت  ُـ ــــت )مدل ــــت  –الٗملـ ــــل مىٓمــ  صازـ
ً
ــــىا ًـ ــــضو٫ ٖ ــــظه الــ ــــىن هـ  ل٩ـ

ً
ــا ــ ٣ــ ــــت، ؤو ٞو ٟـ ــا اإلاسخل ــ ــــظا آظالهـ ــــت( و٦ــ ُـ ؤظىب

"OCDE" ل 
ً
لخٗضًل اإلا٣ترح ؾٝى ًخم حٗضًل ؤوػان اإلاساَغ ُٞما ًخٗل٤ بالخ٣ُُم الؿُاصي ؤم ال.  وو٣ٞا

 %(.150 -% 100 -% 50 -% 20 -للضو٫ وج٣ُُم اإلاهاٝع واإلااؾؿاث لختراوح بحن )نٟغ% 

 . دوس ماظعاث الخلُُم الاثخماوي الذولُت: 3

٣ــ    لهــظه اإلا٣ترخــاث الُــض جؼاًــض صوع ماؾؿــاث الخ٣ُــُم الاثخمــاوي الخاعظُــت، والتــي ؾــ٩ُىن لهــا ٞو
ً
ا

ُـت ٖلـى جلـ٪  الٗلُا ؾىاء في ٖملُت ج٣ُُم الـضو٫ ؤو اإلاهـاٝع ؤو الكـغ٧اث، وهـى مـا ؾـٝى ًل٣ـي بإٖبـاء مال

ــا  ــ ــــى ًم٨نهــ ــــا ختـ ــــاث لخ٣ُُمهـ ــــىء لخلـــــ٪ اإلااؾؿـ ــــى اللجـ ــــرة ٖلـ ــــخ٩ىن مجبـ ــــي ؾـ ــــغ٧اث والتـ ــــت الكـ ــــغاٝ زانـ َـ ألا

ل الالػم.  الخهى٫ ٖلى الخمٍى

 ت الذاخلُت والخاسحُت:.  حػظُم دوس الخلُُم والشكاب4

   
ً
ــا ــ ُـ ــــا٫ صازل ــــت عؤؽ اإلاـ ًـ ًـــــمً ٦ٟا ــــام مىاؾـــــب ً ٓـ ــــت ٖمـــــل ه ُـ ــــت مال ــــى ٧ـــــل ماؾؿـ ــــت ٖلـ  ج٣تـــــرح اللجىـ

ـــخ٣بلُت فــــي يــــىء حجــــم اإلاســــاَغ وزُــــت الٗمــــل ـــاث اإلاالُــــت اإلاؿـ حر الاخخُاظـ ـــاًحر  مــــ٘ جــــٞى ٗـ . و٢ــــض اهخمــــذ اإلا

ُت في جهي٠ُ اإلاساَغ ،خُض ؾدخمخ٘ اإلاهاٝع با ل٣ضعة ٖلى الازخُاع بحن ٖضة الجضًضة بمغاٖاة اإلاىيٖى

 وؾاثل ل٣ُاؽ مساَغ الاثخمان.

 : (IIاجفاكُت باٌص )اًجابُاث و ظلبُاث   :خامعا 

 (IIاجفاكُت باٌص )اًجابُاث  -1

٧ــان  اًجابُــا و طلـــ٪ مــً َــٝغ ألاشــخام الــظًً جمــذ م٣ـــابلتهم                          (II)الاهُبــإ الٗــام ٖــً بــاػ٫             

ٖـً بصاعة اإلاســاَغ فـي اإلاهـاٝع . ًم٨ـً ط٦ــغ و اإلامش ٍـت و اإلاؿـاولىن  ٟـى البىــى٥ اإلاغ٦ؼ لـىن زانـت  فـي  مْى

   1ألاؾباب اإلادضصة للمىا٣ٞت  ٦ما ًلي 

  ُت الخالُت جإ٦ُض اإلاماعؾت  .اإلاهٞغ

 ٢ُاؽ اإلاساَغ م٘ الىماطط الخانت باإلاهاٝع. 

  ؤهٓمت صازلُت ؤ٦ثر ٦ٟاءة و مغا٢بت اإلاساَغ. 

 

 

                                                             
1- Gunnar Wahlström .Risk management versus operational action: Basel II in a Swedish context        

    Management Accounting Research , American Accounting Association; Volume 20, Issue 1.2009 , P 59. 
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  (IIاجفاكُت باٌص ) ظلبُاث  -2

 1ُٞما ًلي :هظه الاجٟا٢ُت جخمشل ؤهم ؾلبُاث  

  اإلاسههـاث ً ٖـضم ج٩ـٍى ٢ض ٩ًىن الشمً الظي ًسخاعه بى٪ لاللتزام بمُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ هـى 

ــــى٫  ــ ــــي٠ُ ألانــ ــ ــــي جهــ ــ ــــت فـ ــ ــــضة و ملؼمــ ــ ــــاث مىخــ ــ ــــ٘ ؾُاؾـ ــ ــــت جدبــ ــ ــــً الضولــ ــ ــــم ج٨ـ ــ ــــ٪ بطا ل٨ــ ــ ــــت، طلــ ــ ُـ  ال٩اٞ

ــ ٞـــةن طلـــ٪ ٢ـــض ٌٗنـــي و اخدؿـــاب اإلاسههـــاث. ٞـــةطا مـــا ٢ـــام بىـ ُـــه  ٪ مـــا بةجبـــإ ألاؾـــلىب اإلاكـــاع بل

ــٕغ باؾــــخجزاٝ البىــــ٪ ، لــــظا ًخٗــــحن  ــاهه ؤن ٌؿــ ــا مــــً قــ ــــاصة الاخخُاَــــاث وهــــى مــ جطــــخم ألاعبــــاح لٍؼ

 مخابٗت ٦ٟاًت اإلاسههاث اإلا٩ىهت مً ظاهب ظهاث الغ٢ابت .

 ــاه بلــــى بــــضاثل الاثخمــــان التــــي ج ــاٝع التهــــغب مــــً الالتـــــزام باالججــ ـــاعط ٢ــــض ًدــــاو٫ ؤخــــض اإلاهــ ىــــضعط زــ

 اإلاحزاهُت م٘ بٟٚا٫ جًمُنها إلا٣ام اليؿبت، ألامغ الظي ًيبػي مخابٗخه مً ظاهب ؾلُاث الغ٢ابت.

  ــا فـــي مى٢ــــ٠ ٟـــت بيــــاُٞت ٖلـــى اإلاهـــاٝع ججٗلهــ ُـــاع اإلاـــظ٧ىع هــــي بيـــاٞت ج٩ل ٗـــض ؤهـــم ؾــــلبُاث اإلاٗ ح

ــ ُت التــي جــاصي زــضماث قــبيهت بط ًخٗــحن ٖليهــا ٍػ اصة ؤيــ٠ٗ جىاٞؿــُا مــً اإلااؾؿــاث ٚحــر اإلاهــٞغ

ــحر  ُـــــغة . و إلًًــــاح طلـــــ٪ وكـــ ٍـــــاصة ألانــــى٫ الخ ٟـــــت ٖىــــض ػ ــا ًخُلبـــــه مــــً ج٩ل  ٖىانــــغ عؤؽ اإلاـــــا٫ بمــ

ــاصة ٖىانــغ عؤؽ اإلاــا٫ بم٣ــضاع  100بلــى ؤن ٧ــل  و خــضاث  8وخــضة ه٣ضًــت ؤنــى٫ زُــغة جخُلــب ٍػ

ُــاع  %15ه٣ضًــت، ٞلــى ٧ــان ؾــٗغ الٟاثــضة الؿــاثض فــي الؿــى١  ٞــان الخ٩لٟــت اإلاترجبــت ٖلــى جُبُــ٤ اإلاٗ

 وخــــضة جًــــاٝ بلــــى ج٩لٟــــت الخهــــى٫ ٖلــــى ألامــــىا٫ الالػمــــت للخهــــى٫ ٖلــــى الاؾــــخسضام  1.2جهــــبذ 

 في ؤنى٫ زُغة  و هى ما ًجٗل الهامل ٤ًًُ بحن ج٩لٟت اإلاىاعص و ٖاثض الاؾخسضاماث .

  ــذ ٦شحــرا مــً الاؾــدشماعاث ) ألانــى٫ الشابخــت( و ؤُٖتهــا وػهــا ٦بحــرا ٌٗــاب ٖلــى الاجٟا٢ُــت ؤنهــا جسٞى

ٍـــــل و لِؿـــــذ  ( وهــــظا بؿـــــبب% 100) ــاٝع جمى ُـــــض حٗخبرهــــا مهـــ ــاٝع خ ٓـــــغة الغؤؾــــمالُت للمهـــ الى

 .مهاٝع جىمُت 

  خبـــاع الخىظــــه الؿُاســـ ي للـــضو٫ ، ختــــى و لـــى لـــم جهــــغح ٗـــحن الٖا ٦ـــظل٪ فـــي ظاهـــب ألاوػان ؤزــــظث ب

بـــظل٪، ٞــــال ٣ٌٗــــل ؤن ج٩ـــىن صولــــت ٧الهــــحن مــــشال و هـــي عابــــ٘ صولــــت مـــً خُــــض الخ٣ــــضم الا٢خهــــاصي 

 الٗالُت .  جهى٠ م٘ الضو٫ طاث اإلاساَغ 
             

َـــت للخُـــغ الٗملُـــاحي بخسهـــُو             ُـــت مٟغ ُـــت لـــغؤؽ  %٦20مـــا  ؤولـــذ ؤهم مـــً اإلاخُلبـــاث ؤلاظمال

اث اإلاهاٝع في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٖلى خؿاب الخُغ  ،اإلاا٫ لخُُٛت هظا  و مىدذ هٕى مً الخًُٟل ل٨بًر

ــاٝع الهـــــٛحرة فــــي الـــــضو٫ الىاقــــئت و ؤصعظـــــذ فــــي اللبىـــــت ال شالشــــت اإلاخٗل٣ـــــت باهًــــباٍ الؿـــــى١ حجـــــم و اإلاهــ

  2مؿخىي الخٟانُل جخٗضي ب٨شحر اإلاماعؾاث الخالُت للمهٝغ .

 
                                                             

،بدض م٣ضم للملخ٣ى الىَني خى٫ ؤلانالح اإلاهغفي في الجؼاثغ  ٌ ص هفاًت سؤط املاٌ املطشفي غلى غىء جىضُاث لجىت با،الُُب لخُلر  -1

لُت،                 .                                                                                                                              19،م 2005ظٍى
2 - Michel Henry BOUCHET ,la régulation bancaire globale :le rôle de la BRI , les accords de Bâle :de Cook  

     à Mc Donough , Octobre 2007,P31 ,site internet : slideplayer.fr, consulter le 15/07/2017. 
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ٌ  املبدث الثالث   (III) اجفاكُت باص

  IIIظشوف بضذاس باٌص   املؿلب ألاٌو 

  IIIبضذاس باٌص    ؤوال  

ٞـذ مغخلــت مـا ٢بــل بنـضاع اجٟا٢ُــت بـاػ٫                ُـت ٧اهــذ لهـا آزــاعا خــضور ؤػ  IIIل٣ـض ٖغ مـت مالُــت  ٖاإلا

اث اإلااؾؿاث اإلاالُت زؿاثغ مالُت ضخمت.    اإلاالُت الٗاإلاُت ،خُض ٦بضثوزُمت ٖلى ألاهٓمت   ٦بًر

ٖـــت مـــً              ًـــض ألاؾـــباب التـــي ٧اهـــذ وعاء هـــظه الهىــا٥ مجمى ــذ  لخدض ضعاؾـــاث و  الخدلـــُالث  ؤظٍغ

ٖـتؤْهغث  و التي ألاػمت  ًـت مـً  ،لخلـل ٧اهـذ ؾـببا فـي وكـىء ؤػمـت الاثخمـانواؾـٗت مـً ه٣ـاٍ ا مجمى بضا

ُت الىاقـــئت و  ُـــت و اإلاهـــٞغ ُـــت و اهدكـــاعها بلـــى بـــاقي الـــىٓم اإلاال ٨ ًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ الـــغهً ال٣ٗـــاعي فـــي الىال

  1اإلاخ٣ضمت  و التي ًم٨ً خهغها في الٗىامل الخالُت 

 الاؾدشماعاث ٖالُت اإلاساَغ ؛ 

  ٖاصة الدؿيُض لخس٠ُٟ مخُلباث عؤؽ اإلاا٫ ٖبر حؿيُض ألانى٫ الخىع٤ٍ و بؤو  مماعؾاث الدؿيُض

 و ه٣لها زاعط اإلاحزاهُت؛ 

 مماعؾاث بصاعة اإلاساَغ ؛ 

  جدضًض التر٦ؼ في الاؾدشماعاث؛ 

  ازخباعاث الًِٛ  و مماعؾاث ج٣ُُم ألانى٫؛ 

  .ؤلاٞهاح و الكٟاُٞت و بصاعة الؿُىلت 

 

اؾــخسضمذ بذجــم ٦بحــر مــً َــٝغ اإلاهــاٝع و طلــ٪  البــض مــً ؤلاقــاعة بلــى ؤن ج٣ىُــت الخىعٍــ٤ التــي  

ً  ،حٗــٝغ ٖلــى ؤنهــا ٖبــاعة ٖــً ٖملُــت  ــاصة جىػَــ٘ مساَغهــا الاثخماهُــت  بلــى مهــاٝع ؤزــغي ؤو مؿــدشمٍغ إٖل

ــل مل٨ُــت ألانــى٫ ؤو الالتزامــاث مــً ٢بــل مي ــ ت بلــى َــٝغ زالــض ٌؿــمى ٖــاصة اإلااؾؿــت طاث الٛــغى  جدٍى

  ١2 اإلاالُت اإلاؿدىضة لألنى٫ .الخام بط ج٣ىم هظه ألازحرة بةنضاع ألاوعا

ــــي               ــــاص ال٨لـــ ــــخىي الا٢خهــ ــــى مؿــ ــــل ٖلــ ــــمل ٖىامــ ــــل لدكــ ــــً الٗىامــ ــــض مــ ــ ــــً ؤصعط اإلاٍؼ ــــا٥ مــ ــا هىــ ــ ؤًًــ

 باإلياٞت بلى ٖىامل الا٢خهاص الجؼجي و التي ًم٨ً ٖغيها يمً الك٩ل الخالي 

          

                                                             
1
 . 310م  ٖبض اإلاُلب ٖبض اإلاجُض،مغظ٘ ؾاب٤ ،- 
ٌ البىىن إلاظالمُت و مإصق باٌص مً مىظىس املؿلىباث و الاظدُفاء مدمىص اإلا٩اوي ،مدمض  -2  صاع ال٨ٟغ و ال٣اهىن،اإلاىهىعة مهغ ، ملشساث باص

 .  152،م  2011 
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ىُت لعىت ألألاظباب الشثِعُت 06 الشيل سكم  2008صمت اللشوع الَش

   بٞغاٍ في الؿُىلت 

   ي٠ٗ مٗضالث الؿُىلت 

 
   ح٣ٗض اإلاىخجاث اإلاالُت اإلاه٨ُت 

  ؾىء ج٣ضًغ للهضماث الخاعظُت 

  نٗىبت جدضًض مساَغ ال٣غوى 

  خباع لخُغ زاعط اإلاحزاهُت  ألازظٖضم  بٗحن الٖا

   مىخجاث مكخ٣اث ال٣غوى ألؾىا١همى زاع١ 

  َغ١ مىذ ال٣غوى   
 

   جسٌُٟ ج٣بل اإلاساَغ 

  زلل في مىهجُت الخهي٠ُ 

   هؼاٖاث اإلاهلخت 

 
   ه٣اثو في خى٦مت اإلااؾؿاث 

  في ج٣بل اإلاساَغ  ؤلاٞغاٍ بلىاو الخدٟحز ًضٞ٘  اإلا٩اٞإةهٓام 

  ألاؾىا١اهخمام ي٠ُٗ بالؿُىلت في  

  جغ٦ؼ الغ٢ابت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي و بهما٫ الغ٢ابت ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي للمساَغ 

 

  الضوعة الا٢خهاصًت 

  جٟا٢م مكا٧ل الؿُىلت 

 ز٣ت  ؤػمت 

  ألاؾىا١ُٚاب الكٟاُٞت في  
 

Source : En route vers Bâle III , P : 5, site internet :www.algofi.fr/publication pdf/algofi-publication-

N°65.pdf, consulter le 25/08/2017. 

       
 صواث )ال٣ٗىص( التي حكخ٤ ٢ُمتها ألى ؤنها جل٪ اًجب ؤلاقاعة بلى مٟهىم اإلاىخجاث اإلاكخ٣ت  ٖل       

 ظلت آلؾاؾا في ال٣ٗىص اؤؾىا١ الخايغة  و التي جخمشل ٣ٖىصها ألنى٫ اإلاخضاولت في األمً ٢ُمت ا

 1.و ال٣ٗىص اإلاؿخ٣بلُت و ٣ٖىص الخُاعاث و ٣ٖىص اإلاباصلت

                                                             
م   -1   40م٬ ٬2014ن عصألا ٬ٖمان ٬ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  ٬ولىألالُبٗت ا ٬املشخلاث املالُت ٬خمض ٢ىضوػ ؤٖبض ال٨ٍغ

 

 ظىء حعُير للمخاؾش

 دوس وواالث الخطيُف

 غىامل اكخطادًت ولُت

 غُاب الحىهمت

 

 ششوؽ العىق 
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ُـــت بــــاػ٫ )              ٓـــغا للى٣ــــاثو التـــي لىخًــــذ ٖلــــى اجٟا٢ مــــت ال٣ـــغوى الغهىُــــت التــــي ( وزانـــت بٗــــض ؤػ IIه

ــــي  ــ ــ ــ ــــضزذ فـ ــ ــ ـــاثٟت خـــ ــ ــ ــ ــــت، 2008نــ ــ ــ ــ ُـ ٨ ــاٝع ألامٍغ ــ ــ ــ ــــاث اإلاهـــ ــ ــ ــ ًـ ــــذ ٦بر ــ ــ ــــي مؿـــ ــ ــ ــ ــــغاع  والتـ ــ ــ ــ ــــى٘ ال٣ـ ــ ــ ــــؼ نـــ ــ ــ ــ ــــاصعث مغا٦ـ ــ ــ  بـــ

ــــ٠ٗ  ًـ ــــىاًَ ال ــــً مـ ٖـ ــــي البدـــــض  ــــاػ٫ فـ ــــت لجىـــــت بـ ــــا زانـ ــــت بهـ ُـ ــــت و اإلاىٓمـــــاث اإلاغجب ُـ ــــاث الضول  فـــــي اإلااؾؿـ

ــت بــضؤ ث فــي بــضاًتها   فــي ؤهٓمــت الــخد٨م و الغ٢ابــت و ؤلاقــغاٝ و التــي بؿــبهها لــم ًــخم اخخــىاء ألاػمــت مجمٖى

    2ظملت  مً الخٗضًالث  الٛاًت منها ٖلى بصعاط 2009الخ٨ٟحر في ٖام 1الٗكغون

  ؛2007الخٗلم مً ألاػمت اإلاالُت التي بضؤث في ٖام  

 ؛ججىب ج٨غاع خضور مشل هظه الٓاهغة  

 ٗىباثجىُٟظ الخضابحر التي مً قإنها حؿهُل مغوهت الىٓام اإلاهغفي في خالت مىاظهت ن. 
 

 ملجمىغت الػشٍشًإلاضالخاث املالُت  زاهُا

ل٣ض ٦بضث ألاػمت اإلاالُت لل٣غوى الغهىُت زؿاثغ ٞاصخت  خُض ٢ضع  عثِـ الاجداص الٟضعالي              

٩ي مبلٜ ما بحن    مهٝغملُاع صوالع  ٦سؿاثغ  ٖلى ال٣غوى الغهىُت ،بِىما ٢ضعها  100و  50ألامٍغ

ملُاع صوالع  ، ٦ما نغح   320الى  250بمبلٜ  2007(  في نهاًت ؾىت Lehman Brothers) بغاطعػ  لهمان

ملُاع صوالع . ل٨ً  400بلى  300(  ٖلى ٢ُمت زؿاثغ ج٣ضع بىدى   Deutsche Bankبى٪ صوحل بى٪ )

ملُاع للىٓام اإلاالي .في الىالًاث  1000ملُاع صوالع ٦سؿاثغ  و  565نىضو١ الى٣ض الضولي  ٌُٗي ع٢م 

٨ُت ٦باإلاخدض (  Northen Rockمكا٧ل خُض جم جإمُم بى٪) ؤماموظضث هٟؿها  اإلاهاٝعًاث ر ة الامٍغ

ش ؾبخمبر    Lehman Brothers ) .3 ( قهضث اٞالؽ بى٪ 2008ؾىت    2007بخاٍع

غ اجٟا٢ُت باػ٫               ألاػماث اإلاالُت و قضتها خُض بهضٝ ج٣لُل جىاجغ  ( III)ل٣ض جم جٍُى

ــــتحكـــــحر صعاؾـــــاث بلـــــى  ُـ ٛـــــت ألاهم ـــاصًت بال ـــال٠ُ ا٢خهــ ٟـــــٌُ ج٩ــ ًـــــضة ؾدؿـــــمذ بخس ُـــــت الجض  ؤن هـــــظه الاجٟا٢

 ل٨ً  ، 4ماثلالػ

ُـ٤ بىـىص بـاػ٫ ) ُـظها ؾـخ٤ُٗ IIIال ًخد٤٣ طل٪ بال بطا جـم جُب ( ٧املـت و ؤي ج٣هـحر فـي اإلاٗـاًحر  ؤو جـإزحر جىٟ

اصة الش٣ت في الىٓام اإلاالي .  1الجهىص اإلابظولت إٖل

                                                             
ً في ٖام  -1 ت  1999جإؾؿذ مجمىٖت الٗكٍغ  –ؤؾترالُا -ألاعظىخحن صولت و هم ٖلى الخىالي  19ل و جخإل٠ مً وػعاء اإلاالُت و مداٞٓي البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

٣ُا-اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت–عوؾُا -اإلا٨ؿُ٪-الُابان -اًُالُا-اهضوهِؿُا-الهىض-ؤإلااهُا-ٞغوؿا–الهحن -٦ىضا-لبراٍػل -جغ٦ُا-ظىىب ٧ىعٍا-ظىىب بٍٞغ

ً اإلا٨مل للمجمىٖت  .-اإلامل٨ت اإلاخدضة ٨ُت و الاجداص ألاوعوبي هى الًٗى الٗكٍغ  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
2 -BÂLE III : Décryptage, impacts et limites des nouvelles exigences réglementaires, Juillet, 2011,P 08 
3 -  Rachida HENNANI,  De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords Prudentiels  pour un  

     système financier plus résilient, laboratoire montpelliérain d’économie Théorique et appliquée             

      Université de Montpellier, 2015,  P :70 
سُت التي ٢ضمتها لجىت باػ٫  مخىؾِ الخؿاثغ اإلاترا٦مت لالػماث اإلاالُت الؿاب٣ت  ٢ضع بدىالي  خؿب اإلاُُٗاث ا -4 مً الىاجج الضازلي الخام  % 63لخاٍع

 . 2010خؿب لجىت باػ٫    الىَني 



 IIامتداد لتفاقٌة بازل  IIIة بازل اتفاقٌ                                                                                     فصل الثاني:ال

84 
 

ت مً اإلا٩ُاهؼماث الجضًضة هىظؼها في الجضو٫ الخاليبطن جًمىذ هظه الاجٟا٢ُ    :ت مجمٖى

 ( : هظشة غلى إلاضالخاث املالُت الشثِعُت ملجمىغت الػشٍشً 14الجذٌو سكم )

 (IIIباٌص ) الهذف

 

 جلىٍت مخاهت املاظعاث املالُت

 

 مىا٫ الخانتألمخُلباث صهُا مً ا 

 مٗاًحر الؿُىلت 

 اإلاالي ٘     وؿبت الٞغ

ملاظعاث املالُت راث حعىٍت مشيل ا

 َمُت الىبري ألا

 ىُت و ألجدضًض اإلاهاٝع طاث ا همُت الىٓامُت )َو

 صولُت(

  مىا٫ الخانتألمً ا بياُٞتمخُلباث  
 

Source : Eric Chouinard et GraydonPaulin , La mise en œuvre de Bale( III (: vers un secteur  

               bancaire  plus sur, Banque de Canada, Revue du système financier , juin 2014, P 62. 

        

 ،ًدبحن   IIIمً زال٫ هظه الخؼمت مً ؤلانالخاث التي جًمنها مكغوٕ اجٟا٢ُت باػ٫   

ت  ت لخ٣ٍى ت الٗكٍغً ؤياٞذ بلى البٗض الاختراػي الجؼجي اإلاخًمً  لٗضص مً اإلاٗاًحر الاختراٍػ ؤن مجمٖى

ٞغى  زغا  و اإلاخٗل٤ بالبٗض الاختراػي ال٨لي ، و طل٪ مً زال٫أؾؿاث اإلاالُت بٗضا الهالبت اإلاالُت للما 

همُت ألمخُلباث بياُٞت  مً ألامىا٫ الخانت و وي٘ ؤصواث و مىاهج ع٢ابُت جدضص اإلاهاٝع طاث ا

ىُت و صولُت( .  الىٓامُت )َو

ت مً ؤلاظغاءاث ٖل   ى اإلاؿخىي بطن ؤخضزذ هظه ؤلانالخاث زىعة مً زال٫ بصعاط مجمٖى

ت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي ،و هى ما اٖخبره الٗضًض   الاختراػي ال٨لي ظاءث م٨ملت للمٗاًحر الاختراٍػ

 مً الا٢خهاصًحن ٦غص ٞٗل ٖلى الى٣اثو و الازخالالث التي ؤْهغتها ألاػمت اإلاالُت لل٣غوى الغهىُت  

 مـ الىٓام اإلاالي ٩٦ل .و جضاع٥ للىي٘، بال٨ُُٟت التي جم٨ً مً الى٢ٝى بمام اإلاساَغ التي ج

 

  IIIباٌص  مداوس اجفاكُت  :املؿلب الثاوي 

ٗـــض مــــا جــــم بظــــغاء  الٗضًــــض مــــً ال    ىاًَ ؤؾــــباب ألاػمــــت ومــــ و الى٢ــــٝى ٖلــــى خدلــــُالث الضعاؾــــاث و ب

ت مً  ا٢تراح٢امذ لجىت باػ٫ بالخلل  ُـت  جغاهـا اإلاىاؾـبت ؤلانـالخاث  مجمٖى ـؼ نـمىص ألاهٓمـت اإلاال لخٍٗؼ

ُت وظٗ ــت غلــى املػــاًير III ل٣ــض ؤخــضزذ اجٟا٢ُــت بــاػ٫   .لهــا ؤ٢ــل ٖغيــت لألػمــاثواإلاهــٞغ ٍش حػــذًالث حَى

                                                                                                                                                                                              
1 -  Jaime Caruana , Basel III: New strains and old debates – challenges for supervisors, risk managers and 

auditors, Bank of Portugal, 14 October 2011 ,P 3 site internet : https://www.bis.org/speeches/sp111014.pdf 

consulter le 12/08/2017. 
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ت غلى معخىي املاظعاث املالُت  و بياٞت ٦ظل٪ البٗض الاختراػي ال٨لي ل٨ُمل مىاًَ ي٠ٗ  الاختراٍص

ــــغاء  ــــخضعي بظــ ــا ٌؿــ ــ ــــي ممــ ــــراػي الجؼجــ ــــض الاختــ ــــت البٗــ ٗاث اإلاالُــ ـــَغ ــ ــــت والدكـ ـــاملت لألهٓمــ ــ ــــت وقـ ــــت ٖم٣ُــ مغاظٗــ

ٖـــض وا ٗـــاًحر وال٣ىا ُت ٖلـــى اإلاؿـــخىي اإلادلـــي فـــي ٧ـــل صولـــت، و٦ــظل٪ ٖلـــى اإلاؿـــخىي الـــضولي باليؿـــبت للم إلاهــٞغ

ُت الضولُت.   اإلاهٞغ

ومً ألامىع ألاؾاؾُت التي بِىتها ألاػمت ؤًًا، ؤن الٗضًض مً اإلاهاٝع لم ٨ًً لضيها عؤؽ اإلاا٫   

ؤنها ٞا٢ذ ب٨شحر ما ٧اهذ جخى٢ٗه ٢بل ألاػمت.  ال٩افي لضٖم ويُٗت اإلاساَغ التي اجسظتها، والتي جبحن الخ٣ا

 1، واإلاخٗل٣ت ب٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫.IIوهظا بال ق٪ مسال٠ للمباصت ألاؾاؾُت لباػ٫ 

ذ هدُجــــت ل٩ــــل مــــا ؾــــب٤،               ـــاًحر  ؾــــاٖع ٗـ غ ٢ىاٖــــض وم ىُــــت والضولُــــت لخُــــٍى ـــاث الغ٢ابُــــت الَى الهُئـ

ــــت ــــت خضًشــ ــاًحر صولُــ ــ ــــ٘ مٗــ ــــت وويـ ــــغفي الخالُــ ــــل اإلاهــ ــــر  الٗمـ ــاٝع ؤ٦ثــ ــ ــــل اإلاهـ ــــي ظٗــ ــــهم فــ ــــالبت لحؿـ ــــل نــ خدمــ

٣ت ؤ٦ثر قمىلُت الهضماث فـي عاثـضا ٣ض ٧ان للجىت بـاػ٫ صوعا ل .ٖبر جدضًض ويُٗت مساَغ اإلاهاٝع بٍُغ

ــــض ُـ ــــى ال هـــــظا اإلاجا٫،خ ٍـــــت ٖلـ ــــٗت وظىهغ ــــضًالث واؾـ ٗـ ـــةظغاء ح ـــاث ٢امـــــذ بــ ــلبىــ ــ ــــاػ٫ »الـــــشالر لــ ، جمشلـــــذ «IIبـ

 . «  III باػ٫ » ىن بنالخاث ًمبةنضاع ٢ىاٖض ومٗاًحر ظضًضة، ق٩لذ مٗا م

           

ــــاملت مـــــً الخـــــضابحر و الجىاهـــــب ؤلانـــــالخُت              ٖـــــت قـ ــــغعاث بـــــاػ٫ جمشـــــل مجمى ًم٨ـــــً ال٣ـــــى٫ بـــــان م٣ـ

ُت مـــــً  ـــٞغ ــــغاٝ اإلاهـــــغفي و بصاعة اإلاســـــاَغ ؤاإلاهــ ٍـــــؼ ؤلاقـ ــــل حٗؼ ــــي  ظـ ــــي و اإلاؿـــــخىي ال٨لـ ــــى اإلاؿـــــخىي الجؼجـ  ٖلـ

 ؤو الىٓامي .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ل    -1 ٌ  ملشساث، ال٣اصع ٖبض .بَغ ض و الحىهمت  مبادت جدلُم في دوسَا و 3  باص لت الا٢خهاص و ، مج الػاملي املالي واملطشفي الاظخلشاس حػٍض

ت و ٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت خؿِبت بً بىٖلي، الكل٠ ،اإلاجلض ع٢م   .   12،م2015، 01، الٗضص  01اإلاالُت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع
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 ُت و مخططاث ألامىاٌ الخاضت جذغُم هىغ ؤوال 

 جدعين هىغُت سؤط املاٌ و مخططاجه  -1

ُـت و بيُــت و قــٟاُٞت عؾــامُل               ُـت  الجضًــضة ٖلــى جدؿــحن هٖى هـو اإلادــىع ألاو٫ إلاكــغوٕ الاجٟا٢

عؤؽ اإلاــا٫ اإلا٨خدـب بــه و ألاعبــاح ٣ًخهــغ ٖلـى  Tier one اإلاهـاٝع ،و ظٗــل مٟهـىم عؤؽ اإلاــا٫ ألاؾاسـ ي  

ش اؾــخد٣ا١ ألاصواث  اإلاىػٖــتٚحـر  ُـضة بخــاٍع ًًــاٝ بليهـا ؤصواث عؤؽ اإلاــا٫ ٚحــر اإلاكـغوَت بٗىاثــض و ٚحــر م٣

   1. ٖلى اؾدُٗاب الخؿاثغ ٞىع خضوهها ال٣اصعة

ؤمــــا عؤؽ اإلاــــا٫ اإلاؿــــاهض ٣ُٞخهــــغ ٖلــــى ؤصواث عؤؽ اإلاــــا٫ لخمـــــ ؾــــىىاث ٖلــــى ألا٢ــــل و ال٣ابلــــت             

بــل ؤًــت مُلىبــاث للٛحــر ٖلــى اإلاهــٝغ و ؤؾــ٣ُذ ٧ــل مــا ٖــضا طلــ٪ مــً لخدمــل الخؿــاثغ ٢بــل الىصاجــ٘ ؤو ٢

 2م٩ىهاث عؤؽ اإلاا٫ التي ٧اهذ م٣بىلت في الاجٟا٢اث الؿاب٣ت . 

٤ الك٩ل الخالي     ًم٨ً بْهاع طل٪ ٞو

 IIIسؤط املاٌ و مخططاجه غمً اجفاكُت باٌص الخػذًالث التي معذ   07  الشيل سكم

 

     

  

Sources : En route vers Bâle III, P :  72 , site internet : www.algofi.fr/publication pdf/algofi-

publication-N°65.pdf, consulter le 26/08/2017. 

 بطن هىا٥ الخىظه بلى              

 دت ألاولى دت ألامىا  (  Tier 1) جهُٟت الكٍغ   Core Tier one    ٫ الخانت ال٣اٖضًتبلى قٍغ

  دت ألاولى    (Hyprides)ال جخًمً بَال٢ا اإلاىخجاث الهجُىت  Tier oneالكٍغ

 دت الشالشت  (    Tier 3   جم خظٝ الكٍغ

                                                             
ُت ، الؿلؿلت الخامؿت   IIIاجفاكُت باٌص  - 1 ذ، صٌؿمبر 5الٗضص  –،وكغة جىُٖت ًهضعها مٗهض الضعاؾاث اإلاهٞغ  . 8، م  2012، ال٩ٍى
 .  8هٟـ اإلاغظ٘ ،م -  2

 III باػ٫ 
 ســــــــــــــــــــــــــ يعؤؽ اإلاــــــــــــــــــــــــــا٫ ألاؾا

    لألظهم الػادًت 

 

زهـــــــــــــم  (ألاؾـــــــــــــهم الٗاصًـــــــــــــت 

 بٌٗ اإلاؿاهماث ( 

  خ٣ى١  ألا٢لُت   و الاخخُاَاث 
 

 1عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿاهض 

 

 ألاؾهم الخٟاْلُت

 ؾىضاث ٞى١ اإلاؿاهضة 

بٗـٌـ ؾــىضاث مؿــاهضة )مــضة     2عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿاهض 

الاؾــــخد٣ا١ ا٦بـــــر مــــً زمــــــ 

 ؾىىاث (

 

 ء بلٛا    3عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿاهض 

  

 IIباػ٫ 
 عؤؽ اإلاــــــــــــــــــــــا٫ ألاؾاســــــــــــــــــــــ ي   

 لألؾهم الٗاصًت

 ألاؾهم الٗاصًت 

 الاخخُاَاث 

 

 ألاؾهم الخٟاْلُت 1عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿاهض 

 ؾىضاث ٞى١ اإلاؿاهضة 

ؾــــــــــــــىضاث مؿــــــــــــــاهضة إلاــــــــــــــضة  ٚحــــــــــــــر     2عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿاهض 

 مدضصة 

 ؾىضاث مؿاهضة إلاضة مدضصة
 

ظهــت لخُُٛـــت ؾــىضاث مؿـــاهضة مى     3عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿاهض 

 زُغ الؿى١ 
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 سفؼ مخططاث ألامىاٌ الخاضت   -2

٘ وؿبت جًمىذ وؿبت اإلاالءة    دت ألاولى ألامىا٫ الخانت  ٞع بظل٪ و    %6% بلى 4مً الكٍغ

ُت عؤؽ اإلاا٫ بالتر٦حز ٖلى   و التي اهخ٣لذ ألاؾهم الٗاصًت  ج٩ىن لجىت باػ٫ ٢ض ٖمضث بلى جدؿحن هٖى

٤ اجٟا٢ُت باػ٫  %2وؿبت  مً ٤ مخُلباث   % 4.5وؿبت  بلى  IIٞو مً ؾىت  و طل٪ ابخضاء  IIIباػ٫ ٞو

2013. 1 

ًخم بصعاظها ٦ًمان لخُُٛت بٌٗ   %2.5ج٣ضع بـ ( Conservation Buffer)) وعبت اخخُاؾُتبغافـت  3-

خبـاع يــمً اإلاســاَغ اإلاغجخـت مــً َــٝغ اإلاهـاٝع و ج٩ــىن م٩ىهــت  ًـخم ؤزــظها بٗــحن الٖا اإلاسـاَغ التــي ٢ــض ال 

 Common Equity  .2)  )عؤؽ اإلاا٫ ٖالي الجىصة مً

ٖـــام     مـــً 
ً
جي اٖخبـــاعا خم بيـــاٞت هـــظا الهـــامل بكـــ٩ل جـــضٍع ٘  2019بلـــى ٖـــام  2016ؾــِـ ،ممـــا ؾـــحٞر

ــالي الجـــــىصة  بلـــــى )الخـــــض ألا  ٖـــ ٖـــــام 7صوـــــى مـــــً عؤؽ اإلاـــــا٫  ٗـــــذ و، 2019%( بدلـــــى٫  ٩ًـــــىن بـــــظل٪ ٢ـــــض اعجٟ

و ٩ًــىن ٦يؿـبت مــً ألانـى٫ اإلاغجخــت باإلاسـاَغ،  % 10.5% بلـى 8ليؿـبت الـضهُا إلاخُلبــاث عؤؽ اإلاـا٫ مــً ا

 .2019ابخضاء مً ظاهٟي الخُب٤ُ الٟٗلي لهظه اليؿبت 
   

 جابُت ٖضًضة ؤهمها:اقخملذ هظه اإلاخُلباث ٖلى هىاٍح بًبطن 

  ــاٝع ُـــــت عئوؽ ؤمـــــىا٫ اإلاهـــ ٍـــــؼ هٖى ٞـــــ٘ اإلاسههـــــاث مـــــً حٗؼ ٍـــــ٤ ع ــــت المـــــىا٫ ألا عئوؽ ٖـــــً َغ ُـ  ٗال

 مىاظهت اإلاساَغ .مً امخهام الخؿاثغ و  الجىصة، التي جم٨ً اإلاهاٝع

  ـــــغى ــــضعة  ٞـ ــــؼ ٢ـــ ــ ــــ٪ لخٍٗؼ ــــا٫، وطلـــ ــــت عؤؽ اإلاــ ًـــ ــــب ٦ٟا ــــضهُا ليؿــ ــــضوص الـــ ــــى الخــ ــــاُٞت ٖلـــ ــــىامل بيــ هـــ

 باث الضوعاث الا٢خهاصًت ومساَغ الىٓام اإلاالي.اإلاهاٝع ٖلى مىاظهت ج٣ل

  ــاٝع بؿـــــُىلت   مىخــــضة اؾــــخسضام وؿـــــب ــاٝع ،بهـــــضٝ يـــــمان اخخٟــــاّ اإلاهـــ إلاغا٢بـــــت ؾـــــُىلت اإلاهــ

 ٧اُٞت إلاىاظهت التزاماتها والاؾخمغاع في ؤٖمالها.
 

 جذغُم مخؿلباث حغؿُت مخاؾش  مدفظت املبادالث زاهُا 

يذ ألاػمت اإلاالُت ألازحرة ؤن مٗالجت هظه اإلاساَغ باؾخسضام ُٞما ًسو مساَغ الؿى١ بُ             

٣ت ال٣ُمت اإلاٗغيت للمساَغ )  ٚحر ٧اُٞت و جدضًض مخُلباث ألامىا٫ الخانت  ( Var -  Value at riskٍَغ

                                                             
1 -Jaime Caruana ,OP Cit,P 03. 
2 -Christiane Rubeiz, OP Cit ,P07. 
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٣ت ٚحر ٧اٝ زانت في خالت ازخالالث ٦بحرة في ألاؾىا١ . و ؤونذ باؾخسضام  باؾخسضام هظه الٍُغ

٣ت  خباع للخٛحراث الاؾخصىاثُت.   "Var  Value at risk « stresséeٍَغ  1و التي ؾدؿمذ باألزظ بٗحن الٖا

ؤما بسهىم ٖملُاث الخىع٤ٍ ٞالىيُٗاث اإلاسجلت في مدٟٓت اإلاباصالث ؾ٩ُىن لها هٟـ   

اإلاٗالجت للمدٟٓت البى٨ُت ، ٦ما ٞغيذ لجىت باػ٫ مًاٖٟت مخُلباث ألامىا٫ الخانت اإلاخٗل٣ت 

 لخىع٤ٍ بلى زالزت ؤيٗاٝ ؤو ؤعبٗت  .بىيُٗاث بٖاصة ا

ُـاث الخىعٍــ٤ واإلاكـخ٣اث اإلاالُــت اإلا٣ٗــضة وؤصواث              ــ٘ ؤوػان اإلاسـاَغ الترظُدُــت لٗمل ُـض ؤن ٞع ألا٦

ُت َـــٝغ اإلاهـــاٝع ؾـــدى٨ٗـ ٖلـــى هـــظه اليكـــاَاث اإلاهـــٞغ ُـــت جُب٣ُهـــا مـــً         اإلاخـــاظغة، و الـــظي بـــضؤث ٖمل

 ص الجضًضة لغؤؽ اإلاا٫ . و التي ؾٝى جتراظ٘ ؤمام هظه ال٣ُى 
 

 بسظاء بػذ جدىؾي هلي غذ املخاؾش الىظامُت زالثا

ــــا٫              مــ ــــل صوعة ألٖا ــــ٤ بمغاخــ ــافي ًخٗلــ ــ ــــامل بيــ ــــاٞت هــ ــــى   (Countercyclical Buffer)بيــ بمٗنــ

( مً اإلاىظىصاث اإلاغجخت باإلاسـاَغ %2.5 بلى )نٟغ    ًتراوح مًالمخهام جضهىع اإلادُِ الا٢خهاصي  .

جي, خُض   2 . ؾًُاٝ بك٩ل جضٍع

ًـت عؤؽ اإلاـا٫  ألاصوـىهظا الهامل ؾـحرجٟ٘ الخـض  بياٞتفي خا٫ جم     ؾـىتفـي  %13 بلـى ليؿـبت ٦ٟا

2019. 

  (Leverage Ratio) جؿبُم وعبت الشافػت املالُتسابػا 

ــ٘ اإلاــالي و طلــ٪ فــي خــضوص             ؿــمت %، والتــي ًــخم اخدؿــابها ب3٣اٖخمــاص وؿــبت ظضًــضة هــي وؿــبت الٞغ

ُـــت(،  و التـــي ج٩ـــىن عؤؽ اإلاـــا٫ ألاؾاســـ ي ٖلـــى بظمـــالي اإلاىظـــىصاث ) و٢ـــض جـــم بيـــاٞت اإلاىظـــىصاث زـــاعط اإلاحزاه

خبــاع  ٖىــض  جــإحي م٨ملــت إلاخُلبــاث ألامــىا٫ الخانــت و التــي  لخُُٛــت اإلاســاَغ التــي لــم ًــخم ؤزــظها بٗــحن الٖا

 3جغظُذ اإلاساَغ. 

ُـــت اٖخمـــاص هـــظه ال   بـــييؿـــبت ججـــضع ؤلاقـــاعة بلـــى اهـــه بـــضؤث ٖمل ـــاث  بكـــ٩ل ججٍغ ًـــض مـــً ٦بًر فـــي الٗض

 مـــً  اإلاهــاٝع الٛغبُــت 
ً
ًـــت ؾــىت و  2013 ؾــىتاٖخبــاعا ٖلــى يـــىء  و .  2017 اؾــخمغث هـــظه الٗملُــت بلــى ٚا

ـــاثج  ــ ــــام   الىخـــ ــ ــــً ٖــ ــ ــــــ٠ ألاو٫ مــ ــــي الىهــ ــ ــــبت فــ ــ ــــظه اليؿــ ــ ــــى هــ ــ ــــت ٖلــ ــ ــــضًالث النهاثُــ ــ ــــغاء الخٗــ ــ خم بظــ ـــِـ ــ ــــت ؾــ ــ الخجغبــ

 في بضاًت ٖام 2017
ً
 .2018,وؾخُب٤ ٞٗلُا

 

                                                             
1
- Daniel Nouyi - La Réévaluation du risque de solvabilité et de liquidité : le point de vue de superviseur  Revue  

    d’économie financière , Publications de l’Association d'économie financière , Mars 2011,P : 120. 
2 - Christiane Rubeiz , OP Cit , P : 08. 
3 - La mise en œuvre de Bâle III, vers un secteur bancaire plus sur , OP Cit , P : 62. 
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 1جؿبُم وعبخين ملشاكبت ظُىلت املطاسف  : خامعا 

ُـت الؿـُىلت   ًـت جُب٣ُهـا  ( و Liquidity Coverage Ratio)  )ألاولـى حؿـمى وؿـبت حُٛ ش بضا خـضص جـاٍع

ًـت   مــً بضا
ً
خم اٖخبـاعا ٗـض ٞتـرة مغا٢بــت لهـظه اليؿــبت بـضؤ 2015ؾــىت ؾِـ ًـت  ثب  مــً بضا

ً
  2011 ؾــىتاٖخبـاعا

 . 2015 الٟٗلي في بضاًت ٖام هاخُض بضؤ جُب٣ُ

ــل الهــافي اإلاؿــخ٣غ    ؿــمى وؿــبت الخمٍى
ُ
 (Net Stable Funding Ratio)ؤمــا اليؿــبت الشاهُــت التــي ح

ٖـــام  ًـــت   فـــي بضا
ً
ًـــت ٖـــام  2018ؾـــُخُب٤ عؾـــمُا ٗـــض ٞتـــرة مغا٢بـــت جبـــضؤ فـــي بضا ، وؾـــخ٣ىم لجىـــت بـــاػ٫ 2012ب

غ إلاغا٢بـــت هــاجحن اليؿـــبخحن وزــال٫ الٟتـــرة الاهخ٣الُــت )ٞتـــرة اإلاغا ٢بــت( ؾدؿـــخمغ بمغاظٗــت مـــضي بةٖــضاص ج٣ــاٍع

 جإزحر هاجحن اليؿبخحن ٖلى ألاؾىا١ اإلاالُت وهمى الاثخمان والىمى الا٢خهاصي.

ما وؿبخه  2019في نهاًت ٖام الجىصة   ٖالي  ؾ٩ُىن عؤؽ اإلاا٫ الخٗضًالثٖلى ؤؾاؽ هظه   

 % مً بظمالي عؤؽ اإلاا٫.67

ت التي جًم          يمً الجضو٫ الخالي   IIIىتها اجٟا٢ُت باػ٫ مما ؾب٤ ًم٨ً جلخُو اليؿب الاختراٍػ

ت الجفاكُت باٌص ملخظ اليعب  ( 15الجذٌو سكم )  IIIالاختراٍص

 وعبت املالءة 

  سؤط املاٌ ألاظاس يوعبت) (Tier 1   ظىت  % 6 ≤= سؤط املاٌ +الاخخُاؾُاث + خلىق ألاكلُت + شهشة املدل/ ألاضٌى املشجحت

2013 

  لألظهم الػادًتسؤط املاٌ ألاظاس ي وعبت) Tier  1 Core   / ظىت   % 4,5% ≤ألاضٌى املشجحت  ( = ألاظهم الػادًت +الاخخُاؾُاث

2013   

  = سؤط املاٌ ألاظاس ي لألظهم الػادًتوعبت الحماًت ) Tier  1 Core    +  )2,5 %  ≥ 7%    2019اهؿالكا مً ظىت   

  وعبت العُىلت

  وعبت العُىلت كطيرة ألاحل(LCR)  = ىت ملذة  30ؤضٌى ظاثلت ملذة ت للخٍض   2019ظىت    % 100 ≤ًىم 30ًىم/جذفلاث جلذًٍش

   وعبت العُىلت املخىظؿت و ؾىٍلت ألاحل(NSFR)   بذاًت مً  ظىت  % 100 ≤= مىاسد معخلشة  ملذة ظىت /التزاماث ملذة ظىت

2019  

 ( وعبت الشفؼ املاليLR (  + بذاًت مً    %3 ≤+ شهشة املدل/ ألاضٌى غير املشجحت    كلُتخلىق  ألا سؤط املاٌ + الاخخُاؾُاث

           2019ظىت 

 ( وعبت ملىاحهت خشهت الذوسة الاكخطادًتContracyclique   = )/ ألاضٌى املشجحت  ما بين  ألاظهم الػادًت +الاخخُاؾُاث

   %2,5و  % 0

   =  2,5و  % 1 ≤دل/ ألاضٌى املشجحت  ما بين سؤط املاٌ +اخخُاؾُاث  ألاكلُت + شهشة املوعبت هظامُت%  

Source : Alain Buzelay, Problématique actuelle de la régulation prudentielle pour les   banques  en Europe, 2011  

               P : 5, site internet : site internet http://www.eubg.eu/upload/files/pdf, consulter le 25/06/2017. 

 

 

                                                             
1
- Jaime caruana, OP Cit , P: 06. 
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1: ًلي ٦ما  IIباػ٫ لبك٩ل ؤ٦ثر جٟهُال، ٣ٞض ع٦ؼث الخٗضًالث ٖلى الضٖامت ألاولى 
 

  ؛حُٛحراث ٖلى بَاع مساَغ الؿى١  

 ؛حُٛحراث ٖلى بَاع الدؿيُض 

  ــاٝع بــــإصواث ؤ٦ثــــر ٞٗالُــــت حن ٖلــــى اإلاهــ ــٞغ مخُلبــــاث عؤؽ اإلاــــا٫  إلاالثمــــتالؿــــعي لخــــضُٖم اإلاكــ

 ؛هٝغفي ٧ل م بدؿب ويُٗت اإلاساَغ 

 ُتهـا و ٣ًـىي ج ُـض ًدؿـً مـً هٖى َـاث عؤؽ اإلاـا٫، بد ٍـاصة اخخُا ُـت عؤؽ اإلاـا٫، وػ دؿحن هٖى

 .٢ضعة اإلاهاٝع ٖلى امخهام الخؿاثغ و امخهام الهضماث زال٫ ٞتراث الكضة
  

ت٧اهذ تهضٝ بلى جدؿحن ؤَغ ال٣ىاٖض الا  IIIباػ٫ ًدبحن ؤن لجىت باػ٫ بةصعاط بنالخاث    ختراٍػ

ت الىٓام اإلاهغفي الٗالمي، ووي٘ مٗاًحر ٖاإلاُت زانت بغؤؽ اإلاا٫ للمهاٝع و جد٣ُ ٤ الاؾخ٣غاع و ج٣ٍى

 لًمان الاؾخ٣غاع و الىمى اإلاالي ٖلى اإلاضي البُٗض،و جم٨حن اإلاهاٝع مً الخٛلب بمٟغصها 

 .  ٖلى الايُغاباث اإلاالُت التي ٢ض جدضر صون مؿاٖضة الضو٫ 

إلاساَغ الىٓامُت ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي )وؿبت وؿبت وؿب مضٖمت جإحي  إلاجابهت اجٟغى ؤًًا  

 (   Contracyclique)% ،بياٞت بلى وؿبت يض ج٣لباث الضوعة الا٢خهاصًت  2,5الخماًت في خضوص  

 لل٣غوى،مما ٢ض ًاصي بلى مساَغ هٓامُت جدك٩ل في ٞتراث جىؾ٘ ٦بحر  % والتي 2,5في خضوص  ؤ٢ص ى

 . ال٣غوىاه٨ماف   ُغظل الخض مً زؤؤو ال٨ٗـ ًم٨ً جسًُٟه مً 

ؤزغي ،ؤولذ الاجٟا٢ُت اهخماما ٦بحرا بالؿُىلت لم ٌسجل ؤبضا في الؿىىاث الؿاب٣ت  مً ظهت   

ل٣ض ؤصعظذ  .2008مً بحن ألاؾباب الغثِؿُت التي ؤصث بلى خضور ألاػمت اإلاالُت لؿىت باٖخباعها 

 ً ل ٖلى اإلاضي ال٣هحر و ألازغ ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ و ال)مُٗاع مُٗاٍع (  ًخم مً زاللهما  ٢ُاؽ                     ٍُى

اث الؿُىلت و الخض ٢ضع ؤلام٩ان مً مساَغهاو     .بصاعة مؿخٍى

ٌ ظادظا    III اًجابُاث وظلبُاث باص

 هىا٥ آعاء ٖضًضة منها مً هى مً ًجض هظه ؤلانالخاث اًجابُت و منها مً ًغاه ٖلى ؤنها ؾلبُت              

في  و التي ًم٨ً بًجاػها ُٞما ًلي ٖلى ال٣ُإ اإلاهغ
2 

                                                             
 . 312ظ٘ ؾاب٤، م ٖبض اإلاُلب ٖبض اإلاجُض، مغ  -    1
2
ت،  َهغاوي ؤؾماء،بً خبِب ٖبض الغػا١ -  ت ؤلاؾالمُت ،واكؼ الطيرفت إلاظالمُت في ظل الىظم و املػاًير الاختراٍص اإلااجمغ الضولي الغاب٘ اإلاٗني بالهحٞر

ل ؤلاؾالمي: بصاعة اإلاساَغ والخىُٓم وؤلاقغاٝ ،البى٪ ألاعصوي اإلاغ٦ؼي  ب الخاب٘ ألاعصن بالخٗاو  -ٖمان -والخمٍى ن م٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدىر والخضٍع

ش ألاعصن  -ظضة في مضًىت ٖمان –للبى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت  ّ. 10. ،م 2012ؤ٦خىبغ  8 -6بخاٍع
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 :ها اًجابُات -1

 ؛الىٓام بغمخه ؤ٦ثر ؤمىا ألهه ؾدخىاٞغ خماًت ؤ٦بر يض ؤلاٞالؽ ؾخجٗل 

 ؛ًظ٦غ ؤن ال٣ىاٖض الجضًضة جخًمً ٦ظل٪ بىىصا جغمي إل٢غاع قٟاُٞت ؤ٦بر في الٗالم اإلاالي  

 .اصة ٦بحرة في اخخُاَُاث عؤؽ اإلاا٫  ٍػ
 

ــــــو)  ـــا ًســ ــ ــا ُٞمـــ ــ ــ ــاًحر ( Trichet 2010ؤمــ ــ ــ ــــ ي للمٗــ ــ ــــضُٖم ؤؾاســ ــ ــــ٩ل جــ ــ ــــاػ٫  حكــ ــ ــــت بــ ــ ــــان اجٟا٢ُــ ــ ــــر بــ ــ ُٞٗخبــ

ل و الخىمُت ؾ٩ُىن مٗخبرا . ت لغؤؽ اإلاا٫ و مؿاهمتها ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع اإلاالي اإلاضي الٍُى   1الاختراٍػ

 

 :ها ظلبُات -2

  ض ا ٖلى اإلااؾؿاث ألاي٠ٗ وجٍؼ ط٦غ البٌٗ ؤهه ؾدخ٣لو اإلاهاٝع مً ألاعباح وجٟغى يَٛى

 ؛لٟت الا٢تراىج٩

 للغبذ   ؾخجٗل اإلاهاٝع ؤ٢ل بصعاعا. 
 

ؤوضر ؾ٩ىث بي جالبىث، مً هُئت ٢ُإ اإلاهاٝع ألامحر٦ُت )ٞاًىيكُا٫ و في هظا الكإن 

ِؿؼ عاوهضجِبل( التي جمشل ؤ٦بر اإلاهاٝع ألامحر٦ُت، ؤن هظا اإلاؿخىي اإلاغجٟ٘ مً عؤؽ اإلاا٫ ؾ٣ُلو  ؾٞغ

 . ٢ضعة اإلاهاٝع ٖلى ؤلا٢غاى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Christien  Rubeiz ,OP Cit ,P : 07. 
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 خالضت الفطل الثاوي

و التي جإ٦ض بإنها امخضاص  IIIجىاو٫ هظا الٟهل ؤهم ؤلانالخاث التي ؤٞغػتها اجٟا٢ُاث باػ٫   

و خاولذ ٢ضع  2008.  ل٣ض ظاءث هظه ؤلانالخاث بٗض ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت لؿىت   II إلنالخاث باػ٫ 

 . II مدضوصًت اجٟا٢ُت باػ٫  ْهغثؤي الت و ؤلام٩ان مٗالجت الى٣اثو التي  جلذ زال٫ جل٪ الٟترة 

ت  مً بُنها   ٖضة  IIIاجٟا٢ُاث باػ٫ ل٣ض جًمىذ     حٗضًالث ظىهٍغ

  :٤  بصزا٫ حٗضًالث ٖلى وؿبت اإلاالءة ًٖ ٍَغ

  جضُٖم وؿبت عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي اإلاك٩ل مً ألاؾهم الٗاصًت )وؿبت عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي

  %   4,5لألؾهم الٗاصًت ٌؿاوي 

 5, 2ت خماًت في خضوص بصعاط وؿب  %  
 

٘ خهت  ألاؾهم الٗاصًت (   ال٣ىاٖضبطن جًمىذ   ُخه ) ٞع  الجضًضة  لغؤؽ اإلاا٫ جدؿحن هٖى

ت اإلاهاٝع ٖلى امخهام  اصة اخخُاَُاث عؤؽ اإلاا٫ )وؿبت خماًت ( ،مما ؾٝى ًاصي خخما بلى ج٣ٍى و ٍػ

ا  الخؿاثغ و امخهام الهضماث زال٫ ٞتراث الكضة ،لُهبذ  الخض ألا  % 10,50صوى لغؤؽ اإلاا٫ مؿاٍو

 .  2018في مُل٘ ؾىت 

   2019 ؾىتالجىصة في نهاًت  عؤؽ اإلاا٫ ٖا٫ِك٩ل ؾ الخٗضًالثٖلى ؤؾاؽ هظه   

 مً بظمالي عؤؽ اإلاا٫. %67ما وؿبخه 

جبحن لىا ،  IIIبباػ٫ لجىت باػ٫ يمً اجٟا٢ُت مً زال٫ جىاو٫ خؼمت ؤلانالخاث التي ٞغيتها                

ُت و اإلاالُت ل٨بذ وكاَاتها طاث اإلاساَغة الٗالُت ظ ت ججاه ألاهٓمت اإلاهٞغ  لُا ؤنها ٧اهذ عصة ٞٗل ٢ٍى

الخىع٤ٍ ٢ض جهضث بلى مساَغ ٖملُاث  اإلاالُت ألازحرة ،و بظل٪  ج٩ىن و التي ٧اهذ مهضعا لخضور ألاػمت 

٘  ألا  واإلاكخ٣اث اإلاالُت اإلا٣ٗضة وؤصواث اإلاخاظغة  لها.ن الترظُدُت وػاو طل٪ مً زال٫ ٞع
 

ُت و حجم ألامىا٫ الخانت بظل٪، و ل٨ً ؤصعظذ   ؤًًا لم ج٨خٟي لجىت باػ٫ بخضُٖم هٖى

 ظىاهب هامت ؤزغي و هي 

  ي ٦لي يض اإلاساَغ الىٓامُت ًٖ ٍَغ٤   غ٦تبياٞت هامل بيافي ًخٗل٤ بدبعؾاء بٗض جدَى

 ظىصاث اإلاغجخت باإلاساَغ ؛مً اإلاى  (%2,5 بلى نٟغ    ًتراوح مً  (٢خهاصًت ضوعة الاال     

 والتي ًخم اخدؿابها ب٣ؿمت عؤؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي  %،3في خضوص  جُب٤ُ وؿبت الغاٞٗت اإلاالُت 

م٨ملت إلاخُلباث ألامىا٫ الخانت و حؿمذ بخُُٛت اإلاساَغ  ٖلى بظمالي اإلاىظىصاث، و التي ج٩ىن 

خباع ٖىض جغظُذ اإلاساَغ.  التي لم ًخم ؤزظها بٗحن الٖا
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  الؿُىلت لُخًمً وؿبخحن هما وؿبت الؿُىلت ٖلى اإلاضي ال٣هحر و وؿبت الؿُىلت  بصعاط مُٗاع

ل .   ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ و الٍُى

 

ُت،الألا٦ُض ؤن ظملت هظه ؤلانالخاث ؾٝى ٩ًىن لها او٩ٗاؽ ٖلى   زانت  يكاَاث اإلاهٞغ

 ؤؽ اإلاا٫ . ًإحي الخىع٤ٍ واإلاكخ٣اث اإلاالُت التي ؾٝى جتراظ٘ ؤمام هظه ال٣ُىص الجضًضة لغ ٖملُاث 

 ىخجاث اإلاكخ٣ت و التي ٧اهذ اإلاهظا ٦غص ٞٗل مً لجىت باػ٫ ٖلى بٞغاٍ اإلاهاٝع في ٖملُاث الخىع٤ٍ و 

 مً بحن ؤؾباب ألاػمت اإلاالُت ألازحرة.

ضة ؤو اإلاٗاعيت لهظه الخؼمت مً ؤلانالخاث   ًم٨ً ال٣ى٫ بإهه مهما ٧اهذ ألانىاث اإلاٍا

ت،ًدبحن ؤن لجىت باػ٫  ٖاػمت ٖلى جدؿحن ؤَغ ال٣ىاٖض الخىُٓمُت للمهاٝع و جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع  الاختراٍػ

ُت الٗاإلاُت الغؤؾمالُت . ت ألاهٓمت اإلاهٞغ  و ج٣ٍى

ٖلى يىء ما جم الخُغ١ بلُه في الٟهلحن الؿاب٣حن، ؾٝى هداو٫ حؿلُِ الًىء في الٟهلحن  

ُت في الجؼاثغ ؤمام هظه ا و طل٪ مً زال٫ مداوالث  ،لخدضًاثالشالض و الغاب٘ ٖلى وا٢٘ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت و جدضًض ؤهم الاو٩ٗاؾاث التي ؾخمـ   ت للمٗاًحر الاختراٍػ الخىا٤ٞ م٘ هظه ؤلانالخاث اإلادؿاٖع

ُت  .  الغ٢ابت اإلاهٞغ
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 فطل الثالثال

 واكؼ الشكابت املطشفُت في الجضاثش
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 جمهُض 

ــــمان   ــ ــ ــــت لًــ ــ ــ ًـ ــــلُاث الى٣ض ــ ــ ــا الؿــ ــ ــ ــ ــــؼ ٖليهـ ــ ــ ــــي جغج٨ــ ــ ــ ــــاوع  التـ ــ ــ ــــم  اإلادـ ــ ــ ــــً ؤهــ ــ ــ ُت مـ ــٞغ ــ ــ ــ ــــت اإلاهــ ــ ــ ــــض الغ٢ابـ ــ ــ ٗـ ح

ــــالمت اإلاىٓى  ــ ــ ــ ــ ــــت ؾـ ــ ــ ــ ــ ــــا زانــ ــ ــ ــ ــ ْـ ــــىعا ملخى ــ ــ ــ ــ ــــت جُــ ــ ــ ــ ــ ــــظه الغ٢ابـ ــ ــ ــ ــ ــــذ هــ ــ ــ ــ ــ ٞـ ــــض ٖغ ــ ــ ــ ــ ــــخ٣غاعها . ل٣ــ ــ ــ ــ ــ ُت و اؾـ ــٞغ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت اإلاهــ ــ ــ ــ ــ مـ

ت  ـــٍغ ــ ــ ــ ــــال٫  الٗكــ ــ ــ ــــتزـــ ــ ــ ــ ــــرة ،هدُجـ ــ ــ ــ ُت و  ألازحـ ـــٞغ ــ ــ ــ ــــت اإلاهــ ــ ــ ــ ــــــ٠ ألاهٓمـ ــ ــ ــــهضتها  مسخلـ ــ ــ ــ ــــي قـ ــ ــ ــ ــــت التـ ــ ــ ــ ُـ ــــىالث اإلاال ــ ــ ــ الخدـ

 اإلاالُت  إلاسخل٠ الضو٫ .

 بال٨ُُٟت  ل٣ض ؤنبذ ال٣ُإ اإلاهغفي ًىاظه جدضًاث ٦بحرة ُٞما ًسو ؤصاء وكاَاجه 

ت، و مذ له مً جد٤ُ٣ ٖىاثض ظُضة التي حؿ ٦ما  ؤزبدذ  جٟاصي الخٗغى بلى اإلاساَغ اإلاخٗضصة و اإلاخىٖى

ُت و اإلاالُت ؤنبدذ جىاظه مساَغ ٦بحرة تهضص  ألاػمت اإلاالُت لل٣غوى الغهىُت ؤن اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 .IIIاجٟا٢ُت باػ٫  في جُب٤ُ ؤلانالخاث الالػمت و التي ؤونذ بها  لجىت باػ٫ يمً ؤلاؾغإ او ٖليها  ٦ُانه

تؤًًا    و جم٨حن الؿلُاث الغ٢ابُت مً الى٢ٝى  لخضُٖم جل٪ الخؼمت مً اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ٖلى مضي جُب٣ُها و جصخُذ الازخالالث التي ٢ض جدهل في الى٢ذ اإلاىاؾب، ؤصعظذ لجىت باػ٫  

ت مً ألاصواث و الُغ١ الغ٢ابُت .  مجمٖى

ــــــل  ــ ــــغي ،حٗمــ ــ ــ ــــت ؤزــ ــ ــ ــــً ظهــ ــ ــ ــ مــ ــ ــ ــ ــــلُاث الغ٢ابُــ ــ ــ ــــت الؿــ ــ ــ ــاتها الغ٢ابُــ ــ ــ ــ ــــحن مماعؾــ ــ ــ ــــى جدؿــ ــ ــ ــــت ٖلــ ــ ــ ــ  ت الجؼاثٍغ

ُت الٟٗالت التي ههذ ٖليها لجىت باػ٫ .أمً   ظل الخىا٤ٞ م٘ اإلاباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت اإلاهٞغ

ــــت  ــ ــ ٍـ ــــلُاث الجؼاثغ ــ ــ ــــها الؿـ ــ ــ ــــي جماعؾـ ــ ــ ُت التــ ــٞغ ــ ــ ــ ــــت اإلاهـ ــ ــ ــــ٘ الغ٢ابـ ــ ــ ــــى وا٢ـ ــ ــ ــٝى ٖلـ ــ ــ ــ ــــاو٫  ،للى٢ـ ــ ــ ــٝى هدــ ــ ــ ــ ؾـ

 جىاو٫ اإلاباخض الخالُت  

  ٌ  مهام العلؿاث الشكابُت في الجضاثشو  جىظُم :    املبدث ألاو

 ؤهىاع الشكابت املطشفُت و ؤدواتها :  املبدث الثاوي 

 ت في الجضاثش في ظل الخىافم مؼ : املبدث الثالث ٌ   حػذًل إلاؾاس الخىظُمي للمػاًير الاختراٍص  III باص
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 و مهام العلؿاث الشكابُت في الجضاثش جىظُم :ملبدث ألاٌو ا

 الجضاثشي الىظام املطشفي بيُت املؿلب ألاٌو 

 َُيل الىظام املطشفي الجضاثشي  ؤوال 

اإلاىٓىمت الغ٢ابُت و ؤلاقغاُٞت للىٓام اإلاهغفي و اإلاالي في الجؼاثغ البض مً  جىاو٫ بيُت٢بل            

 الخُغ١ 

٤ ال بلىبهٟت وظحزة  و لى  : ك٩ل الخاليالبيُت الخالُت للىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي والتي ًم٨ً ٖغيها ٞو

 البيُت الحالُت للىظام املطشفي الجضاثشي ( 08  (الشيل سكم

 

 

  

 

ـــــــــذي                                                                                             -  -الحعــــــــاب الجــــــــاسي البًر

 بضذاس   ماظعت 

ــــــذي                            -  -                                                                        كىـــــاة الادخـــــاس البًر

                     بىً الذولت

بىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً  -                               

    البىىن

                                  

-  

 

                                       

 ماظعاث مخخططت  باإلًجاس        ماظعاث البُؼ            حػاغذًت بىىن          ظعاث مالُتما             بىىن           

Source : Abdelkrim SADEG, Le Système Bancaire Algérien : La nouvelle Réglementation, les presses 

de l'imprimerie  A.Ben, Alger,  3002 , P 46. 

       

 

  

 وزارةالمالٌة

 الخزٌنة
 بى٪ الجؼاثغ

 مجلغ الىلذ و اللشع

ت  حمػُت البىىن و املاظعاث املالُت الجضاثٍش

 اللجىت البىىُت 
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  : مًاإلاخ٩ىهت الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي جغ٦ُبت  ًبحن الك٩ل الؿاب٤

 جًم بى٪ الجؼاثغ  و  وػاعة اإلاالُت .   الهُئاث الىلذًت -

ُت و  ال٣غى، اللجىتممشلت في مجلـ الى٣ض و   َُئاث إلاداسة و الشكابت   - ظمُٗت اإلاهٞغ

   البىى٥

ت  و اإلااؾؿاث  .اإلاالُت الجؼاثٍغ

ت و املاظعاث املال -  .ُتاملطاسف الخجاٍس

 

 الهُئاث الىلذًت زاهُا 

 جخ٩ىن مً وػاعة اإلاالُت و بى٪ الجؼاثغ الظي ًترؤؽ الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي .  

 وصاسة املالُت  -1

ــــىػٍغ            ــٝغ الـ ــ َـ ــــض مـــــً  ًـ ــــخىي الخ٩ىمـــــت و بالخدض ــــى مؿـ ًـــــضها ٖلـ ــــخم جدض ًـ ــــت للبلـــــض  ًـ الؿُاؾـــــت الى٣ض

ٍـــغ الىنـــاًت للى ُـــت و الـــظي ٌٗخبـــر وػ ٓـــام اإلاهـــغفي و اإلاـــالي . ٖلـــى مؿـــخىي هـــظه الـــىػاعة جىظـــض اإلا٩لـــ٠ باإلاال

ــــت الجمــــاع٥ جــــضًغ  ــا مضًٍغ ــاٝع و اإلااؾؿــــاث اإلاالُــــت بِىمــ ىــــت التــــي هــــي ؤلاصاعة اإلاسخهــــت باإلاهــ ــــت الخٍؼ مضًٍغ

 1.لىاثذ الهٝغ

 بىً الجضاثش:  -2

ؾاس ي و هى زل٤ الى٣ىص ؤًًُل٘ بضوع ،بى٪ الضولت  وؤ بى٪ البىى٥ ؤو  ًضعى البى٪ اإلاغ٦ؼي 

زغي في زل٣ها ألو ٣ًىم بمغا٢بت اإلااؾؿاث ا ،ال٣اهىهُت )ه٣ىص نهاثُت طاث ؾُىلت و ال٣بى٫ النهاثُت (

-04مغ ع٢م ألٌؿهغ ٖلى يمان ؾالمت و مخاهت الىٓام اإلاهغفي و هى ما ًىو ٖلُه ا٦ما لى٣ىص الىصاج٘  

اإلاىا٤ٞ    11-03لألمغ ع٢م اإلاخٗل٤ ب٣اهىن الى٣ض و ال٣غى اإلاٗض٫ و اإلا٨مل  2010 وثؤ 26لـاإلاىا٤ٞ    10

 . 2003ؤوث  26 لـ

،و   1990ؤوث  14  لـاإلاىا٤ٞ   10-90و ٖىى ال٣اهىن ع٢م ؤلػى 11-03للخظ٦حر ٞان ألامغ ع٢م 

اع ال٣اهىوي لليكاٍ اإلاهغفي واإلاخٗل٤ بكغوٍ مماعؾت هظا  طل٪ للى٣اثو التي ٧اهذ جسو ؤلَا

  ) بى٪ الخلُٟت (.                     اإلاا٫ اإلادلي اليكاٍ هدُجت بٞالؽ بٌٗ اإلاهاٝع الخانت طاث عؤؽ

عي لالؾخ٣غاع اإلاالي ،جم زال٫ ؾىت ؤ  اع الدكَغ ؼ ؤلَا  مغاظٗت ألامغ  2010ًًا و في بَاع حٍٗؼ

٤ بنضاع ألامغ ع٢م  2003 ؤوث 26لـ  اإلاىا٤ٞ  11-03  ع٢م  .2010ؤوث  26اإلاىا٤ٞ لـ  04-10ًٖ ٍَغ

                                                             
1 - Abdelkrim SADEG, OP Cit,  P 26. 
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  1ًسىلها ال٣اهىن لبى٪ الجؼاثغ هظ٦غ ما ًلي   مً بحن الهالخُاث الٗامت التي

ــــىع  - ــــبت للخُــ ــــغوٍ اإلاىاؾــ ــٝغ الكــ ــ ــــاث الهــ ــــغوى و ٖملُــ ــــىص، ال٣ــ ــــا٫ الى٣ــ ــــي مجــ ــــاّ فــ ــــ٤ و الخٟــ زلـ

 الا٢خهاصي م٘ الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الضازلي و الخاعجي للى٣ىص ؛

 ؛ج٣ضًم اؾدكاعاث للخ٩ىمت في ٧ل مكغوٕ ٢اهىن و هو جىُٓمي مخٗل٤ باإلاالُت و الى٣ىص  -

غاٝ و  الضولُت.  -  ٌؿاٖض الخ٩ىمت في ٖال٢اتها م٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاخٗضصة ألَا

ت و اإلابِىت ٦ما ًلي اث٠ التي ج٣ىم بها ؤٚلب البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ  ٣ً  2ىم بى٪ الجؼاثغ بمسخل٠ الْى
 

 ًإلاضذاس  بى 

ىُت الى٣ضًت الٗملت الجؼاثغ بى٪ ًهضع   قغوٍ مًي اإلاٗضهُت ؤو منها الىع٢ُت ؾىاء الَى

  الخُُٛت

ىت ،ؾىضاث ألاظىبُت ،الٗمالث الظهبُت والى٣ىص الظهبُت الؿباث٪ جخًمً التي  م٣بىلت ،وؾىضاث الخٍؼ

  الظهب ٖلى الٗملُاث ب٩ل ٣ًىم ؤن الجؼاثغ لبى٪ .الغهً ؤو الًمان ؤو الخهم هٓام بٖاصة جدذ

 . وألظل ه٣ضا وطل٪  والغهً والا٢تراى والبُ٘ بالكغاء  اؾُم ال و
 

 ًالذولت بى   

ملُا نىضو٢ها ٖملُاث لجمُ٘ باليؿبت للضولت اإلاالُت اإلااؾؿت هى الجؼاثغ بى٪  ُتتها ٖو      اإلاهٞغ

 .  يُتاغ ٢الا  و
 

 ًالحىىمت بى  

ىت الجاعي  الخؿاب ،مؿ٪ مهاٍع٠ بضون  ًخىلى  ٣ىم للخٍؼ  اإلاضًىت لٗملُاثا بجمُ٘ مجاها ٍو

٣ً٠ُىم ب . ٦ماالخؿاب هظا ٖلى ججغي  التي والضاثىت  الضولت جًمنها ؤو جهضعها التي ال٣غوى خْى

  الٗمىمُت الهىاص٤ً م٘ بالخٗاون  الضولت جًمنها ؤو جهضعها التي الؿىضاث الجمهىع صٞ٘ ٢ؿاثم لضي

 .حؿُحرها و للضولت الخابٗت اإلاى٣ىلت ألامىا٫ وخٟٔ الضولت ل٣غوى اإلاالُت الخضمتو 

 

 
                                                             

 26/03/2003ـ اإلاىا٤ٞ ٫   11    03 –مً ألامغ ع٢م   37و 36، 35 اإلاىاص  ع٢م   -  1
ا غلى الػمل املطشفي بالجضاثشبىخٟو ظالب وٗىاٖت ، -2 ت و ؤزَش ، مجلت اإلا٨ٟغ ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم ،ظامٗت مدمض زًُغ                               الشكابت الاختراٍص

 .121،م: 2014بؿ٨غة،  الٗضص الخاصي ٖكغ، ؾبخمبر 
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 ًالبىىن  بى  

ت ٣ىم بةٖاصة زهم ألاوعا١جما ٦زغي بيؿبت مً وصاجٗها دخٟٔ لضًه اإلاهاٝع ألا ج      الخجاٍع

ت خؿاباتهم هدُجت اإلاٗامالثٖملُاث  و   .ُٞما بُنهم  اإلا٣انت لدؿٍى

 ٣ًىم باالقترا٥ م٘ الخ٩ىمت في وي٘ و جىُٟظ  الؿُاؾت الا٢خهاصًت الٗامت للضولت  الذولت  بىً -

بر بمشابت اإلاؿدكاع اإلاالي للضولت و مهضع هام   مً مهاصع لخد٤ُ٣  الهالر الا٢خهاصي الٗام . ٦ما ٌٗخ

 الاثخمان.
 

                       َُئاث إلاداسة و الشكابت زالثا

 مً بحن اإلاهام التي جًُل٘ بها هظه الهُئاث هظ٦غ ما ًلي: 

 :مجلغ الىلذ و اللشع 1-

  جغ٦ُبخه 

  1ًخ٩ىن مً

 .ثغ ؾبٗت ؤًٖاء مً مجلـ ؤلاصاعة لبى٪ الجؼا -

-  ٤ ًٖىان ًخم ازخُاعهما ٖلى ؤؾاؽ ٦ٟاءتهما في اإلاجا٫ الا٢خهاصي و الى٣ضي ٌُٗىان ًٖ ٍَغ

 .  عثاس ي   بنضاع مغؾىم 

ًترؤؽ هظا اإلاجلـ مداٞٔ بى٪ الجؼاثغ، خُض ٌؿخضعي    03-11مً ألامغ  60 ع٢مخؿب اإلااصة  

ًً٘  .غي اظخماٖاث اؾخصىاثُت ٍم٨ً ؤن ًجو ؤًٖاء اإلاجلـ بهٟت صوعٍت مغة ٧ل زالسي في صوعة ٖاصًت 

خم اجساط ال٣غاعاث بإٚلبُت ألانـىاث هؤًٖاء اإلاجلـ الخىُٓم الضازلي الخام ب و فـي خالـت الدؿـاوي   ٍو

 .ٞهىث اإلاداٞٔ ًغجر ال٨ٟت 

  مهامه 

ت مً اإلاهام    2:ًًُل٘ هظا اإلاجلـ بمجمٖى

ــــؼي ) - ُـــــاث البىـــــ٪ اإلاغ٦ـ ــاًحر و قـــــغوٍ ٖمل ــ ٗـ ــــضاع ويـــــ٘ م ــ ٬ه٣ـــــضي بنـ ــ ًـ ــــى١ الى٣ض ـــاث  ،تؾـ الٗملُــ

ـــاصن الشمُىــــت و الٗملــــت الهــــٗبت  ٗـ اإلا٣انــــت  ،حجــــم ال٨خلــــت الى٣ضًــــت و ال٣ــــغوى،اإلاخٗل٣ــــت باإلا

( ؛ ؤهٓمتحؿُحر وجامحن   الضٞ٘ و حؿُحر اخخُاَُاث الهٝغ
                                                             

 .26/08/2003اإلاىا٤ٞ لـ   11-03مً ألامغ ع٢م  59و  58  اإلااصة ع٢م  -1
 .اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى 2010/08/26لـ   اإلاىا٤ٞ  04-10ألامغ ع٢م مً  62خؿب اإلااصة ع٢م  - 2
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 الٗملُاث م٘ الٗمالء ،جدضًض قغوٍ حؿُحر اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ) وؿب الدؿُحر -

 وكاَاث الاؾدكاعة والىؾاَت ( ؛ ،لهٝغجىُٓم ٖملُاث ا ،ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت

ــــىذ  - ــــت و مـــ ــــغي اإلاخسههــ ــــاث ألازـــ ــــىإ اإلااؾؿــ ــــل ؤهـــ ــــت و ٧ــ ُـــ ــــاث اإلاال ــاٝع واإلااؾؿــ ــ ــــاص اإلاهـــ اٖخمــ

   الترازُو 

 باليكاٍ؛       

-  )ً خماص )عؤؽ اإلاا٫ ألاصوى ٦ٟاءة و بزالم اإلاؿحًر  مغا٢بت مضي جىاٞغ قغوٍ الٖا

 .زانت مدخملت  و ؤي قغوٍ 

ـــ ــ ــــظا اإلاجلــ ــــاعؽ هــ ــ ًمــ ــ ـــام ظههــ ــ ــــً  اإلاهـ ــــت مــ ــ ــــضاع مجمٖى ــــ٪ بةنــ ــــلُت الوطلــ ــــر الؿــ ــــى ٌٗخبــ ـــاث ٞهــ ــ خىُٓمـ

   1.الى٣ضًت

  ملطشفُت اللجىت ا -2

 حشىُلتها   

  2جخ٩ىن مً

 .مداٞٔ بى٪ الجؼاثغ باٖخباعه عثِـ هظه اللجىت  -

 .زالزت ؤًٖاء  ًخم ازخُاعهم ٖلى ؤؾاؽ ٦ٟاءتهم في اإلاجا٫ اإلاهغفي اإلاالي و اإلاداؾبي  -

لى لل٣ًاء ًسخاعهما عثِـ اإلاجلـ بٗض مكاوعة هُئت اإلاجلـ ٢ايُان جابٗان - ـ ألٖا        للمجل

لى  ل٣ًاء.ل ألٖا

ٍـت، جخمخـ٘ بإماهـت ٖامـت             ـ الجمهىع َـٝغ عثِـ جضوم ٞترة ؤًٖاءها زمـ ؾىىاث و ٌُٗىـىن مـً 

ُت وجدضص بظغاءاث جىُٓمها و ٖملها مً َٝغ مجلـ بصاعة بى٪ الجؼاثغ بٗض ا٢تراح اللجىت اإلا  .هٞغ

 3  . و في خالت الدؿاوي ٞهىث اإلاداٞٔ ًغجر ال٨ٟتجخسظ ٢غاعاتها بإٚلبُت ألانىاث   

  مهامها 

ُت خؿب اإلااصة ع٢م حٗٝغ    2003/08/26اإلاىا٤ٞ ٫  03-11مغ ع٢م ألمً ا 105 اللجىت اإلاهٞغ

 ٖلى اإلاهاٝع  ٖلى ؤنها هُئت جًُل٘ بمغا٢بت مضي اخترام ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت اإلاُب٣ت

                                                             
1
.2010/08/26اإلاىا٤ٞ ٫   -0104اإلاٗض٫ و اإلاخمم باألمغ ع٢م  2003/08/26 ـاإلاىا٤ٞ ل 03-11   مً ألامغ ع٢م 65و 64 - 63 اإلاىاص-

 . 2003/08/26في  اإلاىا٤ٞ  11 -03 مً ألامغ ع٢م 106 اإلااصة ع٢م  -2
 .   2003/08/26في  اإلاىا٤ٞ  11 -03  مً ألامغ ع٢م 107 اإلااصة ع٢م  -3
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بلى هظا الضوع  باإلياٞت  .و اإلااؾؿاث اإلاالُت و جخسظ بظغاءاث ٣ٖابُت ٖلى ٧ل الى٣اثو التي حسجلها

    هظ٦غ منهاالغ٢ابي ًمىدها ال٣اهىن خ٤ ال٣ُام بمهام ؤزغي 

٠٣ ٖلى قغوٍ اؾخٛال٫ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت و جدغم ٖلى جىاػن ج  -

 ويُٗتهم اإلاالُت؛ 

 ى اخترام ٢ىاٖض الؿحر الخؿً للمهىت؛جدغم ٖل -

جغا٢ب ظل اليكاَاث اإلاخٗل٣ت باإلاجا٫ اإلاهغفي و التي جماعؽ بضون اٖخماص و جُب٤  -

  .ٖليها ال٣ٗىباث

ُت نبدذ ؤ  جخمخ٘ بهالخُاث ع٢ابُت ظض واؾٗت  03-11مغ ع٢م ألل اْفي اللجىت اإلاهٞغ

همت الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث بمخُض  ًم٨نها ال٣ُام   ،ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت

اإلاالُت ؾىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث  و ؤًًا الغ٢ابت اإلاُضاهُت، و ٩ًل٠ بى٪ الجؼاثغ 

ُت بىاؾُت ؤٖىاهه.  1بمماعؾت هظه الغ٢ابت لهالر اللجىت اإلاهٞغ

و ًسى٫ لها  ،همت٢اثمت همىطط و ٞتراث بعؾا٫ الىزاث٤ التي جغاها م٦ما جدضص هظه اللجىت  

غاث مً اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت، جغاها  ال٣اهىن نالخُاث َلب ؤي مٗلىماث جىيُداث و جبًر

   2مُٟضة ألصاء مهمتها.

  ظلؿاث اللجىت املطشفُت 

ت و ال٣ًاثُت و التي ًم٨ً جلخُهها ٦ما ًلي  ت مً الؿلُاث ؤلاصاٍع  جخمخ٘ بمجمٖى
 

ت  -  العلؿاث إلاداٍس

ت الٗامت بدسجُل  ،الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث ؤو الغ٢ابت اإلاُضاهُت زال٫ ٖملُاث  ٣ًىم مٟدكىا اإلاضًٍغ

ٍـــت ُت باٖخباعهـــا ؾـــلُت بصاع ٟـــاث التـــي ًالخٓىنهـــا و التـــي مـــً زاللهـــا ًم٨ـــً للجىـــت اإلاهـــٞغ  اجســـاط ٧ـــل اإلاسال

    3ؤلاظغاءاث الخالُت 

ُتاإلااؾؿاث التي ؤزلذ ب٣ىاٖض الؿحر الخؿً ل جدظًغ بلىجىظُه   -  ؛لمهىت اإلاهٞغ

 ؤوامغ؛ بعؾا٫ -

                                                             
  2003/08/26اإلاىا٤ٞ في   11 -03 مً ألامغ ع٢م  108اإلااصة ع٢م  -1
  . 2003/08/26اإلاىا٤ٞ في   11 -03 مً ألامغ  ع٢م  109اإلااصة ع٢م  -2
. 2003/08/26اإلاىا٤ٞ    11 -03مً ألامغ ع٢م  .113اإلااصة ع٢م   -3
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ــــت  - ُـ ـــغاءاث جدٟٓ ـــاط بظــ ــٝغ بصاعي ما٢ـــــذ الـــــظي ج ،اجســ ــ ــــحن مخهـ ُـ ــــل حٗ ــــى٫ مشـ ــــالخُاث  سـ ــــه الهــ ُـ بل

ت لــــلصاعة ، ــا  اإلااؾؿــــت  حؿــــُحر و  الًــــغوٍع ــا فــــي الجؼاثــــغ  و التــــي ًم٨ــــً ؤن جهــــغح جى٢ٟهــ  ؤو ٞغوٖهــ

 ًٖ الضٞ٘.  
 

 اللػاثُت العلؿاث -

ـــاجي ــ ـــغ ٢ًــ ــ ــــا٫ ألمــ ــ ــــضم الامخشـ ــ ٖـ ــــت  ــ ــــي خالـ ــــظًغ ،  فـــ ــ ــــل الخدـ ــ ُت ؤو ججاهـ ـــٞغ ــ ــــت اإلاهــ ــ ــــضع اللجىـ ــ ــــً ؤن جهـ ــ ًم٨ـ

   1ال٣ٗىباث الخالُت في بَاع بظغاءاث جإصًبُت

 ؤلاهظاع؛ 

 ؛الخىبُش  

 ُـــض الهـــالخُاث بسهـــىم ؤصاء ٗـــٌ الٗملُـــاث ؤو ٧ـــل ؤهـــىإ ج٣ُ  خٓـــغ اإلااؾؿـــت مـــً بظـــغاء ب

 ؛اليكاٍ

  م٘ ؤو بضون ً  ؛عي ما٢ذحُٗحن مخهٝغ بصاالخى٠ُ٢ اإلاا٢ذ ألخض ؤو بٌٗ اإلاؿحًر

 ً؛ب٢الت هاالء اإلاؿحًر 

 خماص   . خب الٖا

باإليــاٞت بلــى طلـــ٪ ًم٨نهــا حؿــلُِ ٣ٖىبـــاث مالُــت فــي خـــضوص ؾــ٠٣ ال ًخٗــضي الخـــض ألاصوــى لـــغؤؽ 

ىت الٗمىمُت.  اإلاا٫ الظي ًلتزم به اإلاهٝغ ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت، وجدهل جل٪ اإلابالٜ مً َٝغ الخٍؼ

ــــظًً ما ــ ــ ــــخام الــ ــ ــ ــــل ألاشــ ــ ــ ــــى ؤن ٧ــ ــ ــ ــــاعة بلــ ــ ــ ــــً ؤلاقــ ــ ــ ــاٝع ًم٨ــ ــ ــ ــ ــــى اإلاهــ ــ ــ ــــت ٖلــ ــ ــ ــــىن الغ٢ابــ ــ ــ ــــىا ؤو  ًماعؾــ ــ ــ  عؾــ

ــــاهىن  ــــي ٢ــ ــا فــ ــ ــــاث اإلاىهــــــىم ٖليهـ ــــت ال٣ٗىبــ ــــذ َاثلـ ــــت جدــ ت  اإلاهىُــ ــــٍغ ــــٗىن  للؿـ ــــت، ًسًــ ــــاث اإلاالُــ و اإلااؾؿـ

  2ال٣ٗىباث .
 

 حمػُت املطاسف  و املاظعاث املالُت -3

ُـت ،التـي  حٗخمـض هىا٥ هُئت جمشُلُت لل٣ُإ اإلاهغفي جخمشل في ظمُٗت اإلاهاٝع  و اإلااؾؿـاث اإلاال

ــــغ    ــ ــــي الجؼاثــ ــ ــــِ فـ ــ ــــي جيكــ ــ ــــت التـ ــ ُـ ــــاث اإلاال ــ ــاٝع و اإلااؾؿــ ــ ــ ــــت اإلاهـ ــ ــ ــــم مجمٖى ــ ًـ ــــغ ،و ج ــ ــــ٪ الجؼاثـ ــ ــٝغ بىــ ــ ــ َـ ــــً  ــ  مـ

ــا ال٣ـــــاهىن  ــا لهــ ٖـــــضة مهــــام زىلهــ ــا جمــــاعؽ  ـــ الى٣ــــض و ال٣ــــغى ، ٦مــ  و ًهــــاص١ ٖلــــى ٢اهىنهــــا ألاؾاســــ ي مجلـــ

  3 و هي ٧الخالي

 
                                                             

 .2003/08/26 اإلاىا٤ٞ   11 -03مً ألامغ ع٢م  114اإلااصة ع٢م    -  1
2
 هٟـ اإلااصة الؿاب٣ت.-
 .اإلاٗض٫ و اإلاخمم 2003/08/26اإلاىا٤ٞ ٫  03-11مغ ع٢م ألمً ا 96اإلااصة ع٢م  - 3
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 ام الؿلُاث الٗمىمُت؛ؤم الضٞإ ًٖ اإلاهالر اإلاكتر٦ت للبىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت زانت 

 يها ؛  بٖالم و جدؿِـ مىسَغ

  ُـــت و جـــضٞ٘ مجـــا٫ الخيؿـــ٤ُ مـــا بـــحن ٗـــت اإلاكـــتر٦ت ل٩امـــل ألاؾـــغة البى٨ ًـــاًا طاث اإلاىٟ صعاؾـــت ال٣

 ٢ىىاث الىٓام اإلاهغفي؛

 ُت ــــٞغ ــــاث اإلاهـــ ُـــ ــــحن الخ٣ى ــا جدؿـــ ــ ــــً بُنهـــ ــــغفي مـــ ــــاٍ اإلاهــ ــــت باليكـــ ُـــ ــــاون اإلاغجب ٗـــــــٌ الكـــ ــــضعؽ ب  جــ

ــــت  ــ ــ ــ ــــجُ٘ اإلاىاٞؿـ ــ ــ ــ ـــغاى حصـ ــ ــ ــ ـــاٍ ؤلا٢ــ ــ ــ ــ ــــت،و وكــ ــ ــ ــ ـــاث الخضًشـ ــ ــ ــ ــــُحر  ،بصزا٫ الخ٨ىىلىظُــ ــ ــ ــ ــــُم و حؿـ ــ ــ ــ ٓـ جى

ً اإلاؿخسضمحن و حك٨ُل ٖال٢اث ما بحن ممشلي الٗما٫، الخضماث  .ج٩ٍى

ُـت ؤو مدـاٞٔ بىـ٪ الجؼاثـغ ٦ما   ال٣ًـاًا  بسهـىمًخم اؾدكاعتها مً َٝغ الىػٍغ اإلا٩لـ٠ باإلاال

ٗـــٌ الهـــالخُاث منهـــا ا٢تـــراح ٣ٖىبـــا ،اإلاهمـــت التـــي جســـو اإلاهىـــت ٗـــٌ ٦مـــا مىدـــذ لهـــا ب ث يـــض ؤخـــض ؤو ب

ُت بلىؤًٖاءها خؿب الخاالث و بما ًخما  ى و ال٣ىاٖض اإلاهىُت   .مداٞٔ بى٪ الجؼاثغ ؤو اللجىت اإلاهٞغ
 

ت املطاسف سابػا   و املاظعاث املالُت  الخجاٍس

    وشاؾاتها الشثِعُت:    1-  

تؤ حٗخبر  ت مً الٗملُاث ، شخام مٗىٍى ُت ا ج٣ىم مً زال٫ وكاَها اإلاٗخاص بمجمٖى  إلاهٞغ

وهي جخمشل في وكاَاتها الخ٣لُضًت ؤو ما ًم٨ً حؿمُتها  ،ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖليها ٖملُاث بى٨ُت ؤؾاؾُت

ُتبالىؾاَت   .ؤو وؾاَت اإلاحزاهُت اإلاهٞغ

ُت ألاؾاؾُت وهي   ًسى٫ لها ال٣اهىن مماعؾت الٗملُاث اإلاهٞغ
1  

  ٖملُاث جل٣ي ألامىا٫ مً الجمهىع 

  ٖملُاث ال٣غى 

 ضٞ٘ جدذ جهٝغ الؼباثً و بصاعتهاوي٘ وؾاثل ال. 

بيكاَاث م٨ملت  ال٣ُام ؤًًاًم٨نها  اإلاهاٝعؾاؾُت التي جماعؾها أللٗملُاث ابلى ا باإلياٞت 

  2و هي  زغي ؤ

 ؛ال٣ُام بٗملُاث الهٝغ  

 ؛الاؾدكاعاث لألٞغاص ُٞما ًسو حؿُحر الظمم و للماؾؿاث ُٞما ًخٗل٤ الدؿُحر اإلاالي 

                                                             
1
المعدلوالمتمم.26/08/2003الموافقلـ11-03مناألمررقم66المادةرقم 

 .68 بلى 66للبىى٥ صون ؾىاها ال٣ُام بهظه الٗملُاث اإلابِىت في اإلاىاص 2010/08/26اإلاىا٤ٞ لـ  04-10مً ألامغ  ع٢م 72جغزو اإلااصة ع٢م 2
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  الكغوٍ التي ًدضصها مجلـ الى٣ض و ال٣غى زغي ٚحر بى٨ُت فيؤوكاَاث.  

ــا جل٣ــــي ألامــــىا٫ مــــً الٗمــــىم و ال بصاعة وؾــــاثل             ججــــضع ؤلاقــــاعة بلــــى ؤن اإلااؾؿــــاث اإلاالُــــت ال ًم٨نهــ

 .1ألازغي  و ًم٨نها ال٣ُام بؿاثغ الٗملُاث ،الضٞ٘ ؤو ويٗها جدذ جهٝغ ػباثنها

و اإلااؾؿاث اإلاالُت التي ؤوكئذ  اإلاهاٝعن ٧ل ٖلى ؤ11-03ع٢م  مً ألامغ  ٦103ما جىو اإلااصة  

ــا بمماعؾـــــت وكـــــاَها  ــــ٤ ال٣ـــــاهىن الجؼاثـــــغي و جلـــــ٪ التـــــي جمخلـــــ٪ م٣ـــــغ اظخمــــاعي فـــــي الخـــــاعط و مـــــغزو لهـــ  ٞو

ـــ  ٗـــت يـــمً الكـــغوٍ التـــي ًدـــضصها مجلـ ٍـــت مؿـــ٪ الخؿـــاباث بهـــٟت مجم ًـــ٘ بلـــى بظباع فـــي الجؼاثـــغ جس

 .الى٣ض و ال٣غى 

ًـــت إلاجلـــ الى٣ـــض وال٣ـــغىمـــغ ألا هـــظا مـــً  62ع٢ـــم جســى٫ اإلاـــاصة   ُـــض  ،نـــالخُاث الؿـــلُت الى٣ض خ

ــــبُت ــــض اإلاداؾــ ـــاًحر و ال٣ىاٖــ ٗـــ ــــ٘ اإلا ــــت 2ًًــ ــــاث اإلاالُــ ــاٝع و اإلااؾؿــ ــ ــــى اإلاهــ ــــت ٖلــ ـــا،اإلاُب٣ــ ًـــ ـــغاءاث  و ؤً ؤلاظـــ

 .وآلاظا٫ إلقهاع ال٣ىاثم اإلاالُت لألَغاٝ اإلاٗىُت وزانت بى٪ الجؼاثغ و التي ًهضعها في ق٩ل جىُٓماث

ت ٞهـــي مدـــضصة بمـــضة ؾـــخت ؤقـــهغ التـــي جلـــي الـــضوعة ظـــا٫ ؤلاقـــهاآُٞمـــا ًســـو   ع للخؿـــاباث الؿـــىٍى

ضة الغؾمُت للٖالهاث ال٣اهىهُت ) ،اإلاداؾبُت اإلاٗىُت  و جغؾل اليسخت ألانلُت  ،(BOALوحكهغ في الجٍغ

ت   .اللجىت البى٨ُت و طل٪ ٢بل بقهاعها بلىمً الخؿاباث الؿىٍى

 

      ملالُت الدشىُلت الحالُت للمطاسف و املاظعاث ا    2-

ــــ٩ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــغي  ًدكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــغفي الجؼاثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام اإلاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الىٓــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ا  خال ـــٞغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ً مهـ ـــٍغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــٗت و ٖكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــً حؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

ــــمت  ـــغ الٗانــ ــــي الجؼاثــ ـــا  فــ ــــل م٣غاتهــ ــــ٘ ٧ــ ــــت، ج٣ـ ــــت مالُــ ــــم و ماؾؿـ ًـ تشــــــكيمة ممتمطــــــة مــــــن الم سســــــات  و ج
   المصرفية والمالية الممول لها ممارسة النشاط في الساحة المصرفية الجزائرية  و هي كالتالي 

 حر؛ نىضو١  بُنها مً ٖمىمُت، مهاٝع ؾخت  الخٞى

  ا ٖكغ ؤعبٗت  مسخلُت؛ بغئوؽ ؤمىا٫ واخض ومهٝغ ؤظىبُت ؤمىا٫ بغئوؽ زانا مهٞغ

 ٖمىمُخان؛ ( 02 ) ازيخان بُنها مً مالُت، ماؾؿاث زالزت · 

 زانخان؛ بزيخان منها ؤلاًجاعي  لالٖخماص قغ٧اث  زمؿت · 

 ُـ لل٣ُـام مٗخمـضة الٟالحـي للخـإمحن حٗايـضًت ُت اثبالٗمل ًـت فـي ؤزـظث، والتـي اإلاهـٞغ    2009 نها

 .مالُت ماؾؿت نٟت

                                                             
  2010/08/26اإلاىا٤ٞ ٫   04-10مً ألامغ ع٢م 72اإلااصة ع٢م   1
و اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي و الىهىم الخىُٓمُت   2007/11/25الهاصع في     11-07داؾبُت اإلادضصة في ال٣اهىن ع٢م جخما  ى م٘ اإلاباصت اإلا  -2

 .اإلاخسظة لخُب٣ُه
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 هاٝعجًمً ٢اثمت هظه اإلا 2014ظاهٟي  2اإلاىا٤ٞ لـ  14-01ن اإلا٣غع ع٢م ؤلى بقاعة إلاججضع 

 و هي ٦ما ًلي  و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاٗخمضة في الجؼاثغ  

تا ( 16الجذٌو سكم )   ملطاسف و املاظعاث املالُت الجضاثٍش

ت املطا   املاظعاث املالُت سف الخجاٍس

 املطاسف الػمىمُت 

 بى٪ الجؼاثغ الخاعجي 

  ني الجؼاثغي  البى٪ الَى

  ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي 

  بى٪ الخىمُت اإلادلُت 

 ُٟت  بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 ٍني لالصزاع و الاخخُا  الهىضو١ الَى

 املطاسف الخاضت 

 ٪الجؼاثغ ؾُتي بى 

 الجؼاثغ بى٪ البر٦ت 

 ُت الٗغبُت  الجؼاثغ - "ABC" اإلااؾؿت اإلاهٞغ

 بى٪ هاج٨ؿِـ 

 الجؼاثغ ؾىؾُدُه ظجرا٫ 

 با  الجؼاثغ بي بن بي باٍع

 الجؼاثغ البى٪ الٗغبي 

 الجؼاثغ بى٪ الش٣ت 

 الجؼاثغ بى٪ الخلُج 

 ل  الجؼاثغ بى٪ ؤلاؾ٩ان للخجاعة والخمٍى

 ٪الجؼاثغ ٞغاوـ بى 

 Calyon  الجؼاثغ 

 الجؼاثغ بى٪ الؿالم 

 الجؼاثغ بحل بؽ بي س ي   

  

  ل الغهني  قغ٦ت بٖاصة الخمٍى

 ٠ُ  الكغ٦ت اإلاالُت لالؾدشماع و اإلاؿاهمت و الخْى

  ؾُدُالم الجؼاثغ 

  الكغ٦ت الٗغبُت للًجاع اإلاالي 

  اإلاٛاعبُت للًجاع اإلاالي 

 ىُت للًجاع اإلاالي  الكغ٦ت الَى

 ًىٜ الجؼاثغ   جاعا  لحًز

  بًجاع ظؼاثغ 

 ني للخٗايضًت ال  الٟالخُت  هىضو١ الَى

 

 . ًخًمً وكغ ٢اثمت البىى٥ و ٢اثمت اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاٗخمضة في الجؼاثغ 2014ظاهٟي  2اإلاىا٤ٞ لـ  14-01م٣غع ع٢م  املطذس:

 بىى٥  مٗخمضة بهٟت حٗخبر هظه الهُئاث الٗىانغ الٟاٖلت في الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي  و هي 

ت اإلاساَغ البى٨ُت  يمً  01-92ًغجهها الخىُٓم ع٢م  ؤو ماؾؿاث مالُت، ٦ما اإلاخٗل٤ بدىُٓم مغ٦ٍؼ

 بىى٥، ماؾؿاث اإلاالُت و  ٧ل هُئت ٢غى ؤزغي ) البُ٘ باإلًجاع  ال٣غوى و ًمحزها ٦ما ًلي  هُئاث

 و ؤزغي( .
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Calyon&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Calyon&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
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 اللؿاع املطشفي و املالي في الجضاثش َُئاث الشكابت و إلاششاف غلى املؿلب الثاوي  

 املالي اإلاهغفي وَُيل الشكابت و إلاششاف غلى الىظام  ؤوال 

ٞـــ٤ الكــــ٩ل              ٓـــام اإلاهــــغفي و اإلاـــالي فـــي الجؼاثــــغ و ًم٨ـــً ٖـــغى ه٩ُــــل الغ٢ابـــت و ؤلاقـــغاٝ ٖلــــى الى

 الخالي 

  الجضاثشي  ملاليَُيل الشكابت و إلاششاف غلى الىظام املطشفي وا (  09شيل سكم )

         

Source : Evaluation de la stabilité du système financier Algérien, Rapport FMI N° 14/161, , Juin 2014, P 40 . 

  

ُت التي حكٝغ ٖلى الىٓام      اهُال٢ا مً الك٩ل الؿاب٤، ًخطر لىا ؤن هُئاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

 :ُٞما ًلي  الجؼاثغ جخمشل اإلاالي فياإلاهغفي و 

 خماص    مجلغ الىلذ و اللشع  : هُئت الخىُٓم و الٖا

 الغ٢ابت هُئت     :            اللجىت املطشفُت 

                   بىً الجضاثش  ( اث ٖامت ت الٗامت للمخٟكُت الٗامتًًم زالزت مضًٍغ    اإلاضًٍغ

ت الٗامت                                                ت الٗامت ٖملُاث مضًٍغ لل٣غى و الخىُٓم و مضًٍغ

  الهٝغ .

مدافظ بىً 

جزائربنك ال اللجىت املطشفُت  مجلغ الىلذ و اللشع 

 سثاظت الجمهىسٍت

ت الػامت  املذًٍش

 للمفدشُت الػامت

ت الػامت  املذًٍش

 لللشع و الخىظُم

 المصرفي

ت الػامت  املذًٍش

 لػملُاث الطشف
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ًترؤؽ ٧ل مً بى٪ الجؼاثغ مجلـ ، خُض1ٌكٝغ ٖلى ٧ل هظه الهُئاث مداٞٔ بى٪ الجؼاثغ           

ُت  الى٣ض  .و ال٣غى و اللجىت اإلاهٞغ

ٞل٣ض  ٞبسهىم خالت الجؼاثغ  ،زغآؤن هُئاث الغ٢ابت جسخل٠ مً بلض بلى  بلى ًم٨ً ؤلاقاعة  

 اإلاىا٤ٞ  04-10اإلاٗض٫ و اإلاخمم باألمغ ع٢م  2003/08/26 ل اإلاىا٤ٞ 11-03ألامغ ع٢م خضص

و ال٣غى واإلا٩ل٠ بىي٘ الخىُٓماث   ممشلت في مجلـ الى٣ض ألاولى :  مهام هُئخحن  2010/08/26 ــل

ُت ٞإو٧ل لها صوع الغ٢ابت ٖلى الىٓام اإلا خماص، والهُئت الشاهُت اللجىت اإلاهٞغ ُت والٖا  .هغفي  اإلاهٞغ

اث الػامت لبىً الجضاثش و زاهُا    ها مهاماملذًٍش

اث ٖامت  و هي                 مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ًدبحن ؤن بى٪ الجؼاثغ ًخًمً زالر مضًٍغ

 ت الٗامت للمخٟكُت الٗامت    ؛اإلاضًٍغ

  ت الٗامت لل٣غى و الخىُٓم؛  اإلاضًٍغ

  ؛ ت الٗامت لٗملُاث الهٝغ  اإلاضًٍغ

 

اث بمهام عثِؿُت للقغاٝ اإلاهغفي و هيالجؼاثغ مً زال٫ هظه  ًًُل٘ بى٪    2 اإلاضًٍغ

  ت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي؛  الغ٢ابت الاختراٍػ

 الغ٢ابت الٗامت للىٓام اإلاهغفي ؛ 

  الخٟخِل اإلاُضاوي  

       

امـه ىب ٢ُوظلبى٪ الجؼاثغ   اإلاٗض٫ و اإلاخمم 2003/08/26 ل  اإلاىا٤ٞ 11-٦03ما ًسى٫ ألامغ ع٢م    

ُـتخسهـُو ب ُت لدؿـاٖضها ٖلـى اهجـاػ مهامهـا الغ٢اب  جخمشـل هـظه الهُئــت  3 .هُئـت لخؿـاب اللجىـت اإلاهـٞغ

ت الٗامت في   للمخٟكُت الٗامت.اإلاضًٍغ

 

 

 

                                                             
٣ا لألمغ ع٢م -1  .26/08/2003لـ إلاىا٤ٞا 11-03  ٌٗحن مداٞٔ  بى٪ الجؼاثغ بمغؾىم عثاس ي وطل٪ ٞو

 2 - Evolution Economique et monétaire en Algérie, Rapport Banque d’Algérie,  2005,P : 131. 

  3مً ألامغ ع٢م  108اإلااصة ع٢م  - 03-11  . اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى 



واقع الرقابة المصرفٌة في الجزائر                                                                                          الفصل الثالث:  

109 
 

1   ت الػامت  للمخفشُت الػامتاملذًٍش

ُت، لدؿــــاٖضها ٖلـــى اهجــــاػ  ُــــام بىيـــ٘ هُئــــت لخؿـــاب اللجىــــت اإلاهـــٞغ ًخىظـــب ٖلـــى بىــــ٪ الجؼاثـــغ ال٣

ت الٗامت للمٟ .1الغ٢ابُت مهامها اث : كُت الٗامت مً زالردجخ٩ىن هظه الهُئت اإلامشلت في اإلاضًٍغ                    مضًٍغ

ت الػامت  (  10شيل سكم )  للمخفشُت الػامت لبىً الجضاثش َُيل املذًٍش

 
 بى٪ الجؼاثغ    املطذس 

 

ت الٗامت يمً ه٩ُلها زالر مٟدكُاث ظه ت ٦ما جًم هظه اإلاضًٍغ ت للكغ١ : ٍى اإلاٟدكُت الجهٍى

ت للىؾِ ال٩اثىت بىالًت البلُضة م٣غها في ٢ؿىُُىت، ت للٛغب  ،اإلاٟدكُت الجهٍى و اإلاٟدكُت الجهٍى

 .الىا٢ٗت بمضًىت وهغان 

                                                             
        اإلاٗض٫  26/08/2010 ـاإلاىا٤ٞ ل  04-10م٨غع  مً ألامغ ع٢م  11م٨ملت باإلااصة ع٢م   2003/08/26ل   اإلاىا٤ٞ 11-03ألامغ ع٢م مً  108اإلااصة ع٢م  1

 و اإلا٨مل      

ت  املفدشُت  لذاخلُتامذًٍش  

ت الػامت  املذًٍش
 للمفدشُت الػامت

ُت للخض٤ُ٢ و الغ٢ابت ت  الٟٖغ ٖلى  اإلاضًٍغ

لالهُا٧  

ُت للقغاٝ الٗام ٖلى ت  الٟٖغ  اإلاضًٍغ

 الىٓام اإلاهغفي

ت  املفدشُت لخاسحُتا مذًٍش  

ت الشكابت غلى املعدىذاث  مذًٍش

ُت للخض٤ُ٢ و مغا٢بت ٍت ااإلاضًغ   لٟٖغ

 الٗملُاث
 

ُت للبرمجت و الخ٣ُُم ت  الٟٖغ  اإلاضًٍغ
           

ُت للخيؿ٤ُ و جيكُِ ت  الٟٖغ  اإلاضًٍغ

 الخ٩ىًٍ
 

ُت للبىى٥ و اإلااؾؿاثاإلاضًغ  ٍت  الٟٖغ  

 اإلاالُت
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ًـُل٘    ت الٗامت للمٟدكُت الٗامت لبى٪ الجؼاثغ،ٖلى ؤنهـا ج ًدبحن مً زال٫ هظا الخىُٓم للمضًٍغ

 ؾىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث  ،اٝ والغ٢ابت بإهىاٖهابمهام ؤؾاؾُت ج٨مً في ؤلاقغ 

 .ؤو الغ٢ابت اإلاُضاهُت

 ىٓم  جـــ 2001/ 30/10ـ اإلاىا٣ٞــت لــ 295الخٗلُمــت الضازلُــت اإلاكــتر٦ت  ع٢ــم ججــضع ؤلاقــاعة بلــى ؤن             

ت الٗامت للمٟدكُت الٗامت لبى٪ الجؼاثغ .    هظا اله٩ُل الخىُٓمي للمضًٍغ

ت الشكابت غلى املعدىذاث -  ( DCP) مذًٍش

غ اإلاؿدىضاث ؤو ما ًُل٤ ٖليها بالغ٢ابت اإلا٨خبُت ٖلى جٟدو  ؿدىض الغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽح   ج٣اٍع

ت التي جغؾلها التي حكمل  ،و  « Reportings »اإلاهاٝع  و اإلااؾؿاث اإلاالُت الىزاث٤ اإلاداؾبُت و الاختراٍػ

ُت و اإلااؾؿاث اإلاالُت بهٟت اإلاهاٝع غ  جسً٘ .صوعٍت بلى ألاماهت الٗامت للجىت اإلاهٞغ  هظه الخ٣اٍع

البى٩ي ، جىُٓماث ًهضعها مجلـ الى٣ض و ال٣غى ال٣اهىن بلى بظغاءاث جىُٓمُت ًٖ ٍَغ٤ ههىم  

غ ،الٟترة التي جخًمنها و  و حٗلُماث بى٪ الجؼاثغ     ظا٫ بعؾالهاآو التي جدضص مدخىي هظه الخ٣اٍع

    01امللحم سكم هظه ال٣ىاثم  يمً ججضون  مجمل.) 

ت باإلاهام الخالُت   جًُل٘ هظه اإلاضًٍغ

 .غ التي جسو ٧ل منها ٤ الخ٣اٍع  مخابٗت مؿخمغة للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ًٖ ٍَغ

   غ التي جغؾل بليها  ال٣ُام بهٟت صوعٍت ٖلى ؤؾاؽ لىخت ٢ُاصة لٗملُاث جدلُل و صعاؾاث للخ٣اٍع

 ى بظغاءاث بهظاع، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي للمهاٝع ؤو ؾىاء و التي ًم٨ً ؤن جًٟي بل

اث.     ٖلى الهُٗض الٗام و ؤًًا بلى جضزالث و جدٍغ
 

ًـخم    ُـت ٢بـل ؤن  ٖـً  الازـخالالث اإلاال غ و مداولت ال٨ك٠  ت  بضعاؾت الخ٣اٍع بطن ج٣ىم هظه اإلاضًٍغ

ت اإلاٟدكُت الخاعظُت ذ بال٣ُام بةظغاءاث جصخُدُت ٢بل و بظل٪ حؿم ،الخإ٦ض منها مً َٝغ ٞغ١ مضًٍغ

 .جضهىع الىيُٗت اإلاالُت للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت
 حٗخبر الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث بمشابت اإلاؿخىي ألاو٫ لىٓام ؤلاهظاع باليؿبت للقغاٝ اإلاهغفي 

" System Early warning "خًمً و ج، ،ٞهي جمشل ع٢ابت صوعٍت و مىخٓمت للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت

 ٖملُت اؾخٛال٫ و جدلُل اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و اإلاالُت اإلاغؾلت يمً ال٣ىاثم .
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ت يمً آلاظا٫ ا بلى يهضٝ هظا الىٕى مً الغ٢ابت لخإ٦ض مً اؾخالم الىزاث٤ اإلاداؾبُت و الاختراٍػ

جغجبِ و الخإ٦ض مً ص٢ت اإلاٗلىماث اإلاهغح بها، ٦ما ٌؿمذ بالى٢ٝى ٖلى ٧ل الى٣اثو التي  ،ال٣اهىهُت

ُت  ًٖ ٧ل  ت التي ويٗها مجلـ الى٣ض و ال٣غى، و ًخم بباٙل اللجىت اإلاهٞغ باخترام الخىُٓماث الاختراٍػ

 مهٝغ ؤو ماؾؿت مالُت ال جدترم هظه الخىُٓماث .
 

ؾخت و ٖكغون مهٝغ و ٖلى  2009هه جم ال٣ُام بهظه الغ٢ابت في ؾىت ؤججضع ؤلاقاعة بلى 

   1ًم٨ً جٟهُلها ٧األحيمالخٓت   616ماؾؿت مالُت و جم حسجُل خىالي 

 ظا٫ بعؾا٫ ال٣ىاثم الخىُٓمُت. آمالخٓت جسو ٖضم اخترام  302

ت بسهىم مُٗاع   60  مالخٓت جسو َلب ج٣ضًم جٟؿحراث لٗضم اخترام اإلاٗاًحر الاختراٍػ

  %25اإلاهاٝع الخانت م٣ابل  %70اإلاساَغ، و التي زهذ بهٟت ٧لُت خىالي ج٣ؿُم          

 . اإلااؾؿاث اإلاالُت % 5الٗمىمُت و  للمهاٝع         

 عؾالت جىضر جىا٢ًاث  في ال٣ىاثم اإلاغؾلت.  186

 عؾالت جسو جباص٫ اإلاٗلىماث.    68
 

م مً ؤهمُت هظه الغ٢ابت التي حٗخبر بمشابت ؤلاهظاع اإلاب٨غ لٗملُاث ؤلاقغاٝ اإلاهغفي   بطن و بالٚغ

ت،بال الخىُٓماث الاختو الى٢ٝى ٖلى مضي اخترام  ٚحر قاملت ل٩ل  هه جب٣ى ال٣ىاثم اإلاغؾلتؤراٍػ

 اإلاٗلىماث  و ٚحر ص٣ُ٢ت .

 جإحي ٖملُاث الغ٢ابت اإلاُضاهُت للخإ٦ض والى٢ٝى ٖلى مضي صخت و مُاب٣ت اإلاٗلىماث اإلاغؾلت لظا 

 .واإلااؾؿاث اإلاالُت ألوياٖها اإلاالُتهاٝع مً َٝغ اإلا
 

ت الٗامت باإلياٞت بلى ٖملُاث الخٟخِل اإلاُضاوي الضو  عٍت التي ج٣ىم بها اللجان الخابٗت للمضًٍغ

ُت ببرمجت ٖملُاث جٟخِل زانت لبٌٗ الىيُٗاث لل للمٟدكُت الٗامت،  مهاٝع            ج٣ىم اللجىت اإلاهٞغ

ها  بلى جلجإ٦ما التي حؿخضعي اهخمام زام،و و اإلااؾؿاث اإلاالُت   ٖملُاث جٟخِل بهضٝ حٗم٤ُ مٗاٞع

 خانت .الُت هٞغاإلايكاَاث بٌٗ الل

 

 

 
 

                                                             
غ بى٪ الجؼاثغ، ؾىت   الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ،  -1   .138،م 2009ج٣ٍغ
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ت  املفدشُت - ( DIE) لخاسحُتا مذًٍش

ت بهظا الضوع  ٣ىمو ًصوعٍت بهٟت ٖملُاث الخٟخِل اإلاُضاوي م٩لٟت بةظغاء  لجان جابٗت للمضًٍغ

 للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الىاقُت في الجؼاثغ .  الٗامت للمٟدكُت الٗامت

ت بدؿب الخٗلُمت الضازلُت ع٢م    Lettre) 2001/ 30/10اإلاىا٣ٞت لــ  295جًُل٘ هظه اإلاضًٍغ

commune ) اث لاإلاخٗل٣ت باإلاهام و الهالخُاث اإلاسىلت ل ت الٗامت للمٟدكُت للالخابٗت مضًٍغ مضًٍغ

ُت اإلاساَغ التي ًخٗغى لها اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت،الٗامت، و ج٣ضًغ  بالخإ٦ض و ج٣ُُم َبُٗت و هٖى

 نت مً الىاخُت اإلاالُت.بم٩اهُاتها إلاجابهت هظه اإلاساَغ زا

ت  اإلاٟدكُت الخاعظُت  ؤنت الضازلُت ٖلى مالخٗلُهظه جىو  ـــمضًٍغ ـــ    1م٩لٟت بـ

  ال٣ُام بمهام مُضاهُت جخًمً الخدغي و الخشبذ و الخد٣ُ٣اث ٖلى مؿخىي اإلاهاٝع 

ص٢ت و قمى٫ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلاهغح بها لبى٪ لخإ٦ض مً ل ،ؤو اإلااؾؿاث اإلاالُت

 ؛الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث بَاع في   ؼاثغالج

  ؛نض١ و مىزى٢ُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُتالى٢ٝى ٖلى مضي  

 ُت اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت   ؛اخترام الخىُٓماث اإلاهٞغ

  .ج٣ضًم مٗلىماث مٟهلت لهُئاث الغ٢ابت ألازغي 
 

ت  اإلاٟدكُت بٗض نهاًت ٧ل مهمت جٟخِل، ج٣ىم غ بخ٣ضًم هخاثج اإلاهمت في  لخاعظُتا مضًٍغ ق٩ل ج٣ٍغ

ت الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاثمجغؾل وسخ  ُت و ىه بلى ٧ل مً مضًغ مضًٍغ  بلى اإلاهٝغ اإلاٗني و اللجىت اإلاهٞغ

  باإلاغا٢بت .

حن لبى٪ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٖملُاث الغ٢ابت بٗحن اإلا٩ان  ٩ًل٠ بها ٞغ١ جخ٩ىن مً مغا٢بحن جابٗ      

،ٖلى ؤن ازخُاع ٖضص و   2001/ 30/10 لــــاإلاىا٣ٞت  295الخٗلُمت الضازلُت  ع٢م خُض جىو الجؼاثغ  

٤ اإلاساَغ و حجم اإلااؾؿت  هٕى اإلاغا٢بحن ًدضص خؿب َبُٗت و حجم الٗملُت، و التي  جدضص بضوعها ٞو

ُت اإلاغا٢بت .   اإلاهٞغ

 

 

 

                                                             
1 -  Benamghar Mourad , La réglementation prudentielle des banques et établissements financiers en 

Algérie et son degré d’adéquation avec aux standards de Bale 1 et Bale 2 ,mémoire de Magistère en 

sciences économiques ,option : Monnaie-finance-Banque faculté des  sciences économiques, commerciales et 

des sciences de Gestion, Université Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU ,Algérie ,2012,P : 115. 
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 مهمت اإلاغا٢بت بٗحن اإلا٩ان ًم٨ً ؤن ج٩ىن  

  طاث َاب٘ ٖام    ُُٟت و الدكُٛلُت جخًمً مغا٢بت مجمل اليكاَاث و الٗملُاث الْى

 للماؾؿت اإلاغا٢بت .

 طاث مىيٕى  مدضصThématique )  )  جسو مجا٫ مٗحن مً اليكاٍ ؤو هٕى مٗحن مً اإلاساَغ

    (ؤهٓمت الضٞ٘، جبٌُِ ألامىا٫ ...و ٚحرها ) مدٟٓت ال٣غوى

 ( طاث مىايُ٘ مسخلٟتTransversal   هظا الىٕى مً الغ٢ابت ًضمج ما بحن ٖضة ٖملُاث ع٢ابت )

 طاث مىايُ٘ مسخلٟت .
      

ُخحن هما  خحن ٖٞغ ت مضًٍغ  جًم هظه اإلاضًٍغ

 

 ت  الفشغُت للبرمجت و الخلُُم   املذًٍش

ت باإلاهام اإلادضصة يمً  / 30/10ل اإلاىا٣ٞت  295الخٗلُمت الضازلُت ع٢م جًُل٘ هظه اإلاضًٍغ

2001   

 هي  و 

  اإلاكاع٦ت في ٖملُت جدًحر البرهامج الؿىىي إلاهام الغ٢ابت بٗحن اإلا٩ان للمهاٝع و اإلااؾؿاث

 اإلاالُت و ج٣ُُم مضي  جىُٟظه .

  .غ ٖملُاث الغ٢ابت بٗحن اإلا٩ان  اإلاؿاهمت في ٖملُت  جغؾُم ج٣اٍع
 

 ت  الفشغُت للخيعُم و جيشُـ ً املذًٍش  الخىٍى

ــ ٍـــت ٖلــــى جد٣ُـــ٤ بغهــ ل حٗمـــل هــــظه اإلاضًغ ٞـــغ١ الخٟخـــِـ  امج الغ٢ابـــت بٗــــحن اإلا٩ـــان مــــً زـــال٫ حكــــ٨ُل 

 ٠ ت ....و ٚحرها(. الخى٣ل، وؾاثلو يمان الضٖم اللىظِؿد٩ُي ) مهاٍع  الى٣ل الًغوٍع
 

ت الخٗا٢ض بَاع هه في ؤججضع ؤلاقاعة بلى   ٖملُت حك٨ُل ٞغ١ الخٟخِل اإلاُضاهُت ،ًم٨ً لهظه اإلاضًٍغ

 حن في مجا٫ ؤهٓمت اإلاٗلىماث إلزغاء ٖمل الٟغ١.م٘ زبراء مشل مداٞٓي الخؿاباث و مسخه

ذ مىظ ؾىت  ا  2000البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ٖملُاث الغ٢ابت بٗحن اإلا٩ان ٖٞغ  جُىعا ملخْى

غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ لؿىت  ،مً خُض ٖضص اإلاهماث  الظي ؤٞاص بإن   2010ٞل٣ض ؤقاع لظل٪ الخ٣ٍغ

ما ٧اهذ ال جخٗضي  ،بٗض 2010لؿىت ٖملُت جٟخِل  52ي ٖملُاث الغ٢ابت بٗحن اإلا٩ان ونلذ بلى خىال

 . % 325ؤي اعجٟإ بيؿبت   2000ٖملُت لؿىت  16
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ت  املفدشُت  -   لذاخلُتامذًٍش

ت م٩لٟت بالخض٤ُ٢ الضازلي لبى٪ الجؼاثغ  و مغا٢بت هُا٧لها والٗملُاث التي ج٣ىم بها.   هظه اإلاضًٍغ

ت الػامت لللشع و الخىظُم امل  -2  طشفي املذًٍش

اث و هي   ت بدىُٓم و بصاعة زالزت مغ٦ٍؼ ت اإلاحزاهُاث  جخ٨ٟل هظه اإلاضًٍغ ت اإلاساَغ  مغ٦ٍؼ  مغ٦ٍؼ

ت ٖىاعى الضٞ٘  . و  مغ٦ٍؼ
اث               11-03مغ ع٢م ألو ا 10-90ؾـ ٢اهىهُت و جىُٓمُت )٢اهىن ع٢م ؤوكاث ٖلى ؤهظه اإلاغ٦ٍؼ

 .  (٪ الجؼاثغاإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى و هي مؿحرة مً َٝغ بى

غها اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت و مغا٦ؼ لخ٣ضًم             حٗخبر مغا٦ؼ ل٣ىاٖض البُاهاث التي جٞى

جلٗب صوعا هاما في  يمان الؿحر الخؿً للؿُاؾاث الاثخماهُت للمهاٝع و اإلااؾؿاث الاؾدكاعث  

 ٝى ٖلى ٖىاعى الضٞ٘ و الخم٨حن لؿلُمت لىؾاثل الضٞ٘ و الاثخمان و الى٢صاعة اإلبااإلاالُت،٦ما حؿمذ 

 مً الاخخُاٍ. 

٢اٖضة بُاهاث مداؾبُت و مالُت ًٖ اإلااؾؿاث و ألاٞغاص  ٗخبر و ؤًًا ح،ؤًٖائهاٖالم ج٣ىم بة           

 و ٖلى ٖىاعى الضٞ٘ .  مضًىهُتهم

ت اإلاساَغ 70-92الخىُٓم ع٢م ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن  ٖلى  ًٟغى ،اإلاخٗل٤ بدىُٓم  و ؾحر مغ٦ٍؼ

 اإلاهاٝع 

ذ الو اإلااؾؿاث اإلاالُت  و طل٪ اهُال٢ا مً ؾ٠٣ مٗحن  مدضص  لٗمالئها،  ال٣غوى التي جمىدهابخهٍغ

 بملُىهحن صًىاع ظؼاثغي .

ت جُىعا ُٞما ًسو ٖضص الخهٍغداث للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت           ذ هظه اإلاغ٦ٍؼ ل٣ض ٖٞغ

 هٓمت اإلاٗلىماجُت . ؤوطل٪ هدُجت جُىع 

ً يمً خم ج          داث ٧ل قهٍغ ظل ألو جخًمً ال٣غوى ٢هحرة ا ،٢غام مٛىاَِؿُتؤالخهٍغ

ل ا اث ٦ما ًلي أ. ظل ألمخىؾُت اإلاضي و ٍَى  ًًا اإلاٗلىماث اإلاهغح بها هي م٣ؿمت الى مجمٖى

  .خؿب ٞئت ال٣غى 

 .ًًخؿب ٢ُإ ؤو ٕٞغ اليكاٍ للمؿخٟض 

  .خؿب  اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت 

  .خؿب  ال٣ُاٖاث ال٣اهىهُت 

 يضب هذه انًعهىيبث إنى هيئت انزقببت في اطبر انزقببت االحتزاسيت.أتزسم  
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ت الػامت   -3  :لػملُاث الطشفاملذًٍش

في بَاع اإلاهام اإلاؿىضة بلى بى٪ الجؼاثغ بسهىم بصاعة اخخُاَُاث الهٝغ ،جًُل٘ هظه                   

ــت الٗامـــت بٗملُــت ؤلاقـــغاٝ ٖلــى ٧ـــل اإلاٗـــامالث التــي جـــخم ت ؤو جدهـــُل   اإلاضًٍغ مــ٘ الخـــاعط بسهــىم حؿـــٍى

ت اإلاسخلٟت.     ٧ل اإلاٗامالث الخجاٍع
 

 مدافظي الحعاباث  زالثا 

اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى ٖلى ؤن ٧ل ماؾؿت   03-11مغ ع٢م ألمً ا 100جىو اإلااصة ع٢م             

ُت ؤو ماؾؿت مالُت و ؤًًا ٧ل ٕٞغ إلاهٝغ ؤظىبي  داٞٓحن للخؿاباث خُٗحن ٖلى ألا٢ل مال٣ُام بمهٞغ

 ؤنٖلى مداٞٓي الخؿاباث اإلاُٗىحن مً َٝغ اإلاهاٝع باإلياٞت بلى التزاماتهم ال٣اهىهُت ىظب ًخ

 ٣ً 1ىمىا في بَاع مهامهم بما ًلي 

  بٖالم مداٞٔ بى٪ الجؼاثغ ٞىعٍا ب٩ل الخغو٢اث التي ًغج٨هها اإلاهٝغ مدل اإلاغا٢بت؛ 

  غ زام  ٖملُاث الغ٢ابت التي ؤظٍغذ؛ إلاداٞٔ بى٪ الجؼاثغ  بسهىمج٣ضًم ج٣ٍغ

  ــــت ــ ــــت الٗامــ ــ ُـ ـــام الجمٗ ــ ً ؤمـــ ــحًر ــ ــ ـــاهمحن و اإلاؿـ ــ ــــهُالث للمؿـــ ــ ــــىذ حؿـ ــ ــــت مــ ــ ُـ ــــام بٗمل ــ ـــغ زــ ــ ــ ـــــغى ج٣ٍغ ٖــ

؛   للمهٝغ

  غ اإلاٗغوى ٖلى الجمُٗت الٗامت للمهٝغ إلاداٞٔ بى٪ الجؼاثغ ؛  بعؾا٫ وسخت مً الخ٣ٍغ

ُت، التــي ًم٨ــً ؤن جُبــ٤   فــي خ٣هــم بٗــٌ ًسًــ٘ مدــاٞٓي الخؿــاباث بلــى ع٢ابــت اللجىــت اإلاهــٞغ

ُت ؤو مـــىٗهم مـــً مماعؾـــت مهــــام  ال٣ٗىبـــاث منهـــا ــٞغ ُـــاث الغ٢ابـــت اإلاهــ الخـــىبُش، مـــىٗهم مــــً مىانـــلت ٖمل

 2ؤزغي ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت لٟترة زالزت ؾىىاث .

 

 

 

 

                                                             
  2003/08/26ل   اإلاىا٤ٞ 11-03ألامغ ع٢م  مً 101اإلااصة ع٢م   -1
  2003/08/26ل   اإلاىا٤ٞ 11-03ألامغ ع٢م مً  102اإلااصة ع٢م  -2
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 ؤهىاع الشكابت املطشفُت و ؤدواتها املبدث الثاوي 

ُت التي  ت  جماعؾها الؿلُاث الغ٢ابُتًدىاو٫ هظا اإلابدض ؤهىإ الغ٢ابت اإلاهٞغ  اإلامشلت الجؼاثٍغ

ُت،  ٖغى ؤهم ؤصواتها في ْل مماعؾت ٖملُاتها الغ٢ابُت.و  في اللجىت اإلاهٞغ
 

 الذاخلُت  الشكابت املؿلب ألاٌو 

 مبادت الشكابت الذاخلُت الفػالت  ؤوال 

ٗــاص الجضًــضة للغ٢ابــت الضازلُــ  1998خــضصث لجىــت بــاػ٫ اهُال٢ــا مــً ؾــىت    ت ،خُــض لــم حٗــض ألاب

ُـــاء ،بــل ؤزـــظث بٗــضا ؤوؾـــ٘  ٍـــل ألامــىا٫ و ألاز ًـــت ٧الخ٣لُــل مـــً الاخخُــا٫ و جدى ج٨خٟــي باألهــضاٝ الخ٣لُض

ُت     1. لُخًمً ٧اٞت اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

اث             ًـــــمً  1998نـــــضع ؾـــــىت ؤالضولُــــت  ججــــضع ؤلاقـــــاعة، بلـــــى ؤن بىـــــ٪ الدؿـــــٍى مبـــــضءا   13وز٣ُـــــت جخ

  2هظه اإلاباصت جم ججمُٗها بلى اإلاداوع الخالُت  ،د٤ُ٣ ع٢ابت صازلُت ٞٗالتلخ

  ت و ز٣اٞت الغ٢ابت؛  الغ٢ابت مً َٝغ اإلاضًٍغ

 ت و ج٣ُُم اإلاساَغ ؛  مٗٞغ

  وكاَاث الغ٢ابت و ٞهل اإلاهام؛ 

  ؛ثاإلاٗلىماث و الاجهاال 

  مغا٢بت اليكاَاث و جصخُذ الى٣اثو؛ 

 ًت.  ج٣ُُم ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت م  َٝغ الؿلُاث الاختراٍػ

 بطن ًدبحن ؤن هىا٥ نالخُاث ظضًضة للغ٢ابت الضازلُت  و جخًمً   

  ؤهٓمت صازلُت للخهي٠ُ لألَغاٝ اإلا٣ابلت و اإلاٗامالث؛ 

  بَاع ج٣ُُم و بصاعة اإلاساَغ الدكُٛلُت؛ 

  .ٖملُت بهخاط مُٗاع اإلاالءة ال٣اهىوي 

 

 

 

تبؾاس الشكابت الذاخلُت للمطاسف  زاهُا  و املاظعاث املالُت الجضاثٍش

                                                             
1 - Sylie Taccola- Lapierre ,OP Cit , P :192. 

2- Cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les organisations bancaires, comité sur le contrôle bancaire 

    Bâle 1998. 
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ت الضولُت، ؤنضعث  الؿلُاثفي بَاع  جُب٤ُ جىنُاث لجىت باػ٫ و اخترام               اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ت الخىُٓم ع٢م  مبر  28اإلاىا٤ٞ لــ  08-11الى٣ضًت الجؼاثٍغ الظي ؤلػى اإلاخٗل٤ بالغ٢ابت الضازلُت، 2011هٞى

 .18/12/2002ل ا٤ٞ  اإلاى  03-02و ٖىى الخىُٓم ع٢م 

ٖٝغ هظا الخىُٓم مًمىن الغ٢ابت الضازلُت الىاظب جُب٣ُها مً َٝغ اإلاهاٝع  و            

اإلااؾؿاث اإلاالُت و خضص في اإلااصة ع٢م  ؤهضاٝ هٓام ع٢ابت الٗملُاث و ؤلاظغاءاث الضازلُت  و التي 

 خهغها ُٞما ًلي 

 ُٗت و الخىُٓمُت؛ الخإ٦ض مً مُاب٣ت الٗملُاث اإلاىجؼة و ؤلاظغاء  اث الضازلُت  لألخ٩ام الدكَغ

 ُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و اإلاالُت مهما ٧اهذ وظهتها ؛  الخإ٦ض مً هٖى

  الخإ٦ض مً اخترام للظغاءاث الضازلُت اإلاخبٗت الجساط ال٣غاعاث و اجساط اإلاساَغ مهما ٧اهذ

 َبُٗتها  و جُب٤ُ مٗاًحر الدؿُحر اإلادضصة مً الجهاػ الخىُٟظي؛ 

   .الم و الاجها٫ ُت ؤهٓمت ؤلٖا  الخإ٦ض مً هٖى

ًـت ؤمـً               ُـ٤ طلــ٪     ظـل جد٣ُـ٤ طلـ٪، خـضصث الؿـلُاث الى٣ض الهُئـاث و الىؾـاثل الالػمـت لخد٣

ُـــت،ٞ ُـــت  الغ٢ابـــت الضازل ُـــظي  تهجـــض هُئـــت اإلاضاولـــ بسهــىم الهُئـــاث التـــي جخـــضزل فـــي ٖمل  و الجهـــاػ الخىٟ

  .الغ٢ابت الضوعٍتظهاػ بت الضاثمت و ى ٧ل مً ظهاػ الغ٢انٖ ٫ ئى و مؿ

إلاغا٢بـت   07في ماصجه ع٢ـم   08-11بالىؾاثل ؤو الُغ١ التي خضصها الخىُٓم ع٢م ؤما ُٞما ًخٗل٤  

ــــً   ٍـــــت و التـــــي ًم٨ـ ــــت الضوع ــــغها يـــــمً الغ٢ابـــــت الضاثمـــــت و الغ٢ابـ ُـــــت ، ٞدهـ ُـــــاث  و ؤلاظـــــغاءاث الضازل الٗمل

٤ الك٩ل الخالي   ٖغيها ٞو
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 (   جىظُم الشكابت الذاخلُت للمطاسف في الجضاثش11)  الشيل سكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mourad Benamghar, La réglementation prudentielle des banques et établissements financiers en 

Algérie et son degré d’adéquation avec aux standards de Bale 1 et Bale 2, mémoire de Magistère en sciences 

économiques ,option : Monnaie-finance-Banque faculté des  sciences économiques, commerciales et des 

sciences de Gestion, Université Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU ,Algérie ,2012, P 17 

               

ُـت  مً الك٩ل الؿاب٤، ًم٨ً ال٣ى٫ بإ ن الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٣ـت فـي اإلاهـاٝع و اإلااؾؿـاث اإلاال

اث و هي:  ت جى٣ؿم بلى زالزت مؿخٍى  الجؼاثٍغ

  .ُٕت ؤو الٟغو  الغ٢ابت مً اإلاؿخىي ألاو٫ و التي ج٩ىن ٖلى مؿخىي الى٧االث اإلاهٞغ

  ت الاؾخٛال٫  . مً اإلاؿخىي الشاويالغ٢ابت  و جماعؽ مً َٝغ مضًٍغ

  الشالض و جًُل٘ بها اإلاٟدكُت الٗامت الخابٗت لمً اإلاؿخىي الغ٢ابت . ت الٗامت للمهٝغ  لمضًٍغ

 

 

 الشكابت الذاخلُت

 

 الشكابت الذاثمت

حن مً َٝغ  جُب٤ ٖلى مؿخٍى

ت  الىخضاث الٗملُاجُت و مضًٍغ

 الاؾخٛال٫

 

الدورية الشكابت   

جُب٤ في ق٩ل مهام جٟخِل 

 مدضصة و ٖكىاثُت

  

 مً املعخىي ألاٌو   سكابت

 

ججغي ٖلى مؿخىي الٗملُاث 

ُت ؤو  التي جخم في الى٧االث اإلاهٞغ

 الٟغوٕ 

 

 مً املعخىي الثاوي سكابت

ت  جُب٤ ٖلى مؿخىي  مضًٍغ

الاؾخٛال٫ لًمان اهخٓام                  

و جامحن و بزباث الٗلُاث التي 

ذ ٖلى مؿخ  ىي الى٧االثؤظٍغ

 ؤو الٟغوٕ  

 

 مً املعخىي الثالث   سكابت

 

هي ع٢ابت ٖامت ًىٟظها اإلاٟدكُت 

 الٗامت ؤو اإلاض٣٢حن الضازلُحن 

 

 



واقع الرقابة المصرفٌة في الجزائر                                                                                          الفصل الثالث:  

119 
 

 خاسحُت الشكابت الالثاوي  املؿلب

ٍـــت الٗامـــت للمٟدكـــُت  ٗـــت للمضًغ ل الخاب َـــٝغ ٞــغ١ الخٟخــِـ جمــاعؽ الغ٢ابـــت و ؤلاقـــغاٝ اإلاهـــغفي مـــً 

ـــغ ــ ــ ــــ٪ الجؼاثــ ــ ــــت لبىـــ ــ ــــمذ ب ،الٗامـــ ــ ــ ـــغاٝ حؿـ ــ ــ ــــت وؤلاقــ ــ ــــً الغ٢ابـــ ــ ــ ــــت مـ ــ ــــىإ مُٗىـــ ــ ــ ــــ٤ ؤهـ ــ ٞـــ ــــ٪ و ــ ــــت و طلـــ ــ ــ ـــ٤ ظملـ ــ ــ  خد٣ُــ

  1مً ألاهضاٝ هىظؼها ُٞما ًلي

 ؛ؾالمت و مخاهت الىٓام اإلاهغفي  

 ؛بصاعة خظعة و مىاؾبت للمساَغ  

 غ الضوعٍت التي جغؾل لبى٪ الجؼاثغ و ُت الخ٣اٍع ت  هٖى  ؛ؤو الهُئت اإلاكٞغ

  ُٗت و الخىُٓمُــت طاث الهــلت باليكــاٍ اإلاهــغفي زانــت جلــ٪ اإلاخٗل٣ــت الامخشــا٫ للــىاثذ و الدكــَغ

ل ؤلاعهابب  ؛ى٢اًت و م٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ و جمٍى

 ُ٘ٞت الغ٢ابت الضازلُت و الخضابحر اإلاخسظة لًمان امً ؤهٓمت الض  .هٖى

ؤًًا وفي بَاع الالتزام بالخىنُاث الهاصعة ًٖ لجىت باػ٫ ج٣ىم هُئت ؤلاقغاٝ اإلاهغفي لبى٪  

 طل٪ مً زال٫ ٣ٖض اظخماٖاث ٖمل و ، الجؼاثغ بغبِ اجهاالث مؿخمغة م٘ اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت

ض الال٨ترووي، حؿعى مً زاللها للغص ٖلى حؿائالث اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث  و م٩اإلااث هاجُٟت و ٖبر البًر

حر ؤ٦بر ٢ضع مً الخىيُداث خى٫ اإلاؿاثل الخىُٓمُت   .اإلاالُت و جٞى

ُت     جُب٤ هُئت ؤلاقغاٝ اإلاهغفي لبى٪ الجؼاثغ زالزت ؤهىإ مً الغ٢ابت اإلاهٞغ

 الشكابت املىخبُت ؤو غلى ؤظاط املعدىذاث. 

 الشكابت املُذاهُت. 

 الشكابت الشاملت. 

 ًم٨ً اؾخٗغاى هظه ألاهىإ مً الغ٢ابت و ؤلاقغاٝ اإلاهغفي ٦ما ًلي  

 

 

                                                             
 ..120:،م 2015بى٪ الجؼاثغ،  ؾىت  ،الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ 1
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 الشكابت املىخبُت ؤو غلى ؤظاط املعدىذاث   ؤوال

ؾؿــاث اإلاالُــت الخايــٗت اختــرام اإلاهــاٝع واإلاا مــضي  جمــاعؽ هــظه الغ٢ابــت بكــ٩ل صاثــم وحؿــهغ ٖلــى

 .للخضابحر ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت اإلاُب٣ت ٖليها

غ الغ٢ابــت الضازلُــت و ــت و ج٣ــاٍع اإلا٩اٞدــت  جخًــمً مٗالجــت و جدلُــل اإلاٗلىمــاث اإلاداؾــبُت و الاختراٍػ

غ مداٞٓي الخؿاباث.  يض جبٌُِ ألامىا٫ اإلاغؾلت مً َٝغ اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت و ٦ظا ج٣اٍع

ـــاؽ اإلاؿـــــدىضاث زــــال٫ ؾـــــىت  ٧للــــذ ؤٖمـــــا٫ خالـــــت ٖــــضم امخشـــــا٫ 73بخدضًــــض  2015الغ٢ابــــت ٖلـــــى ؤؾـ

 . 2014 لألخ٩ام ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت و هى هٟـ الٗضص اإلاسجل زال٫ ؾىت

ُت اإلاسجلت زـال٫ ؾـىت ـ٤  2015 ًم٨ً جٟهُل َبُٗت خاالث ٖضم الامخشا٫ للخىُٓماث اإلاهٞغ ٞو

 الجضو٫ الخالي 

 2015خعب الىىع خالٌ ظىت خىظُماث املطشفُت غذم الامخثاٌ لل خاالث ( 17الجذٌو سكم ) 

 ؾبُػت خاالث غذم الامخثاٌ

ت  لألهظمت العاٍس

 غذد املطاسف

 و املاظعاث املالُت

 غذد خاالث غذم

 الامخثاٌ
 

 %ت باليع

 ٌ  غير وافُت  ضافي ألاضى

 مػامل املالءة مىخفؼ

 ألامىاٌ الخاضت اللاغذًت  ملمػا

 وظادة ألامان

 جلعُم املخاؾش مػامل 

 الخجاسة الخاسحُت 

 املىاسد الذاثمت 

 العُىلت كطيرة ألاحل
 

 نؿخاماؾ (02)

ح (02)  نمهٞغ

حن(  م02)  هٞغ

 مهاٝع 03

 مهاٝع 06

 مهاٝع 04

حن 02  مهٞغ

 مهاٝع 06

14 

04 

04 

07 

24 

08 

02 

10 

19 ,18 

05,48 

05,48 

9,59 

32,88 

10,96 

2,74 

13,70 

 املجمىع
 

 73 100 

غ بى٪ الجؼاثغ،  ؾىت  للجؼاثغ، والى٣ضي الا٢خهاصي ُىع الخ اإلاهضع  . 121 ،م 2015ج٣ٍغ

  

ت الجضًضةبخُٗب٤ُ مً زال٫ خاالث ٖضم الامخشا٫ اإلاسجلت،هالخٔ ؤنها جخٗل٤     اإلاٗاًحر الاختراٍػ

اع   )مٗامل اإلاالءة  و وؾاصة ألامان،مٗامل ج٣ؿُم اإلاساَغ و مٗامل الؿُىلت( التي هو ٖليها ؤلَا

ت اهُال٢ا مً ؾىت الخى ، و التي ؾٝى 2014ُٓمي الجضًض اإلاٗخمض مً َٝغ  الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ

 هظا الٟهل . ىالي مًفي اإلابدض اإلا هخُغ١ بليها بالخٟهُل

ُت هي التي ج٣ىم ب              مً زاللها ٢اثمت  جدضص ةنضاع حٗلُماثججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اللجىت اإلاهٞغ

 .ا٫ الىزاث٤ واإلاؿدىضاثو هماطط وآظا٫ بعؾ
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 الشكابت املُذاهُت زاهُا 

جخم الغ٢ابت بٗحن اإلا٩ان َب٣ا للبرهامج اإلاؿُغ مً َٝغ ؾلُت ؤلاقغاٝ اإلاخمشلت في اللجىت 

ُت و ٢ض ج٩ىن مهماث آهُت ؤو صوعٍت ؤو خؿب ٢ُإ اليكاٍ ؤو طاث َاب٘ ٖام.  اإلاهٞغ

مىزى٢ُت اإلاٗلىماث اإلاغؾلت بلى بى٪ الجؼاثغ  الٛاًت مً هظا الىٕى مً الغ٢ابت ج٨مً في الخإ٦ض مً

بمىظب اإلاخابٗت اإلاؿخمغة في بَاع الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث،٦ما حؿعى ؤًًا بلى ال٣ُام بٟدو ظىاهب 

٤ الغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث ،اليكاٍ و حؿُحر اإلااؾؿاث الخايٗت  .التي ال ًم٨ً ج٣ُُمها ًٖ ٍَغ

   زمؿت 2015ي ويٗتها ؾلُت ؤلاقغاٝ لبى٪ الجؼاثغ لؿىت قملذ زُت الٗمل التل٣ض           

  1و ؤعبٗحن مهمت جٟخِل ُٚذ اإلاىايُ٘ الخالُت 

 مهماث ( 10قاملت ) ع٢ابت. 

  ( 09ع٢ابت ٖلى ٖملُاث الخجاعة الخاعظُت )مهماث. 

  ( 26بٗشاث جد٣ُ٣اث زانت)مهمت. 

  بالتر٦حزباإلقغاٝ اإلاهغفي الىٕى مً الغ٢ابت قهض بصعاط مىهج ظضًض اإلاخٗل٤  للقاعة هظا

جُت اهُال٢ا مً ؾىت ٖملُت  ثؤٖلى اإلاساَغ و الظي بض  ٖلى مجمل اإلاهاٝع 2013جُب٣ُه بهٟت جضٍع

 .في الؿاخت  و اإلااؾؿاث اإلاالُت
 

 الشكابت الشاملت  زالثا 

ُت خى٦مت اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُتالشاجسو مهام الغ٢ابت    ملت ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت، هٖى

بغؤؽ اإلاا٫،ألانى٫،الؿُىلت، اإلاغصوصًت والدؿُحر بهٟت  مً زال٫ ٞدو و جدلُل الجىاهب اإلاغجبُت 

و الظي ٨ٌٗـ صعظت حٗغى اإلااؾؿت  « Composite »ٖامت ٦ما جخىط بدى٣ُِ ٌؿمى الخى٣ُِ اإلاغ٦ب

 2 .للمساَغ و ًدضص بظل٪ مؿخىي اإلاغا٢بت الالػم بسهىنها

بخ٣ُُم ظهاػ م٩اٞدت  ٢امذ لخٟخِل التي ٣ًىصها بى٪ الجؼاثغمهماث اججضع ؤلاقاعة بلى ؤن 

ا لغ٢ابت  ل ؤلاعهاب ٖلى مؿخىي زمؿت مهاٝع وماؾؿاث مالُت، ق٩لذ مىيٖى جبٌُِ ألامىا٫ وجمٍى

 قاملت. 

ت قاملت ٖلى مؿخىي بى٪ آزغ. ًٞال ًٖ طل٪ ببياٞت بلى طل٪، جم بهجاػ ٖملُت ع٢ابت  زخباٍع

، مضٖمت بالخالي ٖملُاث 2008البٗضًت ٖلى الهٝغ بك٩ل ٦بحر في ؾىت  ٣ٞض جم جىؾُ٘ ٖملُاث الغ٢ابت

 الغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث في هظا اإلاجا٫ والتي حٗخبر ٖملُا ٖملُاث ع٢ابت صاثمت.

                                                             
غ بى٪ الجؼاثغ،  ؾىت  للجؼاثغ، والى٣ضي الا٢خهاصي الخُىع  -1  . 124،م 2015ج٣ٍغ
غ بى٪ الجؼاثغ،  ؾىت  للجؼاثغ، والى٣ضي الا٢خهاصي الخُىع  -2  . 138،م 2013ج٣ٍغ
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ت الكاملت في ق٩ل  غ وؾاثل الغ٢ابت الاختراٍػ ٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بى٪ الجؼاثغ ٢ام ؤًًا بخٍُى

خٗلــ٤ ألامــغ باإلااقــغاث اإلاــىظؼة ؤلاخــضي مخابٗــت للمهــاٝع بىاؾــُت  ماقــغاث نــالبت الىٓــام اإلاهــغفي، ٍو

ـــــ ــــي جمــ ـــغ  التــ ــــيُٟها  ٖكـــ ــــت، وجهــ ــــغوى اإلاىػٖــ ــــت ال٣ــ بُٗــ ــــالءة(، َو ــــبت اإلاــ ــــت )وؿــ ــــىا٫ الخانــ ــــخىي ألامــ مؿــ

ومؿــخىي اإلااوهــاث اإلاكــ٩لت لهــا. ٦مــا جــم بصمــاط وؿــبت الؿــُىلت ؤًًــا )وؿــبت قــاملت( ًٞــال ٖــً مجمــٕى 

  .هاٝع الٗمىمُت والخانتماقغاث مغصوصًت اإلا
 

ت جضُٖم ؤلاقغاٝ اإلاهغفي، غ ازخباعاث اإلا٣اومت  مً ػاٍو ججضع ؤلاقاعة بلى ٢ُام بى٪ الجؼاثغ بخٍُى

بك٩ل  (FSAP)، وهي الؿىت التي قهضث جدُحن بغهامج ج٣ُُم ال٣ُإ اإلاالي 2007اٖخباعا مً ؾىت 

 الازخباعاث با٦دكاٝ ه٣اٍ ال٠ًٗ مكتر٥ بحن نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ الٗالمي. حؿمذ هظه 

حك٩ل هظه الازخباعاث ال٣اٖضة التي ٖلى ؤؾاؾها و  في اإلاهاٝع مىٟغصة وفي الىٓام اإلاهغفي في مجمله

 .(Early warning)ًخم وي٘ ماقغاث ؤلاهظاع اإلاب٨غ 
 

غ في بَاع جضُٖم الاؾخ٣غاع اإلاالي،ؤًًا و  ُٟت ؤلاقغاٝ الٗام ٖمل بى٪ الجؼاثغ ٖلى جٍُى  ْو

غ ٢ضعاجه بك٩ل ؤ٦بر في مجا٫ و خاو٫ ، 2009و طل٪ مىظ ؾىت لى الىٓام اإلاهغفي بك٩ل ؤ٦بر ٖ جٍُى

 ًٞال ًٖ الا٦دكاٝ اإلاب٨غ إلاىاًَ ال٠ًٗ والهكاقت ،الغ٢ابت بٗحن اإلا٩ان والغ٢ابت الضاثمت

 في اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت.

م مــً هـظه اإلادــاوالث، جب٣ـى الغ٢ابــت بإهىاٖهـا و زانـ  ت بٗــحن اإلا٩ـان جغج٨ــؼ ٖلـى الى٢ــٝى ل٨ـً بـالٚغ

ًـض  َـاع الاختـراػي الجض ت اإلاٗمى٫ بها والتـي جب٣ـى ٚحـر مخىا٣ٞـت مـ٘ ؤلا ٖلى مضي اخترام الخىُٓماث الاختراٍػ

خُــض جٓــل ٖملُــاث الغ٢ابــت جغ٦ـؼ ٖلــى مــضي اختــرام مُٗــاع اإلاـالءة "٧ــى٥" و الى٢ــٝى ٖلــى مــضي   IIIلبـاػ٫ 

 مساَغ الؿى١ و اإلاساَغ الدكُٛلُت .  حُُٛت مساَغ الاثخمان صون الخُغ١ بلى
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  و ؤَذافها  ؤدواث الشكابت املطشفُتلثاملؿلب الثا

ًـت فـي مماعؾـت   ُٞمـا ًلـي بلـى ألاصواث  ؤٖمالهـا هخٗـغىلبُان الضوع الظي ج٣ىم به الؿلُاث الى٣ض

 و ؤهم ألاهضاٝ التي ًهبى بلى جد٣ُ٣ها .واإلاٗاًحر التي ٌؿخسضمها في ع٢ابخه 

 ؤدواث الشكابت املطشفُتؤوال 

ت ال٣ُام بمهام ؤلاقغاٝ والغ٢ابت ٖلى الجهاػ  جخىلى الؿلُاث الى٣ضًت اإلامشلت في البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

وجىظُه اليكاٍ  ،خماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن ،بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للبىى٥اإلاهغفي 

 اإلاهغفي 

لي و الى٣ضي في الاججاه الظي ًسضم   1الؿُاؾت الا٢خهاصًت للمجخم٘ و ًد٤٣ ؤهضاٞه ؤلاهماثُت .و الخمٍى

و بإصواجه ووؾاثله  ،ًماعؽ البى٪ اإلاغ٦ؼي هظه الغ٢ابت مً زال٫ ؤظهؼجه الٟىُت اإلاخسههت

ؿدىض في طل٪ بلى ألاخ٩ام التي ًسىلها له ٢اهىن بوكاثه و٢اهىن اإلاهاٝع وؤًت ٢ىاهحن ؤزغي  اإلاسخلٟت َو

 جهضع 

 ياٞت بلى ألاهٓمت وال٣غاعاث والخٗلُماث التي جهضع في هظا الكإن .باإل  ،في هظا الخهىم

 الخالُت:صواث ألا ٞةن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٌؿخسضم  ،ولخد٤ُ٣ هظه الغ٢ابت

 2الخفخِش املىخبي : - 1

ٌٗض مً ؤهم ؤهىإ ؤؾالُب الغ٢ابت التي ًماعؾها البى٪ اإلاغ٦ؼي، و ًخًمً ٞدو و جدلُل                 

غ و  ٗها اإلاهاٝع باهخٓام بلى البى٪ اإلاغ٦ؼي الخ٣اٍع و طل٪ للى٢ٝى ٖلى خ٣ُ٣ت اإلاغا٦ؼ  ،البُاهاث التي جٞغ

 ، ت التي ًًٗها مغا٢بىا الخؿاباث لضي اإلاهاٝع غ الؿىٍى اإلاالُت و صعظت ٦ٟاءة ؤصائها، ٦ما ًغا٢ب الخ٣اٍع

 للخإ٦ض مً جىُٟظ ٢غاعاجه و زلى وكاٍ اإلاهاٝع مً ؤًت مسالٟاث .
 

 املُذاوي :  الخفخِش -2

٤ زُت الخٟخِل التي جبحن ٧ل اليكاَاث التي ًجب ال٣ُام بها، و يهضٝ بلى :    3ًجغي ٞو

  ً؛مىظىصاث ؾالمت الخإ٦ض م  اإلاهٝغ

  ٗالُت هٓام الغ٢ابت غ الخانت بها ؛لضازلُاالخإ٦ض مً ؾالمت ٞو  ت و ٞدو الخ٣اٍع

  ٞدو ألاهٓمت الاثخماهُت بإق٩الها و ؤهىاٖها؛ 

                                                             
 . 239،ٖمان ،ألاعصن ،م 2010، صاع ال٨ٟغ لليكغ و الخىػَ٘ ،بداسة الػملُاث املطشفُت و الشكابت غليها، خمض نبخي الُٗاصيؤ -1
 . 65نالح ناخب قا٦غ البٛضاصي، مدمض زمِـ خؿً الخمُمي ،مغظ٘ ؾاب٤ ،م     -2

ػاث املطشفُتدوس الخفخِش في جدلُم الامخثاٌ للظىعاء ؤخمض ؾلمان الٗامغي، خمؼة ٞاث٤ وهُب الؼبُضي،  -3 ، مجلت صعاؾاث مالُت دشَش

 . 22، م، 2017، 39، الٗضص 12ومداؾبُت مجلض 
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 ههاث اإلا٩ىهت إلاىاظهت اإلاساَغ؛ٞدو ٦ٟاًت اإلاس 

  .  ٞدو اله٩ُل الخىُٓمي للمهٝغ
 

ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاغا٢بىن ٣ًىمىن بةٖضاص بغهامج للخٟخِل في اإلاهٝغ بدُض ٌكمل ما             

     1ًلي

 بٖضاص بغهامج مدؿ٤ بحن الخٟخِل اإلاُضاوي والخض٤ُ٢ اإلا٨خبي؛ 

 ُت للمهاٝع بدؿب ٖىامل الخ  غ؛وي٘ ؤولٍى

 ظضو٫ اليكاَاث مبِىا اإلاضة واإلاىاعص اإلاسههت لظل٪؛ 

 .الخاظت بلى مٟدكحن مخسههحن في وكاَاث مدضصة 
 

 2 :مىذ التراخُظ -3

ــت و حٗــىص ؤهمُتهــا            ــت ٖلـى اإلاهــاٝع الخجاٍع حٗخبـر ؤولــى وؾــاثل الغ٢ابــت التـي جماعؾــها البىــى٥ اإلاغ٦ٍؼ

اصة ٖضص اإلاهاٝع ٖ ُت بلى ألازغ الظي ؾخسلٟه ٍػ ُت الخضماث اإلاهٞغ ً خاظت الؿى١ اإلادلي و ٖلى هٖى

ــالُم الؿــــلُت  ــلبا ٖلــــى حٗــ ــا ًــــى٨ٗـ ؾــ ــــاصة خــــضة اإلاىاٞؿــــت ٚحــــر الؿــــلُمت الظخــــظاب الىصاجــــ٘، ممــ و ٖلــــى ٍػ

 .  الى٣ضًت و ٖلى خؿً ؾحر ؤصاء اإلاهاٝع
 

 3 :مزهشاث و حػلُماث البىً املشهضي   - 4 

و حٗلُماث جىُٟظا لل٣ىاهحن و ألاهٓمت، و للخإ٦ض مً خؿً ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بةنضاع مظ٦غاث          

، و ٣ًىم اإلاٟدكىن بضواثغ الغ٢ابت بالبىـ٪ اإلاغ٦ـؼي مـً الخإ٦ـض بـالتزام هـظه اإلاهـاٝع  ؾحر ؤٖما٫ اإلاهاٝع

ــــىصٖحن                 ــــى١ اإلاـــ ــــت خ٣ـــ ًـــ ــالي خما ــ ــــغفي و بالخـــ ــــاػ اإلاهـــ ــــم الجهـــ ــــت و صٖــ ًـــ ــــى خما ــــضٝ بلـــ ــــي تهـــ ــــاث، التـــ ــــظه الخٗلُمـــ بهــ

 ثىحن.  و الضا
 

 

 

 

 
                                                             

  .22، م:هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  -  1
،صعاؾت خالت بى٪ الجؼاثغ ،  مظ٦غة ماظِؿخحر ٚحر املػاًير الذولُت  ظل آلُت سكابت البىً املشهضي غلى ؤغماٌ البىىن في ، مىس ى مباع٥ ؤخالم -2

 .21، م 2005–2004ت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر  ،ظامٗت الجؼاثغ ،ؾىت ٧لُميكىعة   
 .22، م هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  -3
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 1ؤَذافها زاهُا  

ُت بلى جد٤ُ٣ ظملت مً ألاهضاٝ هظ٦غ منها   :تهضٝ الغ٢ابت اإلاهٞغ

  ت مً الىاخُت ال٣اهىهُت ُت و ؾالمت الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلاهاٝع الخجاٍع  الخإ٦ض مً قٖغ

٣ا لل٣ىاهحن و الخىُٓماث اإلاٟغويت ٖليها ؛  و الخىُٓمُت،   ؤي الخد٤٣ مً ؤنها جخم ٞو

  والخٗٝغ ،  خماًت اإلاهلخت الٗامت و طل٪ مً زال٫ خماًت الضاثىحن و اإلاىصٖحن لضي اإلاهاٝع

ت و جصخُدها   ٖلى مىاًَ الخُإ  ؤو ؤلاهما٫ و مهاصع الاهدغاٝ مً َٝغ اإلاهاٝع الخجاٍع

٤ الخىظُه و ؤلاعقاص؛  ًٖ ٍَغ

  ٤ ت ٌؿحران ٞو  الخُِ اإلاغؾىمت الخإ٦ض مً ؤن الخىُٟظ و ألاصاء مً َٝغ اإلاهاٝع الخجاٍع

ها؛  ت،  و الٗمل ٖلى ججىب ألازُاء و جصخُدها في خا٫ و٢ٖى  و ألاهضاٝ اإلاىيٖى

  ت مً الى٢ٕى في مهاٖب مالُت، ٢ض جاصي بلى بخضار ؤزغ ؾلبي و وزُم  و٢اًت اإلاهاٝع الخجاٍع

 ٖلى الىٓام اإلاهغفي؛ 

ت بال٣ىاهحن و ألاهٓمت و الخٗلُماث  الهاصعة ًٖ مجلـ الى٣ض  الخإ٦ض مً ج٣ُض اإلاهاٝع الخجاٍع

 و ال٣غى و البى٪ اإلاغ٦ؼي ؛

  ت و طل٪ مً زال٫ الخد٤٣ مً ال٨ٟاًت الخإ٦ض مً ؾالمت الىي٘ اإلاالي للمهاٝع الخجاٍع

اء بالتزاماتها و اإلاداٞٓت        اإلاالُت و يمان الؿُىلت الالػمت و مضي ٢ضعة اإلاهاٝع ٖلى الٞى

 ٖلى ؤمىا٫ اإلاىصٖحن؛ 

 التي جىاظه اإلاهاٝع و الؿعي بلى مداولت صعاؾتها، بهضٝ بًجاص الخلى٫  الاهخمام باإلاكا٧ل

 اإلاىاؾبت لظل٪؛ 

              ت، و مؿاٖضتها ٖلى مىاظهت اإلاكا٧ل ببضاء اإلاكاوعة و ج٣ضًم الا٢تراخاث للمهاٝع الخجاٍع

 التي حٗتريها .

 

 

 

                                                             
تقُش ٖبض الخ٤، -1  .32-33 م ،م 2010- ٧2009لُت ال٣اهىن،ظامٗت مدمض بى٢اعة،بىمغصاؽ،ؾىت،مظ٦غة ماظؿخحر،الشكابت غلى البىىن الخجاٍس
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ت في ا إلاؾاس حػذًل  املبدث الثالث   IIIفي ظل  الخىافم مؼ باٌص  لجضاثش الخىظُمي للمػاًير الاختراٍص
اع  ت بخٗضًل ؤلَا ت في الجؼاثغ  ٢امذ الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ  و طل٪ الخىُٓمي للمٗاًحر الاختراٍػ

. ؾٝى هداو٫ ج٣ضًم ٖغى مٟهل ل٩اٞت الخٗضًالث التي مؿذ  IIIفي بَاع الخىا٤ٞ م٘ بنالخاث باػ٫  

ت ت التي ٧اهذ  و ل٨ً ٢بل طل٪  هغي  ،الخىُٓماث الاختراٍػ ؤهه مً الًغوعي الخُغ١ بلى ال٣ىاٖض الاختراٍػ

 مُب٣ت مً َٝغ اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت ٢بل نضوع هظه الخٗضًالث .
 

ت املؿبلت في الجضاثش املؿلب ألاٌو   IIكبل ضذوس باٌص اللىاغذ الاختراٍص

تالخىظُمي املخػلم باللىاغذ  إلاؾاس  -ؤوال   الاختراٍص

عي و الخىُٓمي الظي ٌٗالج اإلاٗاًحر و ال٣ىاهحن   ض خضص ٢اهىن الى٣ض و ال٣غىل٣             اع الدكَغ ؤلَا

ت ُتنالخُاث وي٘ الخىُٓماث اإلا 44خُض ط٦غ في ماصجه ع٢م   الاختراٍػ  و اإلاالُت اإلاخٗل٣ت باإلاٗاًحر هٞغ

 ىػَ٘ الؿُىلت و اإلااؾؿاث اإلاالُت، زانت ُٞما ًخٗل٤ بخُُٛت و جهاٝع و اليؿب اإلاُب٣ت ٖلى اإلا 

 و التي ؤؾىضها إلاجلـ الى٣ض و ال٣غى باٖخباعه الؿلُت الى٣ضًت. ،و اإلاالءة اإلاالُت

و اإلااؾؿاث اإلاالُت  هاٝعٖلى وظىب ٢ُام اإلا 159ؤ٦ض هظا ال٣اهىن في ماصجه ع٢م  ،٦ظل٪            

 ت ججاه اإلاىصٖحن و ٦ظا جىاػن اإلاالُت ال٩اُٞت زان اإلاالءةجإمحن الؿُىلت و  ، بهضٝباخترام مٗاًحر الدؿُحر

 . اإلاالُت هُا٧لها 

ت، بسهىم ؤلاظغاءاث الخ٣ىُت لخؿاب هظه ال٣ىاٖض و اإلاٗاًحر   ٦ال  بِىتهاٞل٣ض  الاختراٍػ

 مً الخىُٓماث والخٗلُماث الخالُت:

  ــ لاإلاىا٤ٞ  01-90الخىُٓم ع٢م لُت  14ــ  اإلاخٗل٤ بغؤؽ اإلاا٫ ألاصوى اإلاُب٤ ٖلى 1990ظٍى

 ؛اإلااؾؿاث اإلاالُتو  هاٝعاإلا

  ــ لاإلاىا٤ٞ  09-91الخىُٓم ع٢م تاإلادضص لل٣ىاٖض الا  1991ؤوث  14ــ الخانت بدؿُحر  ختراٍػ

 ؛و اإلااؾؿاث اإلاالُتهاٝع اإلا

  ــ ل تاإلاىا٣ٞ 34-91الخٗلُمت ع٢م مبر  14ــ تاإلاخٗل٣ت بخدضًض ال٣ىاٖض الا  1991هٞى لدؿحر  ختراٍػ

 ؛و اإلااؾؿاث اإلاالُت هاٝعاإلا
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 ــ لاإلاىا٤ٞ  34-91خ٤ للخٗلُمت ع٢م اإلال مبر  14ــ ــ  ؛ 1991هٞى

  ــ ل تاإلاىا٣ٞ 74-94الخٗلُمت ع٢م مبر  29ــ تاإلاخٗل٣ت بخدضًض ال٣ىاٖض الا  1994هٞى لدؿُحر  ختراٍػ

 .34-94و اإلااؾؿاث اإلاالُت و التي حٗض٫ بظغاءاث الخٗلُمت ع٢م  هاٝعاإلا

  ــ ل تاإلاىا٣ٞ 78-95الخٗلُمت ع٢م  ؛اإلاخٗل٣ت بةظغاءاث الهٝغ 1995ر صٌؿمب 26ــ

  ــ ل تاإلاىا٣ٞ 04-99الخٗلُمت ع٢م ذ لل 1999ؤوث  12ــ  مهاٝعالتي جً٘ همىطط الخهٍغ

 واإلااؾؿاث اإلاالُت ليؿب حُُٛت وج٣ؿُم اإلاساَغ.

 .حك٩ل هظه الىهىم اإلاغاظ٘ الخىُٓمُت الغثِؿُت اإلاُب٣ت في الجؼاثغ

 

ت املػاًير الا -زاهُا    ى الىظام املطشفي الجضاثشي املؿبلت غل ختراٍص

 

 وعبت املالءة "هىن"  -1

مبر  29 اإلاىا٣ٞت لــ 74-94مً الخٗلُمت ع٢م  03جىو اإلااصة ع٢م    اإلاخٗل٣ت بخدضًض  1994هٞى

تال٣ىاٖض الا   %08ٖلى يغوعة اخترام اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ليؿبت مالءة مالُت ال ج٣ل ًٖ  ختراٍػ

 : وؿبت ٧ى٥ و ٌٗبر ٖنها بالٗال٢ت الخالُت هظه ألازحرة ًُل٤ ٖليها.

 وعبت هىن = ألامىاٌ الخاضت / مخاؾش اللشوع.

واإلااؾؿاث اإلاالُت ٞترة ػمىُت ٢هىي  مهاٝعججضع اإلاالخٓت ؤن هظه الخٗلُمت ؤُٖذ لل 

 . 1999لخد٤ُ٣ هظه اليؿبت و التي خضصث بنهاًت ؾىت 

 :ا ًليُٞما ًخٗل٤ باألمىا٫ الخانت الهاُٞت ٞهي جدؿب ٦م 

 

الػىاضش الىاحبت  -ألامىاٌ الخاضت الطافُت = ألامىاٌ الخاضت اللاغذًت + ألامىاٌ الخاضت املىملت 

 .الخطم
 

 مً الخٗلُمت  06و  04جغ٦ُبت ٧ل ٖىهغ مً هظه الٗىانغ هي مدضصة يمً اإلاىاص ع٢م  بن 

 :يمً الك٩ل الخالي و التي ًم٨ً ٖغيها  74-94  ع٢م
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 ألامىاٌ الخاضت الطافُت : مىىهاث12شيل سكم 

الػىاضش املخطىمت مً املىاٌ الخاضت                                  ألامىاٌ الخاضت اللاغذًت                          

 اللاغذًت

 

 

 

 

نغ اإلاسهىمت مً ألامىا٫ الٗىا                                                    ألامىا٫ الخانت اإلا٨ملت                    

 الخانت اإلا٨ملت

 

 

 اإلاخٗل٣ت باالخخُاَاث. 74-94مً الخٗلُمت ع٢م  06و 04اإلاىاص  بلىالباخض اؾدىاصا  بٖضاصاإلاهضع: مً 

 : مً هظه الخٗلُمت ٞةن 07ع٢م  هه خؿب اإلااصةؤؤلاقاعة بلى ججضع   

  في خضوص مبلٜ ألامىا٫ ألامىا٫ الخانت اإلا٨ملت جضمج في خؿاب ألامىا٫ الخانت الهاُٞت

 الخانت ال٣اٖضًت.

  مً مبلٜ ألامىا٫  %50خهت بنضاع الؿىضاث ؤو ؤلا٢تراى ب٨ُُٟاث مكغوَت جضمج في خضوص

 الخانت ال٣اٖضًت.
 

 جشحُذ مخاؾش اللشوع  -2

  ٦ما ًلي: 09 ة ع٢م اصاإلابسهىم اإلاساَغ اإلادخملت مً ظغاء جىػَ٘ ال٣غوى ٞل٣ض خهغتها ؤما 

 .٢غوى للٗمالء 

 .٢غوى للمؿخسضمحن 

 .٢غوى للبىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت 

 .٠ُ وؾىضاث اإلاؿاهمت  ؾىضاث الخْى

 .ؾىضاث الضولت وخ٣ى١ ؤزغي ٖلى الضولت 

 رأس يبل اجتًبعي -

 طبث غيز تهك انًتعهقت بئعبدة انتقييى.احتيب -

 اننتبئج انصبفيت نهذوراث انسببقت )أرببح( -

نتيجت انذورة يخصىو ينهب األرببح  -

 انًىسعت.

 .يؤونبث انًخبطز انبنكيت انعبيت -

 انحصت انغير محررة من رأس انمال االجتماعي. -

األسهم انخاصت انمتحصم عهيها بطريقت مباشرة  -

 أو غير مباشرة.

 نتائج دوراث سابقت )خسارة(. -

 األصىل انمعنىيت بما فيها مصاريف انتسجيم. -

 نقص مؤوناث مخاطر انقروض. -

 

 نتقييم.احتياطاث اعادة ا -

 .اصذار سنذاث أو اقتراض بكيفياث مشروطت -

 مساهماث في بنىك ومؤسساث مانيت أخري. -

حقىق مشروطت عهً بنىك ومؤسساث مانيت  -

 .أخري
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 .نافي ألانى٫ بٗض الاهخال٧اث 

 .خؿاباث الخٗضًل ؤو ما بحن الٟغوٕ التي جدمل بهٟت نهاثُت ٖلى الٗمالء ؤو اإلاغاؾلحن 

 .الالتزاماث باإلمًاء 

 ظه الٗىانغ:زهم مً هًخم 

 .مبلٜ الًماهاث اإلاخدهل ٖليها مً الضولت ماؾؿاث الخإمحن واإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت 

  ل  بلىمبالٜ مخدهل ٖليها ٦ًمان الٗمالء ٖلى ق٩ل وصاج٘ ؤو ؤنى٫ مالُت ٢ابلت للخدٍى

 ؾُىلت صون جضهىع ٢ُمتها.

 .اإلااوهاث اإلاك٩لت لخُُٛت الخ٣ى١ ؤو جضهىع ال٣ُم 

 بدؿب صعظت اإلاساَغ  %100 بلى %0ٖملُت جغظُذ بيؿب جتراوح مً  بلىسً٘ هظه اإلاساَغ ج            

 : ٦ما ًليهي التي حك٩لها والًماهاث اإلاغجبُت ب٩ل هٕى مً الٗملُاث اإلابِىت ؤٖاله والتي 

 خعب وعبت هىن : مػامالث الترحُذ ملخاؾش اللشوع(  18) حذٌو سكم 
 

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ــــشاملخاؾــ
 

 مػامالث الترحُذ

كشوع للػمالء، كشوع للمعخخذمين، ألاضىٌ، ظىذاث املعاَمت والخىظُف غير جلً 

 املخػللت باملطاسف واملاظعاث املالُت.
 

100% 

 كشوع املاظعاث ملُمت في الخاسج.
 

50% 

 كشوع للبىىن واملاظعاث امللُمت بالجضاثش.
 

20% 

 ىً الجضاثش.خلىق غلى الذولت وما شابهها وداجؼ ب
 

00% 

 .94-74مً الخٗلُمت ع٢م  11اإلاهضع: اإلااصة ع٢م 

٤ مٗامل ٌؿمى زُغ   ل ٞو ُٞما ًسو الالتزاماث زاعط اإلاحزاهُت ٞةنها جسً٘ لٗملُت الخدٍى

 ال٣غوى، ٦ما ًٓهغ الجضو٫ الخالي:
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 : مػامالث جشحُذ الالتزاماث خاسج امليزاهُت19حذٌو سكم 

ــ ــ ــ ــ ـ ـــاثهىع الػملُــ ــ ــ ـ ــ مػامالث مخاؾش  دسحت املخاؾشة ــ

 اللشوع

 ٌ  اللبى

 ٌ اللشوع(جامىذ كشوع معدىذًت وهفاالث ) في م

 كشوع مىصغت راث غماهاث
 

 %100 مساَغ ظض مغجٟٗت

 كشع معدىذي بذون ؤن جىىن البػاجؼ مدل غمان 

)ضفلاث غمىمُت، الخىفُز الجُذ للمششوع، التزام حمشوي 

)...... 

ير معخػملت مثل السحب غلى املىشىف وكشوع حعهُالث غ

 بمذة
 

 %50 مساَغ مخىؾُت

 مىذ كشوع معدىذًت مػمىهت بالبػاجؼ مدل الػملُت.
 

 %20 مساَغ م٣ٗىلت

حعهُالث غير معخػملت مثل السحب غلى املىشىف ومىذ 

اظىت والتي ًمىً  ؤكلكشوع  بذون ششوؽ وفي ؤي  بلغاَئ

 وكذ .
 

 %00 مساَغ مٗضومت

  .74-94مً الخٗلُمت ع٢م  11اإلااصة ع٢م  بلىالباخض اؾدىاصا  بٖضاصمً  اإلاهضع:

 : زم ًغجر بمٗامالث جغظُذ بدؿب الخ٣ؿُماث الخالُت

 ت ىت الٗمىمُت  بصاعة مغ٦ٍؼ ضي والخٍؼ و بصاعة مدلُت،بى٪ الجؼاثغ،الخؿاب الجاعي البًر

(00%.) 

 ( 05بىى٥ و ماؾؿاث مالُت م٣ُمت في الجؼاثغ%.) 

 (.%20م٣ُمت بالخاعط ) ماؾؿاث ٢غوى 

 ( 100ٖمالء و مؿخسضمحن%.) 

ذ بيؿبت اإلاالءة )وؿبت ٧ى٥( م   جغؾل و صٌؿمبر(  31ظىان و  ٧30ل ؾىت )غجحن ًخم الخهٍغ

ت الٗامت للمٟدكُت الٗامت في ؤظل  ش. 45 ؤ٢هاهبلى بى٪ الجؼاثغ اإلاضًٍغ  ًىم مً هظا الخاٍع
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 ُاس املالءة   ملػ الجذًذ إلاؾاس الخىظُمي الثاوي: املؿلب 

ت ٢امذ  2014اهُال٢ا مً ؾىت              ت مً الىهىم الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ بةنضاع مجمٖى

 الخىُٓمُت و التي ًم٨ً ٖغيها ٦ما ًلي 

  ًخًمً وؿبت اإلاالءة اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع   02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  01-14جىُٓم ع٢م 

 و اإلااؾؿاث اإلاالُت ؛

  ًخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري و باإلاؿاهماث ؛  02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  02-14جىُٓم ع٢م 

  ًخٗل٤ بخهي٠ُ اإلاؿخد٣اث و الالتزاماث بالخى٢ُ٘  02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  03-14جىُٓم ع٢م

ً اإلااوهاث ٖليها .مهاٝع لل  و اإلااؾؿاث اإلاالُت و ج٩ٍى
  

 :بنضاع جىُٓمحن هما  ٦2011ما قهضث ؤًًا ؾىت 

  اإلاخٗل٤ بخدضًض ٢ُاؽ،بصاعة و الغ٢ابت ٖلى زُغ  24/05/2011ل اإلاىا٤ٞ  04-11جىُٓم ع٢م

 الؿُىلت؛

 هاٝعاإلاخًمً الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اإلا 28/11/2011ل اإلاىا٤ٞ  08-11ع٢م  جىُٓم  

 . 18/12/2002ل اإلاىا٤ٞ   03-02و ٖىى الخىُٓم ع٢م  ؤلػىالظي و و اإلااؾؿاث اإلاالُت 
 

 وعبت املالءة  ؤوال 

ــــىت اهُال ــــً ؾـ ـــا مـ ــــت ،  ٢2013ــ ــــمُم ههـــــىم جىُٓمُــ ــــي جهـ ــــت فـ ٍـ ــــت الجؼاثغ ــــلُاث الغ٢ابُــ ــــاصعث الؿـ بـ

ت الضولُت التي جًمىتها اجٟا٢ُاث باػ٫   .  IIIو باػ٫  IIظضًضة ؾُٗا منها للخىا٤ٞ م٘ اإلاخُلباث الاختراٍػ

ــــم ؤ ــــُم ع٢ــ ــــض و ال٣ــــــغى الخىٓــ ـــ الى٣ــ ــ ــــضع مجلــ ـــ٤  01-14نــ ٞـــ ــــبت  02/2014/ 16ل اإلاىا ــــمً وؿــ اإلاخًــ

ــت اإلاهــاٝعاإلاُب٣ــت ٖلــى  اإلاــالءة بلــى بــابحن عثِؿــُحن  ٢ؿــم هــظا ألازحــر خُــض ،و اإلااؾؿــاث اإلاالُــت الجؼاثٍغ

 هما

  ٌ   .جًمً جٟهُل ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت  الباب ألاو

 البـــاب الثـــاوي  ُـــغ ال٨بـــري ُـــاث خؿـــاب اإلاس ُـــغ الؿـــى١ ، زُـــغ ال٣ـــغىجىـــاو٫ ٦ُٟ و اإلاســـاَغ  ز

 الدكُٛلُت

ً اإلاكــــ٩لحن ليؿــــبت اإلاــــالءة ،البــــض مــــً ؤلاقــــاعة ٢بــــل الخُــــغ١ ب ــــ يء مــــً الخ  ٟهــــُل لهــــظًً الٗىهــــٍغ

ٞــ٤ مــ٘ مٗـــاًحر  َــاع الخىا ــت فــي ب بلــى الخــضوص الــضهُا ليؿــبت اإلاــالءة التــي ٞغيــتها الؿـــلُاث الى٣ضًــت الجؼاثٍغ

 .IIIباػ٫ 
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 وعبت املالءة املالُت و ضالخُاث اللجىت املطشفُت -1

 1%9,5بًلذس  دوىؤ بمٗض٫  وعبت مالءة مالُت غامتجٟغى  -

٤ الٗال٢ت الخالُت  05سكم حٗٝغ وؿبت اإلاالءة خؿب اإلااصة  -  ٞو

 

 

 

 

  خُض

 جخًمً مساَغ ال٣غى مساَغ اإلاحزاهُت و مساَغ زاعط اإلاحزاهُت؛ 

  ُـــت اإلاغجخـــت بًـــغب اإلاسههـــاث مـــً ألامـــىا٫ الخانـــت بمىظـــب هـــظه جدؿـــب اإلاســـاَغ الٗملُاج

 ؛%12,5 اإلاساَغ في وؿبت

 ؿى١ اإلاغجخت بًغب اإلاسههاث مً ألامىا٫ الخانت بمىظب هظه جدؿب مساَغ ال

 .%12,5 في وؿبت   اإلاساَغ
 

اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت بىظىب اخترام وؿبت حُُٛت إلاسههاث ألامىا٫  03جلؼم اإلااصة ع٢م 

ــــخىي   ــ ــ ــــي مؿــ ــ ــ ــــت فـ ــ ــ ــــت ال٣اٖضًــ ــ ــ ــــاَغ   % 7الخانـ ــ ــ ــٕى اإلاسـ ــ ــ ــ ـــــغىإلاجمــ ــ ـــغ ال٣ـــ ــ ــ ــ ُـ ــــاَغ ، ز ــ ــ ــــى١ و اإلاســ ــ ــ ــــغ الؿــ ــ ــ ُـ ز

 .الدكُٛلُت

ُـــت ٖلـــى اإلااؾؿـــاث الخايـــٗت حكـــ٨ُل وؾـــاصة جـــضعى  ٦مـــا    وظـــادة ؤمــــانجٟـــغى الؿـــلُاث الغ٢اب

 مً مساَغها اإلاغجخت . % 52,جخ٩ىن مً مسههاث ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت في خضوص وؿبت 

ُت بسهــىم  06جمــىذ اإلاـــاصة ع٢ــم    ُـــاءنـــالخُاث للجىــت اإلاهـــٞغ مهلــت للماؾؿـــاث الخايـــٗت  بٖ

و ؤن (  04اإلاــاصة  بلــى 02اإلاــاصة  مـً)للمخُلبـاث اإلاىهــىم ٖليهــا فـي اإلاــىاص الؿــاب٣ت لخم٨ُنهـا مــً الامخشــا٫ 

جُت في مجا٫ جىػَ٘ ألاعباح في خالت ٖضم اخترام ؤخ٩ام اإلااصة ع٢م   . 04جٟغى جدضًضاث جضٍع

ـــا    ــــاصة ع٢ـــــم ؤًًــ ــــىذ اإلاـ ـــاث   07جمـ ــــى اإلااؾؿــ ــــبت مـــــالءة ٖلـ ُت بٟـــــغى وؿـ ـــٞغ ــــت اإلاهــ نـــــالخُاث للجىـ

ــا فــــي اإلاــــاصجحن ع٢ــــم  ىٓامُــــت المُــــت هألا الخايــــٗت طاث  ٖلــــى  03و ع٢ــــم  02جٟــــى١ اليؿــــبت اإلاىهــــىم ٖليهــ

 الخىالي.

                                                             
.16/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  02اإلااصة ع٢م   1  

 ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت

           9,5%     = وعبت املالءة  املالُت
     الؿى١+مساَغ الدكُٛل مجمٕى الخٗغياث اإلاغجخت لخُغ ال٣غى+زُغ                 
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 جفطُل ألامىاٌ الخاضت اللاهىهُت -2

اإلاخٗل٤ بيؿبت اإلاالءة الباب ألاو٫ لألمىا٫   02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  01-14زهو الخىُٓم ع٢م 

  1ل٣اهىهُت ٦ما ًليٖلى حك٨ُلت ألامىا٫ الخانت ا ًىوخُض  الخانت ال٣اهىهُت،

 

 

 ُم٨ً ٖغيها في الجضو٫ الخالي ٞالٗىانغ اإلا٩ىهت لألمىا٫ الخانت ال٣اٖضًت  ُٞما ًسو

 (: ألامىاٌ الخاضت اللاغذًت20الجذٌو سكم )

 ألامىاٌ الخاضت اللاغذًت

 التي جؿشح منها الػىاضش الحطت الػىاضش املىىهت لها

سؤط املاٌ الاحخماعي ؤو مً  -

 الخخطُظ

 الواث راث الطلت بشؤط املاٌالػ -

خاسج فىاسق بغادة  الاخخُاؾُاث -

 الخلُُم ؤو الخلُُم

 ألاسضذة الذاثىت املشخلت مً حذًذ -

 املاوهاث اللاهىهُت -

هاجج العىت ألاخيرة امللفلت ضاف مً  -

الػشاثب و مً ألاسباح املشجلب 

 جىصَػها .

 

 

≤ 50% 

مً ألامىاٌ  

 الخاضت اللاهىهُت

 

 

 لخانت اإلاٗاص قغاءها ألاؾهم الظاجُت ا -

 ألاعنضة اإلاضًىت اإلاغخلت مً ظضًض ؛ -

 الىىاجج الٗاظؼة ٢ُض الخسهُو ؛ -

 الىىاجج الٗاظؼة اإلادضصة ؾضاؾُا ؛ -

ألانى٫ الشابخت ٚحر اإلااصًت ناُٞت مً  -

الاهخال٧اث و مً اإلااوهاث التي حك٩ل 

 ؛ٞاع١ الا٢خىاء .... ٢ُما مٗضومت

مً مبلٜ اإلاؿاهماث و مً ٧ل  50% -

د٤ ؤزغ ممازل لألمىا٫ الخانت مؿخ

اإلادىػة في بىى٥ و ماؾؿاث مالُت 

 ؤزغي ؛

اإلابالٜ التي جخجاوػ الخضوص الخانت  -

 ؛باإلاؿاهماث

اإلااوهاث الخ٨مُلُت اإلاٟغويت مً  -

ُت .  َٝغ اللجىت اإلاهٞغ

 .16/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  09اإلاهضع : اؾدىاصا بلى اإلااصة ع٢م 

  

 

 ٞهي ٧الخالي:م٩ىهاث ألامىا٫ الخانت الخ٨مُلُت بلى باليؿبت 

                                                             
 .16/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  08اإلااصة ع٢م   1

التكميميةّالّالخاصةاألمّوالقاعديةّ+ّموالّالخاصةاألموالّالخاصةّالقانونيةّ=ّاأل  
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 غىاضش ألامىاٌ الخاضت الخىمُلُت  (21)الجذٌو سكم 

 ألامىاٌ الخاضت الخىمُلُت

 الحطت الششوؽ الػىاضش املىىهت لها

 فىاسق بغادة الخلُُم -

 فىاثؼ ألاضٌى املخاخت للبُؼ  -

   خاسج ظىذاث املعاَمت املدىصة غلى

 عاث املالُت املطاسف و املاظ
 

 

 مً كُمتهم  %50 في خذود 

مً ألامىا٫ الخانت  % 100

 ال٣اٖضًت

مً مبلٜ  %50مسهىم منها 

اإلاؿاهماث و مً ٧ل مؿخد٤ 

زغ ممازل لألمىا٫ الخانت أ

 اإلاهاٝع  اإلادىػة لضي

 و اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي .

ماوهــاث لخغؿُــت املخــاؾش املطــشفُت الػامــت  -

ت للميزاهُتمىىهت غلى املعخدلاث ا  لجاٍس
  

 

مً ألانى٫ اإلاغجخت لخُغ ال٣غى % 25,1في خضوص 

. 

ؤخــــــــشي راث  ظـــــــىذاث املعـــــــاَمت و ظـــــــىذاث -

 مذة غير مدذدة 
 

 / 

ألامـــــــــىاٌ املخإجُـــــــــت مــــــــًـ بضـــــــــذاس ظــــــــــىذاث ؤو  -

 اكتراغاث .

ٚحر ٢ابلت للدؿضًض بال بمىا٣ٞت مؿـب٣ت مـً اللجىـت  -

ُت ؛  اإلاهٞغ

ل صٞـــ٘ـ الٟىاثــــض بطا جإظُـــ حُٗـــي للم٣تــــرى بم٩اهُــــت -

 ٧ان مؿخىي مغصوصًخه ال ٌؿمذ بهظا الضٞ٘ 

 ؾــىىاث بال 05ٖـضم بم٩اهُــت السـخب اإلاؿــب٤ ٢بـل  -

 ؤمــــــىا٫ بطا حٗلــــــ٤ ألامــــــغ بخدىٍــــــل هــــــظا الدؿــــــضًض بلــــــى

 زانت ؛

اؾـــــــــــــــترصاص اإلاؿـــــــــــــــخد٣اث ٩ًـــــــــــــــىن بٗـــــــــــــــض اؾــــــــــــــــترصاص  -

 ً  مؿخد٣اث ظمُ٘ اإلاؿخد٣حن آلازٍغ

 اليكاٍ  مخاخت لخُُٛت الخؿاثغ ختى بٗض جى٠٢ -

 ألامـــــــــــــىاٌ املخإجُـــــــــــــت مــــــــــــًـ بضـــــــــــــذاس ظـــــــــــــىذاث  -

 ؤو اكتراغاث مششوؾت . 

 مً ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت ؛ %50في خضوص  -

  05ظل الاؾخد٣ا١ للمضة ألاولُت ال ٣ًل ًٖ  ؤ -

 ؾىىاث     

 بزُاع مؿب٤ بالدؿضًض بسمـ ؾىىاث ؛ -

ظــــل ؤال ًخًـــمً ٣ٖــــض ال٣ــــغى بىـــض الدؿــــضًض ٢بــــل  -

خ٤ٟ ٖلُـه فـي خالـت الخهـُٟت و حؿـضًض الاؾخد٣ا١ اإلا

ش الخهُٟت .  ٧ل الضًىن اإلاؿخد٣ت بخاٍع
 

 .16/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  10اإلاهضع: اؾدىاصا بلى اإلااصة ع٢م 

 

ُـــت ؤنهـــا طاث ؾـــُىلت  ،ممـــا ؾـــب٤ ًخطـــر ظلُـــا مـــً زـــال٫ الٗىانـــغ اإلا٩ىهـــت لألمـــىا٫ الخانـــت ال٣اهىه

ُـت جمـىذ هـامل ؤمـان ٦ ٍـتٖال ُـت الجؼاثغ و جم٨نهـا مـً امخهـام الخؿـاثغ  ،بحـر للمهـاٝع واإلااؾؿـاث اإلاال

ُت و اإلاالُت. ،اإلادخملت بهٟت ٞىعٍت  و بظل٪ جًمً هٕى مً الاؾخ٣غاع للمىٓىمت اإلاهٞغ
 

  : خؿش اللشع وخؿش العىق املخاؾش الدشغُلُتهُفُاث خعاب املخؿش الىبري  -3
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 الزت ٞئاث و هي:اإلاساَغ بلى ز 01-14نى٠ الخىُٓم ع٢م 

 مساَغ ال٣غى ؛ 

 مساَغ الؿى١ ؛ 

 . اإلاساَغ الٗملُاجُت ؤو الدكُٛلُت 

٦مــا خــضص ل٩ــل ٞئــت مــً هــظه اإلاســاَغ مٗــاًحر جــغظُذ  و َــغ١ خؿــاب حؿــمذ بخدضًــض مباقــغة مبلــٜ 

ؤو بهٟت ٚحر مباقغة مبلٜ ألامىا٫ الخانت الالػمت لخُُٛت  مساَغ ال٣غوى اإلاساَغ الىاظب حُُٛتها

 .الؿى١ و اإلاساَغ الٗملُاجُت مساَغٗحن مً اإلاساَغمبلٜ م
 

 مخاؾش اللشوع  -3-1

ٓـُم مسـاَغ ال٣ـغوى ٖلـى ؤنهـا ٧ـل مبـالٜ الخ٣ـى١ والالتزامـاث  12خضصث اإلااصة ع٢ـم  مـً هـظا الخى

 بالخى٢ُ٘ وطل٪ بٗض َغح 

 اإلااوهاث اإلا٩ىهت لخُُٛت اهسٟاى ٢ُمت الخ٣ى١ و الؿىضاث و الالتزاماث بالخى٢ُ٘ ؛ 

  ــــم ــ ــــان ع٢ــ ــ ــا اإلااصجـ ــ ــ ــــىو ٖليهــ ــ ــا جـ ــ ــ ــــغ ٦مــ ــ ُـ ــــٌُ الخ ــ ــــت لخسٟــ ــ ــــماهاث اإلا٣بىلـ ــ ًـ ــــظا  18و  17ال ــ ــــً هــ ــ مـ

 الخىُٓم؛

 .الٟىاثض الٛحر مدهلت و اإلا٣ُضة في خؿاب اإلاؿخد٣اث اإلاك٩ى٥ ٞيها 

  هظه اإلاساَغ الهاُٞت مً اإلااوهاث والًماهاث جسً٘ بلى ٖملُت جغظُذ خؿب مجا٫ زُغ

 .اإلا٣ترىاإلا٣ابل     الُٝغ
 

 مً هظا الخىُٓم وهما  ٣ٍ13خان م٣ترخخان للترظُذ ههذ ٖليهما اإلااصة ع٢م هىا٥ َغ 

 لــت التــرحُذ وفــم الخىلــُـ املمىــىح مــً ؾــشف َُئــاث خاسحُــت لخلُــُم اللــشوع و التــي 1ؾٍش

ُت؛  جدضص ٢اثمتها مً َٝغ اللجىت اإلاهٞغ

 لت ٖـضم وظـىص جى٣ـُِجشحُذ حضافُت ؾٍش   م٣ترخت مـً َـٝغ مجلــ الى٣ـض و ال٣ـغى فـي خالـت 

 مً َٝغ هُئت زاعظُت لخ٣ُُم ال٣غوى.

 

ــٝغ اإلا٣ابــــل جــــغجر ؤججــــضع اإلاالخٓــــت بلــــى  هــــه فــــي خالــــت حٗــــضص الخى٣ــــُِ الخــــاعجي اإلامىــــىح لــــىٟـ الُــ

 ؤصوى جى٣ُِ ممىىح. اإلاساَغ باؾخٗما٫

                                                             
1- Organismes externes d’évaluation du crédit Standard and Poors , Fitsh , Moody ‘ s. 
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و التي  بلى مٗامالث جغظُذ مساَغ ال٣غوى 01-14مً الخىُٓم ع٢م  14ؤقاعث اإلااصة ع٢م ٦ما          

 ٧الخالي  هاًم٨ً ٖغي
 

 مػامالث جشحُذ مخاؾش اللشوع للملترغين امللُمين  -ؤ

 ًم٨ً بًجاػها يمً الجضو٫ الخالي 

 خعب وعبت مان دوهى مػامالث جشحُذ مخاؾش اللشوع  (22:)الجذٌو سكم 

ت  مخاؾش اللشوع الجاٍس

 الترحُذ امللترع

ت و املاظع ت ،بىً الجضاثش،إلاداساث املشهٍض  اث املالُت مخػذدة ألاؾشافالذولت الجضاثٍش
 

0% 

 %20 الهُئاث الػمىمُت )الجماغاث املدلُت و املاظعاث الػمىمُت(

 %20 املطاسف و املاظعاث املالُت امللُمت في الجضاثش

 %100 املاظعاث الىبيرة و املخىظؿت

دج  10.000.000مبلغ الخػشغاث غلى املعخفُذ الىاخذ ال ًخجاوص مبلغ   بىً الخجضثت 

 .                               معخدلاث ؤخشي 

20% 

100% 

ت   اللشوع الػلاٍس

ت لالظخػماٌ العىني  -  كشوع غلاٍس

ً الشظمي مً املشجبت ألاولى  ؤن  - كشوع لألفشاد )اكخىاء(، الخإحير )مؼ خم الششاء( ،الَش

ىن سظمُا .% 80مبلغ اللشع ؤو ًلل غً  ٌػادٌ  مً كُمت الػلاس املَش

 ؤخشي ال جخىفش فيها املػاًير العابلت -

ت لالظخػماٌ الخجاسي  -  كشوع غلاٍس

ىن سظمُت -  مػمىهت بَش

ت مؼ خم الششاءإلاللشوع ا -  ًجاٍس

 

35% 

 

 

 %50ؤو  75%

 

 

75% 

50% 

 .26/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14لخىُٓم ع٢م مً ا 14اإلااصة ع٢م اإلاهضع: مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى 
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 مػامالث جشحُذ مخاؾش اللشوع للملترغين الغير ملُمين  -ب

 مٗامالث الترظُذ باليؿبت للم٣تريحن الٛحر م٣ُمحن هي ٦ما ًلي 

  الىخذة                       مػامالث جشحُذ مخاؾش اللشوع للغير ملُمين ( 23 )الجذٌو سكم 

(%) 

 غير امللُمين مللترغينا

 الخىلُـ

 

 الترحُذ

AAA 

à 

AA- 

A+ 

à 

A- 

BBB+ 

à 

BBB- 

BB+ 

à 

BB- 

B+ 

à 

B- 

B- 

 

 

Non 

noté 

 

ت  100 150 100 100 50 20 0 الذٌو و بىىهها املشهٍض

الهُئاث الػمىمُت )خاسج 

ت(  إلاداساث املشهٍض

20 50 50 100 100 150 50 

 املطاسف و املاظعاث املالُت

 ؤشهش 3ؤهبر مً  -

 ؤشهش 3ؤكل ؤو ٌعاوي  -

 

20 

20 

 

50 

20 

 

50 

20 

 

100 

50 

 

100 

50 

 

150 

150 

 

50 

20 

 100 150 150 100 100 50 20 املاظعاث الىبيرة و املخىظؿت

 .26/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  14اإلااصة ع٢م اإلاهضع: مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى 

 املطىفتمػامالث جشحُذ املعخدلاث  -ج

 ًم٨ً جٟهُلها ٖلى الىدى الخالي 

 مػامالث جشحُذ املعخدلاث املطىفت  (24 ) الجذٌو سكم

ت لالظخػماٌ العىني )غير معذدة(   اللشوع الػلاٍس

 مً املبلغ املخبلي إلاحمالي للمعخدلاث %20كل ؤو حعاوي ؤاملاوهت املىىهت  -

 إلاحمالي للمعخدلاثمً املبلغ املخبلي  %20مً   هبرؤاملاوهت املىىهت  -

 

100% 

50% 

 املطىفت ألاخشي  املعخدلاث

 مً املبلغ املخبلي إلاحمالي للمعخدلاث %20كل ؤو حعاوي ؤاملاوهت املىىهت  -

مً املبلغ املخبلي إلاحمالي % 50و  %20املاوهت املىىهت جتراوح ما بين  -

 للمعخدلاث

 الي للمعخدلاثمً املبلغ املخبلي إلاحم %50هبر مً  ؤاملاوهت املىىهت  -

 

150% 

100% 

50% 

 .26/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  14اإلااصة ع٢م اإلاهضع: مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى 
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 خاسج امليزاهُت مػامالث جشحُذ الالتزاماث بالخىكُؼ  -د

ٓـُم ع٢ـم  15خؿب اإلااصة ع٢م  ٍـل الالتزامـاث بـالخى٢ُ٘ بلـى مـا 01-14مـً الخى ٌٗاصلهـا مـً  ًـخم جدى

ل زم جغجر اإلابالٜ اإلاخدهل ٖليها بىٟـ ال٨ُُٟاث اإلادضصة  مساَغ ال٣غوى باؾخسضام مٗامالث الخدٍى

٤ الٟئت التي ًيخمي بليها الُٝغ اإلا٣ابل ؤو الًامً . باليؿبت لٗىانغ اإلاحزاهُت و طل٪  ٞو

ٍـل لاللتزامــا ٦16مـا ظــاءث اإلاــاصة ع٢ـم   ٓـُم لخ٣ــضم مٗــامالث الخدى  ث زــاعط اإلاحزاهُــت مــً هــظا الخى

 ٦ما ًبِىه الجضو٫ الخالي 

ل الالتزاماث بالخىكُؼ 25 )الجذٌو سكم   مػامالث جدٍى

ل الالتزاماث بالخىكُؼ  مػامالث جدٍى

ل الالتزاماث  مػامل الخدٍى

حعهُالث  السحىباث )السحب غلـى املىشـىف و الالتزامـاث بـاإلكشاع ( غيـر املعـخػملت و التـي 

 ششؽ في ؤي وكذ و بذون بخؿاس معبم . ًمىً بلغاءَا بذون 

0% 

 %20 الاغخماداث املعدىذًت املمىىخت ؤو املاهذة غىذما حشيل العلؼ مدل الاغخماداث غماها 

ــــل  ــ ــ ــلؼ مدــ ــ ــ ــ ــــيل العــ ــ ــ ــــذما ال حشــ ــ ــ ــدىذًت غىــ ــ ــ ــ ــاداث املعــ ــ ــ ــ ــــى الاغخمــ ــ ــ ـــت غلــ ــ ــ ــ ــــذفؼ املترجبـ ــ ــ ــــاث بالــ ــ ــ الالتزامــ

 الاغخماداث غماها

50% 

ُــت  ُـــز و الالتزامــاث الجمشهُـــت و الىفــاالث الخاضــت بالطـــفلاث الػمىم و غـــماهاث خعــً الخىف

بُت   الػٍش

50% 

ــــاث  ــ ـــىف و الالتزامــ ــ ــى املىشـــ ــ ــ ــــحب غلــ ــ ــــخػملت والســ ــ ــر املعــ ــ ــ ــاء و غيــ ــ ــ ـــت لسلغــ ــ ــر اللابلـــ ــ ــ ــــهُالث غيــ ــ الدعــ

 باإلكشاع التي جفىق مذتها ألاضلُت ظىت واخذة 

50% 

 

 اللبىالث

 وع فخذ اللشوع غير كابلت لسلغاء و الىفالت التي حشيل بذاثل اللش 

 غماهاث اللشوع املمىىخت 

 الالتزاماث بالخىكُؼ ألاخشي و غير كابلت لسلغاء و غير املزهىسة ؤغالٍ ـ

 

100% 

 

 .26/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  16اإلااصة ع٢م اإلاهضع: مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى 

 

  الػماهاث امللبىلت هػامل جللُظ مخاؾش اللشع   -ٌ

ـــا  ــ ٣ـ ــــاػ٫ ال ٞو ــــاث بــ ــــاػ٫  IIجٟا٢ُــ ــــذ  IIIو بــ ــــي ههـــ ــــىب ا والتــ ــــى وظــ ـــاع ألٖلــ ــ خبـ ــــحن الٖا ــــظ بٗــ ــــت إلازــ ٖـــ  جمى

ًـــماهاث ٦ٗامـــل لخ٣لـــُو مســـاَغ ال٣غى، ٓـــُم  17اإلاــاصة ع٢ـــم  ظـــاءثمــً ال ٢اثمـــت  لخدـــضصمـــً هـــظا الخى

 الًماهاث اإلا٣بىلت لخ٣لُو مساَغ ال٣غوى و التي وؿغصها يمً الجضو٫ الخالي 
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 عو هاث امللبىلت هػامل جللُظ ملخاؾش اللش الػما26  الجذٌو سكم 

 الحطت الػماهاث

 وداجؼ ألامىاٌ ؤو وداجؼ الػمان لذي املطاسف و املاظعاث املالُت امللشغت؛ -

ت جمازل غماهاتها  - ت ؤو ماظعاث وضىادًم غمىمُت حضاثٍش غماهاث الذولت الجضاثٍش

 غماهاث الذولت؛

ا الذولت ؤو التي حعخفُ -  ذ مً غمان الذولت ؛ظىذاث الذًً التي جطذَس

 الػماهاث املخدطل غليها مً ضىادًم و بىىن الخىمُت و مً َُئاث ممازلت . -

100% 

 

وداجؼ الػمان املدىصة في الجضاثش لذي املطاسف و املاظعاث املالُت غير جلً التي  مىدذ  -

 الدعهُل؛

 الىداجؼ ألحل املدىصة في الجضاثش لذي املطاسف غير جلً التي  مىدذ الدعهُل؛ -

الػماهاث املخدطل غليها مً ؾشف املطاسف و املاظعاث املالُت و َُئاث جامين اللشوع  -

 املػخمذة في الجضاثش ؛

الػماهاث املخدطل غليها مً ؾشف املطاسف و املاظعاث املالُت ؤو املاظعاث املمازلت  -

اء ؤو ما ٌػادله باظخثى -AAامللُمت بالخاسج  و املخدطلت غلى جىلُـ ٌعاوي غلى ألاكل 

 الػماهاث املمىىخت مً ؾشف الششواث ألام و فشوغها ألاخشي ؛

ا املطاسف و املاظعاث املالُت امللُمت بالجضاثش غير جلً التي  - ظىذاث الذًً التي ًطذَس

 مىدذ الدعهُل؛

 ظىذاث الذًً التي جذاولذ في ظىق مىظم بالجضاثش . -

80% 

 .26/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  17اإلااصة ع٢م اإلاهضع: مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى 

و هي بخىاٞغ زالزت قغوٍج٩ىن ٢بى٫ الًماهاث اإلابِىت ؤٖاله ٦ٗامل لخ٣لُو مساَغ ال٣غوى 
1   

  ــاثلت و زالُــــت مــــً ٧ــــل التــــزام و ؤن ؤن ج٩ــــىن الىصاجــــ٘ و ال٣ــــُم و الؿــــىضاث اإلاؿــــخلمت ٦ًــــمان ؾــ

 ج٩ىن مدل ٣ٖض م٨خىب صخُذ و ًدخج به لضي الٛحر؛

  ؤن ج٩ىن الًماهاث اإلا٩ىهت مً ال٣ُم و الؿىضاث اإلاهضعة مً َٝغ ماؾؿت ؤزغي ٢ض جم

ذ بخسهُهها للضٞ٘ لٟاثضة اإلااؾؿت اإلا٣غيت ؛  ببالٚها للماؾؿت اإلا٣غيت،م٘ هو نٍغ

 .ؤن ج٩ىن الًماهاث اإلاؿخلمت ٚحر مكغوَت و ٢ابلت للخد٤ُ٣ ٖىض ؤو٫ َلب 
 

٤ في آظا٫ الاؾخد٣ا١ ٖىضما ٩ًىن ألاظل اإلاخب٣ي خالت ٖضم جُابلى ب  19اإلااصة ُغ٢ذ ٦ما ج

لالؾخد٣ا١ الخام بخُُٛت ال٣غى ؤ٢ل مً ؤظل اؾخد٣ا١ الخٗغى مدل الخُُٛت ،و في هظه الخالت 

                                                             
.16/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  13اإلااصة ع٢م  1
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ظل الاؾخد٣ا١ ألانلي للًمان اإلامىىح ًٟى١ ؾىت واخضة وال ؤال ٌٗخض بخُُٛت ال٣غى بال بطا ٧ان 

 ؤ٢ل ؤو ٌؿاوي زالزت ؤقهغ. الؾخد٣ا٢ه ألاظل اإلاخب٣يٌٗخض بهظا الًمان بطا ٧ان 
 

 املخاؾش الدشغُلُت  -3-2

الخؿاعة الىاظمت ًٖ ه٣اثو ؤو  ازخالالث مخٗل٣ت  الدكُٛلي ٖلى ؤهه زُغ  خُغ ٌٗٝغ ال  

باإلظغاءاث و اإلاؿخسضمحن و ألاهٓمت الضازلُت للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت، ؤو مخٗل٣ت بإخضار 

 . 1اجُجي و زُغ الؿمٗت بِىما ٌكمل الخُغ ال٣اهىويزاعظُت باؾخصىاء الخُغ الاؾتر 

ً ؤؾاؾُحن             هما : اهُال٢ا مً هظا الخٍٗغ٠ ًدبحن ؤن هظا الخُغ ًىجم ًٖ مهضٍع

 مهاصع صازلُت للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ج٨مً في ؤلاظغاءاث و اإلاؿخسضمحن 

 ِالُبُُٗت ؤو ؤخضار ؤزغي.الخاعظُت ٧ال٩ىاعر  بجملت مً ألاخضار مهاصع زاعظُت جغجب 
 

ــــي  ـــ الى٣ـــــض و ال٣ـــــغى مؿـــــخمض بكـــــ٩ل ٦لـ ٍـــــ٠ الـــــظي ويـــــٗه مجلـــ  ججـــــضع ؤلاقـــــاعة بلـــــى ؤن هـــــظا الخٗغ

 مً الخٍٗغ٠ الظي زهذ به لجىت باػ٫ هظا الىٕى مً اإلاساَغ.

مً هظا الخىُٓم جدؿب مخُلباث  21بسهىم ٖملُت ٢ُاؽ هظه اإلاساَغ،ٞدؿب اإلااصة ع٢م  

ــــت ــــت الالػمـ ـــغ  ألامـــــىا٫ الخانـ ــــت الخُــ ُـ ـــاص٫  لخُٛ ــــبت حٗــ ـــاحي بيؿـ ــــىاجج % 15الٗملُــ ـــافي الىـ مـــــً مخىؾـــــِ نــ

ُت الهــــاُٞت  ت للؿــــىىاث اإلاالُــــت الــــشالر ألازحــــرة، ٖلــــى ؤن جازــــظ ٣ٞــــِ الىــــىاجج اإلاهــــٞغ ـــىٍى ُت الؿـ اإلاهــــٞغ

٤ اإلاٗاصلت الخالُت   الاًجابُت  و التي ًم٨ً ٖغيها ٞو

K= ∑PBN…..n x b ]/n 

K  مخُلباث ألامىا٫ الخانت؛ 

PBN  ت الهاُٞت الاًجابُت للشالر ؾىىاث ألازحرة ؛ ُت الؿىٍى  الىىاجج اإلاهٞغ

N ت اًجابُت؛ ٖضص الؿىىاث الشالر اإلاى٣ًُت و التي ج٩ىن ٞيها ُت الؿىٍى  الىىاجج اإلاهٞغ

B 15  % مٗامل مدضص مً َٝغ مجلـ الى٣ض و ال٣غى. 

         ٤ يغب ظضاء مبلٜ  اإلاخُلباث اإلاخدهل  للقاعة ٞٗملُت جغظُذ هظه اإلاخُلباث جخم ًٖ ٍَغ

للخهى٫ ٖلى ٢ُمت اإلاساَغ الٗملُاجُت اإلاىا٣ٞت إلاساَغ ال٣غوى . هظا اإلابلٜ بطن   1 5, 12ٖلُه بمٗامل 

 . ًًاٝ بلى مبلٜ مساَغ ال٣غوى لِك٩ل م٣ام وؿبت اإلاالءة

                                                             

 16/02/2014.1اإلاىا٤ٞ لـ  01-14ً الخىُٓم ع٢م م 20اإلااصة ع٢م 
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 مخاؾشالعىق   -3-3

ؿاثغ اإلاترجبت ٖلى ويُٗاث ٖٝغ مجلـ الى٣ض وال٣غى مساَغ الؿى١ ٖلى ؤنها " مساَغ الخ

اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت اإلاحزاهُت و زاعط اإلاحزاهُت الىاججت ًٖ حٛحراث ؤؾٗاع الؿى١، والتي حُٛي زانت 

. "  2بإصواث مغجبُت بمٗضالث الٟاثضة و ؾىضاث اإلال٨ُت إلادٟٓت الخضاو٫ و زُغ الهٝغ

ُـت اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ملؼمت بامخال٥ مخُلباث مً ألا و ٖلُه  ٞ مـىا٫ الخانـت ج٩ـىن ٧اٞ

.  لخُُٛت اإلاساَغ اإلاترجبت ًٖ مدٟٓت الخضاو٫ و جل٪ اإلاخٗل٣ت بٗملُاث الهٝغ
 

 مخاؾش مدفظت الخذاٌو  -ؤ

مً هظا الخىُٓم بلى جدضًض الٗىانغ التي جخًمنها مدٟٓت  24و ع٢م  23جُغ٢ذ اإلااصجان ع٢م 

 :ما ًليواإلاساَغ الىاظمت ٖنها و التي ًم٨ً بًجاػها ٦ الخضاو٫ 

 غىاضش مدفظت الخذاٌو واملخاؾش املترجبت غنها  (27) الجذٌو سكم

ا البُاهاث  3املخاؾش املترجبت غىاضَش

 

مدفظت 

 ٌ  الخذاو

 

ٌ  الؿىضاث اإلاهىٟت يمً  ؤضىٌ للخذاو

 Justeٚحر جل٪ اإلا٣ُمت بال٣ُمت الٗاصلت

Valeur  

 اإلاساَغ ال٩لُت  جخًمً  -

ا١ ًخم ج٣ضًغه مغجبِ بخُىعاث ألاؾى الخؿش الػام -

ظا٫ الاؾخد٣ا١ ُٞما ًخٗل٤ بؿىضاث آ خؿب

 ظؼاُٞت باليؿبت لؿىضاث اإلال٨ُت. الخ٣ى١ و بهٟت

 مغجبِ بالىيُٗت الخانت للمهضعالخؿش الخاص -

 ٣ًضع بهٟت ظؼاُٞت خؿب جى٣ُِ اإلاهضع

 

  .26/02/2014إلاىا٤ٞ لـ ا 01-14مً الخىُٓم ع٢م  24و ع٢م  23ن ع٢م حاإلااصجاإلاهضع: مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى 

 مً هظا الخىُٓم  26وع٢م  25ؤما بسهىم ٖملُت خؿاب هظه اإلاساَغ ٞخىاولتها اإلااصجان ع٢م  

 و التي ًم٨ً ٖغيها يمً الجضو٫ الخالي 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
ن اإلاهٝغ بطا جدمل زُغ بإو حٗني هظه اليؿبت   %8اإلاُٗى مً َٝغ لجىت باػ٫ لِـ ظؼاُٞا و بهما ًخىا٤ٞ م٘ وؿبت اإلاالءة  5, 12هظا اإلاٗامل -1

الخانت ٌؿخُُ٘ اإلاهٝغ جدمل  ألامىا٩٫ل وخضة مً ل آزغ الخانت .بمٗنى  ألامىا٫وخضاث مً  8وخضة البض ٖلُه ؤن ًسهو   100بظمالي ٣ًضع ب 

 وخضة للمساَغ. 5, 12
 اإلاخًمً الغ٢ابت الضازلُت ٖلى البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت. 28/11/2011ل اإلاىا٤ٞ  08-11مً الخىُٓم ع٢م  02اإلااصة ع٢م  -2

ش ؤلا٢ٟا٫ الشالزُت  -3 . 01-14مً الخىُٓم ع٢م  24م اإلااصة ع٢جدؿب هظه اإلاساَغ ٖلى ؤؾاؽ الىيُٗاث ٖىض جىاٍع
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ٌ  ( 28)الجذٌو سكم  جشحُداث املخاؾش املترجبت غً مدفظت الخذاو

 الترحُداث البُاهاث

 الخؿش الػام  – 1

 ىق ظىذاث الحل -1-1

 كل مً ظىت واخذة؛ؤحل اظخدلاق ؤ 

 حل اظخدلاق مدطىس ما بين ظىت و خمغ ظىىاث؛ؤ 

 هبر مً خمغ ظىىاثؤحل اظخدلاق ؤ 

 ظىذاث امللىُت  -1-2
 

 

 

% 0,5 

% 1 

%2 

%2 

 مهما واهذ ؾبُػت العىذاث  الخؿش الخاص  -2

  ت ججضثتها  الذولت الجضاثٍش

 ًاملىلؿين م ً  Aبلى +  AAAاملطذٍس

 املىلؿي ً  -BBبلى  Aن مًاملطذٍس

  ًاملىلؿين اكل م ً  -BBاملطذٍس

 ًغير املىلؿين  املطذٍس 

 

% 0 

% 0,5 

% 1 

2% 

2% 

 

 .26/02/2014اإلاىا٤ٞ لـ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  26و ع٢م  25ن ع٢م حاإلااصجاإلاهضع: مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى 

إلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت التي ج٩ىن ال جسً٘ إللؼامُت حُُٛت مساَغ الىيُٗت إلادٟٓت الخضاو٫ ا  مالخظت

مً بظمالي محزاهُاتها و زاعط محزاهُاتها زال٫ الؿضاؾُحن % ٢6ل مً ؤٞيها ال٣ُمت اإلاخىؾُت إلادٟٓت الخضاو٫ 

.ً  .  (مً هظا الخىُٓم 27اإلااصة ع٢م و في هظه الخالت جغجر ؾىضاث بمىظب زُغ ال٣غى   ألازحًر
 

 خؿش الطشف  -ب

ــا ٣ًهـــض بسُـــغ الهــــٝغ  ــاثغ فـــي ٢ُمــــت ألانـــى٫ اإلادـــغعة بالٗملــــت الهـــٗبت جبٗــ اخخمـــا٫ خـــضور زؿــ

لتراظ٘ ؤؾٗاع الهٝغ لهظه الٗمالث. ٦ما ًغجبِ مبلٜ الخؿاثغ بذجم الخض٣ٞاث ألؾٗاع الهٝغ وصعظت 

 1الخٗغى لخُغ الهٝغ . ظل اؾخد٣ا١ الضٞ٘ؤومضة 

 بالٗمالث ألاظىبُت التي جمخل٨ها اإلاهاٝع الهٝغ ٖلى الٟغ١ ما بحن اإلابالٜ  حٗبر  ويُٗت٦ما             

ــاٝع و/ ؤو التــــي  ــالٜ بــــالٗمالث ألاظىبُــــت التــــي هــــي ٖلــــى ٖــــاج٤ هــــظه اإلاهــ ــا ،و اإلابــ و/ ؤو التــــي ؾدخدهــــل ٖليهــ

ُت  ــٝغ للماؾؿـــت اإلاهــــٞغ ــا ٌؿــــمى بىيــــُٗت الهــ ٟـــغ١ مــ  ألازحــــرة  ج٩ــــىن هــــظه .ؾـــخضٞٗها ًىجــــغ ٖــــً هــــظا ال

 ٦ما ًلي
                                                             

1
-Mohamed-Chérif  ILMANE ,La Nouvelle Réglementation Prudentielle Algérienne, Séminaire organisé par       

   l’Institut Algérien des Hautes Etudes Financières, Alger, 23/12/2014, P37. 
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 وغـــــــــــــػُت كطـــــــــــــيرة ـــا ــ ــ ــ ــ ــــت الالتزامــ ــ ــ ــ ــــي خالـــ ــ ــ ــ ـــالٜفـــ ــ ــ ــ ــ ــــً اإلابــ ــ ــ ــ ــــه مـــ ــ ــ ــ ـــا جمخل٨ـــ ــ ــ ــ ــ ــــت جٟى٢مــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــــت ألاظىب ــ ــ ــ  ث بالٗملــ

 .بالٗملت ألاظىبُت 

  لـــــــــــت ــــت  وغـــــــــــػُت ؾٍى ــ ــ ــ ُـ ــــت ألاظىب ــ ــ ـــاث بالٗملــ ــ ــ ــ ــــت الالتزامــ ــ ــ ــــي خالـــ ــ ــ ـــالٜ ؤفــ ــ ــ ــ ــــً اإلابــ ــ ــ ــــه مـــ ــ ــ ـــا جمخل٨ـــ ــ ــ ــ ــــل ممـ ــ ــ  ٢ـــ

 .بالٗملت ألاظىبُت  

هظه الىيُٗاث جدضص ل٩ل ٖملت ؤظىبُت و ًم٨ً للماؾؿت ؤن جً٘ ل٩ل ٖملت ؤظىبُت ويُٗاث 

ُت بدؿب َبُٗت   الٗملُاث، آظا٫ الاؾخد٣ا١ و ٚحرها .ٖٞغ

٤ الجضو٫ الخالي   ًم٨ً جىيُذ هظه الىيُٗاث لٗملُاث الهٝغ ٞو

 وغػُاث غملُاث الطشف 29 الجذٌو سكم 

 ؾبُػت الىغػبت وغػُت دج 10الالتزاماث  دج 10املبالغ املمخلىت  الػمالث ألاحىبُت

EUR 20 30 - 10 كطيرة 
 

لت 7+  18 25 $  ؾٍى

لت 3+  12 15 £  ؾٍى

 كطيرة 5 - 19 14 ,¥

 كطيرة 3  - 10 7 ؤخشي 

         Source : Mohamed-Chérif  ILMANE ,La Nouvelle Réglementation Prudentielle Algérienne, 

Séminaire organisé par l’Institut Algérien des Hautes Etudes Financières, Alger, 23/12/2014,,P39    . 

 

ـــا ــٝغ ٞدــــضصتها اإلاـــــاصة ع٢ـــــم  ؤمـ ُـــــت زُــــغ الهـــ   28بسهـــــىم اإلاخُلبــــاث مـــــً ألامــــىا٫ الخانـــــت لخُٛ

ــا حؿـــاوي وؿــــبت  مـــً هـــظا الخىٓــــُم ،ٖلـــى ــحرة % 10ؤنهــ  مـــً الغنـــُض بــــحن مجمـــٕى نــــافي الىيـــُٗاث ال٣هــ

لت بالٗملت الهٗبت. و جلؼم اإلااؾؿاث الخايٗت بخُُٛت هظا اإلاخُلب   و مجمٕى نافي الىيُٗاث الٍُى

 مً بظمالي اإلاحزاهُت. % 2ى١ هظا الغنُض ٖىضما ًٟ
  

ــــحن  ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــ ــــُض مـ ــ ــــىن الغنـــ ــ ــ ــــاله ، ٩ًـ ــ ٖـــ ــــضو٫ ؤ ــ ــ ــــي الجـ ــ ــــحن فـــ ــ ــ ــــا٫ اإلابـ ــ ــــدىاصا للمشـــ ــ ــ ــــاصة و اؾـ ــ ــــظه اإلاـــ ــ ــ ــــ٤ هـ ــ ٞـــ  بطن و

  و بطا اٞتريـىا ؤن هـظا الغنـُض ًٟــى١   - 10 +7 +3 - 5 -  3   ملُــىن صط  18هـظه الىيـُٗاث ٌؿـاوي 

 ً ألامىا٫ الخانت ًدؿب ٦ما ًلي مً بظمالي اإلاحزاهُت  ٞمبلٜ اإلاخُلباث م % 2 

 ملُىن دج  X 10/100 =  0,8ملُىن دج  8                                           

 

للخهـى٫ ٖلـى مخُلبــاث ألامـىا٫ الخانـت لخُــغ الهـٝغ اإلاىا٣ٞـت لخُــغ ال٣ـغى ه٣ـىم بًــغب             

 .12 5,ملُىن صط في اإلاًا٠ٖ  0,8  ظضاء اإلابلٜ  اإلاخدهل ٖلُه
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ٟــــغى  29ججــــضع ؤلاقــــاعة بلــــى ؤن اإلاــــاصة ع٢ــــم  ُت ب مــــً هــــظا الخىٓــــُم جمــــىذ نــــالخُاث للجىــــت اإلاهــــٞغ

 زُغ زام.وؿب جغظُذ ؤٖلى لخُغ الهٝغ في خالت 

ُـت ة جخم لقاع ل ذ بهظه اليؿب اإلاخٗل٣ت باإلاخُلباث مً ألامـىا٫ الخانـت الالػمـت لخُٛ ٖملُت الخهٍغ

ـــاصة ألامــــان ل٩ــــل مــــً اللجىــــت مســــاَغ ال٣ــــغوى و مســــاَغ الؿــــى١ و اإلاســــاَغ ال ٗملُاجُــــت باإليــــاٞت بلــــى وؾـ

ُت و بى٪ الجؼاثغ  ٧ل زالزت ؤقهغ ،و طل٪ خؿب الىماطط اإلابِىت يمً حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ . و٢ض  اإلاهٞغ

ذ في آظا ُت بالخهٍغ  1ؤ٢ل مً طل٪.  ٫جُالب اللجىت اإلاهٞغ

 

 املخاؾش الىبري و املعاَماث  زاهُا

ـــــغى ب ــــض و ال٣ــ ــ ـــام مجلــــــــ الى٣ـ ــ ــــم ٢ــ ــ ــــُم ع٢ـ ٓـــ ــــضاع الخى ــ ـــ٤  02-14ةنـ ــ ـــ٤   02/2014/ 16ل اإلاىاٞــ ــ اإلاخٗلــ

ــاٝع ــا اإلاهــ ًـــض ال٣ىاٖــــض التــــي ًجـــب ؤن جخ٣ُــــض بهــ  باإلاســـاَغ ال٨بــــري و باإلاؿــــاهماث، و الـــظي يهــــضٝ بلــــى جدض

 زظ اإلاؿاهماث . ؤفي مجا٫ ج٣ؿُم اإلاساَغ و واإلااؾؿاث اإلاالُت

ذ  30/12/2014ل  اإلاىا٣ٞـــت  05-٦14مــا ظـــاءث حٗلُمـــت بىـــ٪ الجؼاثـــغ ع٢ــم   لخدـــضص ٦ُُٟـــاث الخهـــٍغ

٤ وي٘ هماطط لظل٪.  بهظه اإلاساَغ ال٨بري و طل٪ ًٖ ٍَغ
 

ؤو ماؾؿــت مالُــت بسهــىم  ٣ًهــض باإلاســاَغ ال٨بــري "مجمــٕى اإلاســاَغ التــي ًخٗــغى لهــا اإلاهــٝغ

ـــا  ــ ــ ــــضي مبلٛهــ ــ ــ ــــي ًخٗــ ــ ــ ــــه التـ ــ ــ ـــغاء ٖملُاجـ ــ ــ ـــخُٟض ظــ ــ ــ ـــ اإلاؿــ ــ ــ ــ ٟـ ــــظه  %10ه ــ ــ ــــت  لهــ ــ ــ ُـ ــــت ال٣اهىه ــ ــ ــــىا٫ الخانـ ــ ــ ــــً ألامـ ــ ــ مـ

 . 2اإلااؾؿاث"
 

ٍـىن و ٦ـظا ألاشــخام طوو  ُـىن ؤو ألاشـخام اإلاٗىى ٟــ اإلاؿـخُٟض حٗنـي ألاشـخام الُبُٗ ٖبـاعة ه

ٍـــىن  ،الهــلت ُـــض  ؾـــىاء ٧ــاهىا ؤشـــخام َبُُٗــىن ؤو مٗىى و الــظًً جـــغبُهم نــالث ؤًـــا ٧اهــذ َبُٗتهـــا، بد

ل ؤو حؿضًض ٢غوى ًىاظهها ًدخمل ؤن ً  خض ألاشخام ٖلى ألاشخامؤ جى٨ٗـ نٗىباث جمٍى  آلازٍغ

  3 الهالث ٢اثمت بحنو هظه 

 

 ؛ؤم و مً ٞغوٖها و مً ماؾؿاث مكتر٦ت-٦ُاهاث مجم٘ ًخ٩ىن مً قغ٦ت  

                                                             
 .01-14مً الخىُٓم ع٢م  31اإلااصة ع٢م  - 1
 .02-14مً الخىُٓم ع٢م  31اإلااصة ع٢م  - 2
 اإلاخًمً اإلاساَغ ال٨بري و باإلاؿاهماث. 16/02/2014لاإلاىا٤ٞ  02-14مً الخىُٓم ع٢م  02اإلااصة ع٢م  -3
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  الظًً ًسًٗىن بلى بصاعة ٞٗلُت مكتر٦ت ؤو جغبُهم ٖال٢اث ؤٖما٫ عاجخت ؤو جغبُهم ٣ٖـىص

  ؛يماهاث مخ٣اَٗت

  عة اإلاهضمؿاهماث ؾىضاث حؿمذ خُاػتها اإلاؿخمغة بمماعؾت جإزحر ؤو ع٢ابت ٖلى الكغ٦ت

مً عؤؽ اإلاا٫ ؤو خ٣ى١  % 10امخال٥ اإلاهٝغ ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت ٖلى ألا٢ل وؿبت  )ٖىض

ذ في جل٪ الكغ٦ت.  الخهٍى
  

 و هما  الخىُٓم ٢ؿمحنهظا زهو 

  ؛ج٣ؿُم اإلاساَغ ال٨بري  

 اإلاؿاهماث. 

 

 جلعُم املخاؾش  -1

ُٞما ًسو ج٣ؿُم  ٖلى الخىالي وؿبخحن حك٨الن خضوص ٢هىي  05و ع٢م  04خضصث اإلااصجان ع٢م 

  وهما ٖلى الخىالي اإلاساَغ   البض مً ؤن ًلتزم بها ٧ل مهٝغ ؤو ماؾؿت مالُت

 

 

 

  

 

 

ــــت  ــــاث اللجىــ ــــى ٣ٖىبـ ــــٗت بلــ ــــاث الخايـ ٗـــــغى اإلااؾؿــ ــــضوص ٌ ــــظه الخـ ــــاوػ لهــ ــــل ججـ ــــى ؤن ٧ــ ــــاعة بلـ ــــض مـــــً ؤلاقــ البـ

ُت.  اإلاهٞغ

ؤما بسهىم اإلاساَغ اإلاخٗغى لها ٖلى هٟـ اإلاؿخُٟض ٞخخمشل ُٞما ًلي
1 

 ٢غوى الهىضو١ بجمُ٘ ؤهىاٖها ؛ 

 الؿىضاث و ما ًمازلها؛ 

 لللٛاء. الالتزاماث بالخى٢ُ٘ اإلامىىخت و ٚحر ٢ابلت 

                                                             
 .اإلاخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري و اإلاؿاهماث  02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  02-14مً الخىُٓم ع٢م  06اإلااصة ع٢م  -1

 مجمٕى ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت

 %25≥                                                                                     =   وعبت فشدًت -

 مجمٕى مساَغ ال٣غى الهاُٞت اإلاغجخت ٖلى هٟـ اإلاؿخُٟض                  

مغاث مجمٕى ألامىا٫ الخانت  8≥    َغ ال٨بري   =  مجمٕى اإلاساوعبت بحمالُت -

 ال٣اهىهُت                 
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ٓـُم ع٢ــم  ًـخم جـغظُذ  (  01-14هــظه اإلاسـاَغ نـاُٞت مــً ٧ـل الًــماهاث اإلا٣بىلـت )٦مـا خــضصها الخى

٦ما ًلي  اإلااوهاث اإلا٩ىهت و 
1 

 مخاؾش امليزاهُت -ؤ

 ٗامالث الخالُت جغجر الانى٫ خؿب اإلا

 جشحُذ مخاؾش امليزاهُت

 الحطت الخؿش

 معخدلاث غلى الذولت و الهُئاث املمازلت ؛ -

ذ الجضاثش  -  وداجؼ و معخدلاث غلى بىً الجضاثش و املطالح املالُت لبًر

ت و املدلُت  -  معخدلاث غلى إلاداساث املشهٍض

0% 

 

 في الجضاثش وداجؼ و كشوع للمطاسف و املاظعاث املالُت املخىاحذة   -

 اث الاظـــخدلاق مطـــذسة مـــً ؾـــشف للمطـــاسف و املاظعـــاث املالُـــت املخىاحـــذة ذظـــى -

 في الجضاثش 

وداجــــؼ و كــــشوع للمطــــاسف و املاظعــــاث املالُــــت ؤو املاظعــــاث املمازلــــت املخىاحــــذة  -

 بالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسج 

 ؤو ًيافئ رلً . AA–و التي جخمخؼ بدىلُـ ٌػادٌ غلى ألاكل
 

20% 

اظعــــاث املالُــــت ؤو املاظعــــاث املمازلــــت املخىاحــــذة وداجــــؼ و كــــشوع للمطــــاسف و امل -

ؤو مــا  AA–غلــى ألاكــل ؤو مــا ٌػادلــه و ًلــل غــً  BBB -بالخــاسج و التــي جخمخــؼ بدىلــُـ

 ٌػادله.

50% 

 ال ظُما  % 100مجمىع املعخدلاث التي ال حعخفُذ مً مػذٌ جشحُذ ؤكل مً  -

تحمُؼ اللشوع للماظعاث و لألفشاد و للجمػُاث بما فيها الا *  غخماداث الاًجاٍس

 حمُــــؼ املعــــخدلاث املىىهـــــت لألمــــىاٌ الخاضـــــت غيــــر جلــــً املؿشوخـــــت وفلــــا للمـــــادة*

 مً َزا الخىظُم 21 
 

100% 

 

 مخاؾش الالتزاماث بالخىكُؼ  -ب

ل  ٤ مٗامالث ًم٨ً  بًًاخها ٦ما ًلي  الالتزاماث بالخى٢ًُ٘خم جدٍى  ٞو
 

                                                             
 اإلاخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري و اإلاؿاهماث  02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  02-14مً الخىُٓم ع٢م 12و ع٢م 11اإلااصة ع٢م  -1
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 جدىٍل الالتزاماث خاسج امليزاهُت مػامالث 

 الحطت لتزاماثالا

ــــت  - ــــخػملت و اللابلـ ــــر املعـ ــــاإلكشاع غيـ ــــاث بـ ــــى املىشـــــىف و الالتزامـ ــــحىباث غلـ ــــهُالث السـ حعـ

 لسلغاء بذون ششؽ في ؤي وكذ و بذون بخؿاس معبم .

0% 

 

 %20 الاغخماداث املعدىذًت املمىىخت ؤو املاهذة غىذما جىىن العلؼ مدل الاغخماد غماها . -

ــ - ــ ــــت غلــ ــــذفؼ املترجبــ ــــاث بالــ ــــل الالتزامـ ــــلؼ مدــ ــــيل العــ ـــذما ال حشــ ــــدىذًت غىـــ ــــاداث املعـ ى  الاغخمــ

 .الاغخماد غماها

ــــاث  - ــ ــ ــــز و الالتزامـــ ــ ــ ــ ُـ ــــً الخىف ــ ــ ــــماهاث خعـــ ــ ــ ــــت و غـــ ــ ــ ــ ُـ ــــفلاث الػمىم ــ ــ ــــت بالطـــ ــ ــ ــــاالث املخػللـــ ــ ــ الىفــ

ــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ  الجمشه

بُت ؛  و الػٍش

ــــىف  - ــ ــ ــــى املىشـــ ــ ــ ــــحب غلـــ ــ ــ ــــخػملت والســـ ــ ــ ــــر املعــ ــ ــ ــــا و غيـــ ــ ــ ــــىع فيهـــ ــ ــ ــــت للشحــ ــ ــ ــــر اللابلـــ ــ ــ ــــهُالث غيـــ ــ ــ  الدعــ

 ىق مذتها ألاضلُت ظىت واخذة.و الالتزاماث باإلكشاع التي جف

50% 

 اللبىٌ ؛ -

 فخذ اللشوع غير اللابلت للشحىع فيها و الىفاالث التي حشيل بذاثل اللشوع ؛ -

 غماهاث اللشوع املمىىخت؛ -

 الالتزاماث بالخىكُؼ ألاخشي غير اللابلت للشحىع فيها و غير املزهىسة ؤغالٍ . -

100% 

 

 ُم ٖلى الٗىانغ الخالُت ٦ما ع٦ؼ هظا الخىٓ            

 حؿخسغط هظه الٗىانغ مً مداؾبت اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ؛ 

  ــش لخــذكُم خــاس ي خــٌى املخــاؾشيــغوعة جــىاٞغ اإلاهــاٝع ٖلــى ٗــغى لهــا ٖلــى ٧ــل  جلٍش التــي جخ

  1مً هظا الخىُٓم؛  02قغ٦ت حك٩ل زُغا ٦بحرا بمٟهىم اإلااصة ع٢م 

 اث ؤصمــــت َى َــــغاٝ اإلا٣ابلــــت الغثِؿــــُت جخٗلــــ٤ بخــــضهىع  بغــــذاد ظــــِىاٍس  مســــاَغ ال٣ــــغى ٖلــــى ألا

ــــض ؤن ــــي البــ ــــاَغ و التــ ــــزاث مســ ـــاع جغ٦حــ ــ خبـ ــــحن الٖا ٗـــ ــــظ ب ــــماهاث  جإزــ ًـــ ــــ٤ ال ــــت جد٣ُــ ـــــغى و ٢ُمــ  ال٣ــ

   2. اإلاخٗل٣ت بها
 

                                                             
02-14مً الخىُٓم ع٢م 15اإلااصة ع٢م  1

.02-14مً الخىُٓم ع٢م  16اإلااصة ع٢م  2  
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ذ ًٖ اإلاساَغ ال٨بري بهٟت صوعٍت  17جىو اإلااصة ع٢م  ٦ما  ،٧ل زالسيٖلى يغوعة الخهٍغ

ذ  20141 /30/12ل  ىا٣ٞت اإلا 05-14ع٢م  ظاءث حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ لخدضص ؤخ٩ام جخٗل٤ بىماطط جهٍغ

ذ بهظه اإلاساَغ وهي لُت باإلاساَغ ال٨بري،ااإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلا  : خُض ويٗذ هماطط للخهٍغ

  الىمىططG1000   (02)امللحم سكم  اإلاخٗل٤ بمغا٢بت اإلاساَغ ال٨بري 

  الىمىططG2000   (.03)امللحم سكم اإلاخٗل٤ ب٨ك٠ اإلاساَغ ال٨بري 
 

ُت و بىـــ٪ الجؼاثـــغؿــلم ح     ًـــت ٧ــل زالســـي بلـــى ٧ـــل مـــً اللجىــت اإلاهـــٞغ ٍـــت -هـــظه الىمـــاطط ٖىـــض نها اإلاضًغ

ــــت ، و  ــ ــــُت الٗامـــ ــ ــــت للمٟدكـــ ــ ــــ٪  الٗامـــ ــ ــــي طلـــ ــ ــ ــــيؤفـ ــ ــ ــــا٫ الشالسـ ــ ٟـــ ش ؤلا٢ ــــاٍع ــ ــــً جـــ ــ ــا مـــ ــ ــ ــ ــــحن ًىمـ ــ ــــاه زالزـــ ــ ــــل ؤ٢هـــ ــ  ظـــ

 .مً هظه الخٗلُمت 03اإلااصة ع٢م للخؿاباث.
 

 املعاَماث  -2

ٖـت مــً الكـغوٍ و الخــضوص ُٞمـا ًســو  ويـ٘ مجلـــ              زـظ اإلاؿــاهماث ؤالى٣ـض و ال٣ــغى مجمى

ــ٤ اإلاــىاص خــضوص هــظه  .( 22بلــى اإلاــاصة ع٢ــم  19مــً اإلاــاصة ع٢ــم  )مــً َــٝغ اإلاهــاٝع و اإلااؾؿــاث اإلاالُــت ٞو

اإلاؿاهماث هي ٧األحي
2         

 15% مً ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت ل٩ل مؿاهمت ؛ 

  مً ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت . %60خضوص مجمٕى اإلاؿاهماث ٩ًىن في 
 

  اإلاؿاهماث الخالُت 19خؿب اإلااصة ع٢م مً هظه الخضوص  حؿدشنى٦ما 

 اإلاؿاهماث في اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاخىاظضة في الجؼاثغ ؛ 

  ٍٖـــا ؤو امخـــضاصا لليكـــا اإلاؿـــاهماث فـــي ماؾؿـــاث زايـــٗت لل٣ـــاهىن الجؼاثـــغي التـــي حكـــ٩ل جٟغ

ُـت اإلاهغفي بما ٞ َـٝغ اإلاهـاٝع و اإلااؾؿـاث اإلاال ٍـت اإلايكـاة مـً  ُـت ال٣ٗاع يهـا ماؾؿـاث التر٢

 و ٦ظا اإلااؾؿاث التي حؿحر زضماث ما بحن مهاٝع الؿاخت؛

  ـــىىاث فـــــي ــــً زـــــالر ؾــ ٖـ ــــرة ج٣ـــــل  ـــاة لٟتـ ـــاع الؿـــــىضاث اإلا٣خىــ ــــر  بَــ ـــاهضة ؤو بٛـــــغى جُهحـ ُـــــت مؿــ  ٖمل

 ل٣غى.اإلاؿاهماث اإلاغزهت مً َٝغ مجلـ الى٣ض و ا و  ؤو به٣اط ماؾؿاث

                                                             
اإلاخٗل٣ت بخدضًض ٢ىاٖض الخظع في حؿُحر اإلاهاٝع  29/11/1994اإلاىا٤ٞ ة في  74-94جلػي هظه الخٗلُمت ٧اٞت ألاخ٩ام اإلاسالٟت الؾُما الخٗلُمت ع٢م  -1

ذ البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت ليؿب  12/08/1999اإلاىا٤ٞ ة في  04-99و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاٗضلت و اإلاخممت و الخٗلُمت ع٢م  اإلاخًمىت هماطط الخهٍغ

 الخُُٛت و ج٣ؿُم اإلاساَغ.
 .02-14مً الخىُٓم ع٢م  19اإلااصة ع٢م   2
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 الٗىانغ الخالُت : مً هظا الخىُٓم ٖلى َغح  ٦21ما ههذ اإلااصة ع٢م  

 املعاَماث املؿشوخت مً ألامىاٌ الخاضت اللاغذًت 

 

 اليعبت املؿشوخت 

                املعاَماث في املطاسف و املاظعاث املالُت املخىاحذة في الجضاثش و في املطـاسف 

 ًمازلها املخىاحذة بالخاسج . املاظعاث املالُت ؤو ماو    

50 % 

 ؤٖلى ججاوػ  19الخجاوصاث في املعاَماث للحذًً الىاسدًً  في املادة سكم 

 اليعبت املؿشوخت املعاَماث املؿشوخت مً ألامىاٌ الخاضت الخىمُلُت 

املعـــــــاَماث فـــــــي املطـــــــاسف و املاظعـــــــاث املالُـــــــت املخىاحـــــــذة فـــــــي الجضاثـــــــش و فـــــــي املطـــــــاسف و 

 ملالُت ؤو ما ًمازلها املخىاحذة بالخاسج .املاظعاث ا

50 % 

 

            

ُت نالخُاث جسو الترزُو إلاهٝغ ؤو ماؾؿت مالُت إججضع اإلاالخٓت ب             ن للجىت اإلاهٞغ

، و جُب٤  ؤخ٩ام هظا الخىُٓم ابخضاء 23اإلااصة ع٢م بٗضم الامخشا٫ ألخ٩ام هظا الخىُٓم لٟترة مُٗىت.

 . 01/10/2014مً 

ت جدغم ٢ضع ؤلام٩ان  ٖلى خماًت ال٣ُإ اإلاهغفي  مما ؾب٤ ًدبحن ؤن الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

 اإلاخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري   02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  02-14مً اإلاساَغ ال٨بري التي خضصها الخىُٓم ع٢م 

في مجا٫ ج٣ؿُم خُض ويٗذ ٢ىاٖض ًجب ؤن جخ٣ُض بها اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت  ،و باإلاؿاهماث

 زظ اإلاؿاهماث. ؤاإلاساَغ و
 

ذ بهظه اإلاساَغ ال٨بري ونممذ هماطط لظل٪   ٦ما خضصث في هظا الكإن ٦ُُٟاث الخهٍغ

 . 30/12/2014لاإلاىا٣ٞت  05-14حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ ع٢م  جًمىتها
 

   1 :ؤًًا ٞغيذ ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت يغوعة

 غ لخض٤ُ٢ زاعجي خى٫  ج٣ضًم  اإلاساَغ التي جخٗغى لها ٖلى ٧ل قغ٦ت حك٩ل زُغا ٦بحرا؛ ج٣ٍغ

 اث ؤصمت َى غاٝ اإلا٣ابلت الغثِؿُت  بغذاد ظِىاٍس  جخٗل٤ بخضهىع مساَغ ال٣غى ٖلى ألَا

خباع جغ٦حزاث مساَغ ال٣غى و ٢ُمت جد٤ُ٣ الًماهاث اإلاخٗل٣ت  و التي البض ؤن جإزظ بٗحن الٖا

 بها .
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ًـت جىظـ غ آلُـاث ما ًم٨ً ؤن وكحر بلُه هـى بضا ُـٍى ٍـت هدـى الخ٨ٟحـر فـي ج ُـت الجؼاثغ ه الؿـلُاث الغ٢اب

ٍـــت لخـــض٤ُ٢ زـــاعجي خـــى٫  غ صوع ٍـــ٤ ٞــغى ج٣ـــضًم ج٣ـــاٍع ٖـــً َغ ُـــت  الغ٢ابــت ٖلـــى اإلاهـــاٝع و اإلااؾؿـــاث اإلاال

غاٝ اإلا٣ابلت  ىهاث ؤػمت جخٗل٤ بخضهىع مساَغ ال٣غى ٖلى ألَا اإلاساَغ ومُالبت اإلاهاٝع بةٖضاص ؾِىاٍع

 .الغثِؿُت 

ىهاث ألاػمتؤًًا ؾدؿم غ و ؾِىاٍع بخدؿحن ٖملُت ججمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت   ذ هظه الخ٣اٍع

ُت و جم٨حن الؿلُاث الغ٢ابُت مً جُب٤ُ ؤصواث ع٢ابُت خضًشت جخىا٤ٞ م٘ مباصت  باإلاساَغ اإلاهٞغ

ُت الٟٗالت و التي ؤنبدذ جغ٦ؼ بضعظت ٦بحرة ٖلى الخى٢٘ اإلاؿب٤ للمساَغ و بصاعتها  ،الغ٢ابت اإلاهٞغ

 ت ظُضة و هى ما ًخما  ى و جىنُاث لجىت باػ٫.بهٟ

 

ً املاوهـــاث زالثـــا   جطـــيُف املعـــخدلاث و الالتزامـــاث بـــالخىكُؼ للبىـــىن و املاظعـــاث املالُـــت و جىـــٍى

 غليها

اإلاخٗل٤  02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  03-٢14ام مجلـ الى٣ض و ال٣غى بةنضاع الخىُٓم ع٢م 

ً اإلااوهاث ٖليهابخهي٠ُ اإلاؿخد٣اث والالتزاماث بالخى٢ُ٘ ل يهضٝ . لمهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت و ج٩ٍى

ً اإلااوهاث  هظا ألازحر  بلى جدضًض ٢ىاٖض جهي٠ُ اإلاؿخد٣اث و الالتزاماث بالخى٢ُ٘ و ٦ظا ٦ُُٟاث ج٩ٍى

 ٖليها و ٦ُُٟاث حسجُلها اإلاداؾبي.

 جًمً هظا الخىُٓم الٗىانغ الخالُت 

 ؛جهي٠ُ اإلاؿخد٣اث بلى ٞئاث  

 اإلااوها ً   ؛ث ٖلى اإلاؿخد٣اث و ٖلى الالتزاماث اإلاك٩ى٥ ٞيهاج٩ٍى

 اإلاداؾبي. الدسجُل 
 

 جطيُف املعخدلاث بلى فئاث  -1

ـــا  ـــى ؤنهـ حن   « ٣ًهــــض باإلاؿــــخد٣اث ٖلــ ــٍى ُـــــ٘ ال٣ــــغوى اإلامىىخــــت لألشـــــخام الُبُُٗــــحن ؤو اإلاٗىـــ ظم

ــــت ــ ُـــ ــــاث اإلاال ــ ــاٝع و اإلااؾؿـــ ــ ــ ــــت اإلاهـــ ــ ُـــ ــــي محزاه ــ ــــجلت فـــ ــ ــــم 1 »اإلاســ ــ ــــاصة ع٢ـــ ــ ــــاءث اإلاـــ ــ ــا ظـــ ــ ــ ــــى  03. ٦مـــ ــ ــــظه لخهـــ ــ ٠ هـــ

ت و مؿخد٣اث مهىٟت. اإلاؿخد٣اث   بلى مؿخد٣اث ظاٍع
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ــا جـــضعط  ًـــت ما٦ـــضا . ٦مـ ٍـــت جلـــ٪ التـــي ًبـــضو جدهـــُلها الخـــام فـــي آلاظـــا٫ الخٗا٢ض حٗخبـــر مؿـــخد٣اث ظاع

 يمً هظه اإلاؿخد٣اث ما ًلي 
 

 

ت  املعخدلاث الجاٍس

 04املادة سكم  

 املعخدلاث املشفلت بػمان الذولت ؛

بالىصاج٘ اإلا٩ىهت لضي اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت  اإلاؿخد٣اث اإلاًمىهت

 اإلا٣غيت ؛

ل  جخإزغ  ؾُىلت صون ؤن بلىاإلاؿخد٣اث اإلاًمىهت بؿىضاث مغهىهت ٢ابلت للخدٍى

 ٢ُمتها .

    

 :1ؤما بسهىم اإلاؿخد٣اث اإلاهىٟت ٞهي جل٪ التي جخمحز بما ًلي

 ؛جدمل زُغا مدخمال ؤو ؤ٦ُضا لٗضم الخدهُل ال٨لي ؤو الجؼجي 

 .ت مىظ ؤ٦ثر مً زالزت ؤقهغ  جخًمً ٖلى مؿخد٣اث ٚحر مضٖٞى
 

 جىػٕ اإلاؿخد٣اث اإلاهىٟت خؿب مؿخىي مساَغها بلى زالر ٞئاث  

  مؿخد٣اث طاث مساَغ مم٨ىت 

  مؿخد٣اث طاث مساَغ ٖالُت 

 مؿخد٣اث مخٗثرة 

ــــم   ــــاصة ع٢ـ ــا خـــــضصث اإلاـ ــ ــــ ٦05مـ ــــي ًم٨ـ ــــت و التـ ــــل ٞئـ ــــمنها ٧ـ ًـ ــــي جخ ــــىاٝ التـ ــــُم ألانـ ٓـ ــــظا الخى ــــً هـ ً مـ

 الخاليجلخُهها يمً الجضو٫ 
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 و املاظعاث املالُت مطاسفلل املعخدلاث املطىفتفئاث   30 الجذٌو سكم 

 املعخدلاث املطىفت 

 معخدلاث مخػثرة معخدلاث راث مخاؾش غالُت معخدلاث راث مخاؾش ممىىت

اللــــــشوع اللابلـــــــت لالَـــــــخالن التـــــــي لـــــــم  -

ــــل  ــ ــــى ألاكــ ــ ــــذد غلــ ــ ـــخدلاكاتها ؤحعــ ــ ــــذ اظـــ ــ خــ

 ًىم 90ز مى

ــــل ؤاللــــــشوع الىاحبــــــت العــــــذاد فــــــي   - حــ

ــي لــــم حعــــذد بػــــذ  ـــخدلاق واخــــذ و التــ اظـ

 ًىم مً اظخدلاكها. 90

ال٣ــــــــــغوى ال٣ابلــــــــــت لالهــــــــــخال٥ التــــــــــي لــــــــــم  -

خـــض اؾـــخد٣ا٢اتها مىـــظ ؤحؿـــضص ٖلـــى ألا٢ـــل 

 ًىما 180

ظــــــــــل ؤال٣ـــــــــغوى الىاظبـــــــــت الؿـــــــــضاص فـــــــــي   -

اؾــــــخد٣ا١ واخـــــــض و التـــــــي لـــــــم حؿـــــــضص مىـــــــظ 

 ظل اؾخد٣ا٢ها.ؤًىم بٗض اه٣ًاء  180

ال٣ــــــــــــغوى ال٣ابلــــــــــــت لالهـــــــــــــخال٥  -

خــــض ؤالتــــي لــــم حؿــــضص ٖلــــى ألا٢ــــل 

 ًىما؛ 360اؾخد٣ا٢اتها مىظ 

ال٣ـــــغوى الىاظبـــــت الؿـــــضاص فـــــي  -

ظـــل اؾـــخد٣ا١ واخـــض و التـــي لـــم ؤ

ًىمــــــــــــــا بٗــــــــــــــض  360حؿــــــــــــــضص مىــــــــــــــظ 

 ظل اؾخد٣ا٢ها.ؤاه٣ًاء 

 

ـــــت التـــــي لـــــم ٌعـــــذد  - الاغخمـــــاداث الاًجاٍس

 ًىم. 90غلى ألاكل اخذ ؤكعاؾها مىز 

ت التي لم ٌؿضص ٖلى  - خماصاث الاًجاٍع الٖا

 ًىم. 180خض ؤ٢ؿاَها مىظ ؤألا٢ل 

ــــت التــــي لـــــم  - خمــــاصاث الاًجاٍع الٖا

خــض ؤ٢ؿــاَها ؤٌؿــضص ٖلــى ألا٢ــل 

 ًىما. 360مىظ 

ـــــــت  - ألاسضـــــــذة املذًىـــــــت للحعـــــــاباث الجاٍس

ــى  90التــــي لــــم حســــجل خــــالٌ فتــــرة مــــً  بلــ

ــــل  180 ـــي مجمـ ـــت حغؿــ ـــاث داثىــ ــا خشوــ ًىمـــ

ــا ــ ــ ــــً ألاغبــ ــ ــرا مــ ــ ــ ــــضءا مػخبــ ــ ــــشفُت و حــ ــ ء املطــ

 َزٍ ألاسضذة املذًىت .

ــت التــي  - ألاعنـضة اإلاضًىــت للخؿــاباث الجاٍع

 360بلــــى  180لــــم حســــجل زــــال٫ ٞتــــرة مــــً 

بــــاء  ًىمــــا خغ٧ــــاث صاثىــــت حُٛــــي مجمــــل ألٖا

ُت و ظؼءا مٗخبرا مً هـظه ألاعنـضة  اإلاهٞغ

 اإلاضًىت.

ألاعنـــــــــــضة اإلاضًىـــــــــــت للخؿــــــــــــاباث  -

ـــت التــــي لــــم حســــجل خغ٧ــــ اث الجاٍع

بـــــــــــــاء  صاثىـــــــــــــت حُٛـــــــــــــي مجمـــــــــــــل ألٖا

ُت و ظــــــــــؼءا مٗخبــــــــــرا مــــــــــً  اإلاهــــــــــٞغ

 ًىما. 360ألانل مىظ ؤ٦ثر مً 

 

ـــــت لألفـــــشاد املػـــــمىهت  - اللـــــشوع الػلاٍس

ً سظــــــمي التــــــي لـــــم حعــــــذد ؤكعــــــاؾها  بـــــَش

ــخت ــ ــ ــ ــــز ظــ ــ ــ ت مىــ ــهٍش ــ ــ ــ ــى  06الشــ ــ ــ ــ ــــهش غلــ ــ ــ ؤشــ

 ألاكل 

ـــــــــت لألٞـــــــــغاص اإلاًـــــــــمىهت  - ال٣ـــــــــغوى ال٣ٗاٍع

بــــــــغهً عؾــــــــمي التــــــــي لــــــــم حؿــــــــضص ؤ٢ؿــــــــاَها 

ٖلـــــى  12ٍت مىــــظ ازنـــــي ٖكــــغ قــــهغاالكــــهغ 

 ألا٢ل

ــــــــــــــت لألٞـــــــــــــــغاص  - ال٣ــــــــــــــغوى ال٣ٗاٍع

اإلاًــــمىهت بـــــغهً عؾــــمي التـــــي لـــــم 

ت مىـــــــظ  حؿـــــــضص ؤ٢ؿـــــــاَها الكـــــــهٍغ

 ٖلى ألا٢ل. زماهُت ٖكغ قهغا 

املعــــــــخدلاث بيــــــــل ؤهىاغهــــــــا التــــــــي ًىــــــــىن 

ــــذ  ــ ــــر ماهـ ــ ـــي غيـ ــ ــي ؤو الجضجــ ــ ــ ـــُلها الىلـ ــ جدطــ

ــــشف  حـــــشاء جـــــذَىس  ـــت للؿـ ـــػُت املالُــ الىغــ

ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   امللابـ

   ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه كؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاؽ ًىاحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع اليشـ

ضــــــــــــــــػىباث،اهخفاع مػخبــــــــــــــــر فــــــــــــــــي سكــــــــــــــــم 

ـــت ــ ــ ــ ــ ــ ـــخذاهت مفشؾـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاٌ ،اظـ ــ ــ ــ ــ ؤو         ألاغمــ

ـــت ُـــ ــــػىباث داخل ـــه ضــ ــا  جىاحـــ ــ ــــاث مــ هضاغــ

 بين املعاَمين .....

مؿـــــــخد٣اث مدـــــــىػة ٖلـــــــى َـــــــٝغ م٣ابـــــــل  -

ت ٢ًاثُت.  مهغح به مدل حؿٍى

مؿـــخد٣اث طاث ماصًـــت ؤو مدخـــىي مدـــل  -

 اٖتراى ٢ًاجي .

جدهــــــــُلها  ٧ـــــــل اإلاؿــــــــخد٣اث التـــــــي ٩ًــــــــىن  -

مً ٚحـر ما٦ـض زانـت  ؤ٦ثر ال٨لي ؤو الجؼجي 

ألاَـغاٝ اإلا٣ابلـت التــي جـضهىعث ويــُٗاتهم 

 اإلاالُت بكضة 

بؾــــــ٣اَا اإلاؿــــــخد٣اث التــــــي جــــــم  -

 ظلها

اإلاؿخد٣اث اإلادىػة ٖلـى َـٝغ  -

م٣ابــل فــي خالــت بٞــالؽ ؤو جى٢ــ٠ 

 ًٖ اليكاٍ .

   02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  03-14لخىُٓم ع٢م امً    05اإلااصة ع٢م مً اٖضاص الباخض اؾدىاصا بلى  اإلاهضع
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ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاؿخد٣اث اإلاهىٟت والتي جسً٘ بلى ٖملُت بٖاصة  ظضولت  ٞةنها جب٣ى يمً 

قــهغا ٖلــى ألا٢ــل ،بٗــض هــظه اإلاــضة ًم٨ــً  12ٞئــت اإلاؿــخد٣اث اإلاهــىٟت التــي جيخمــي بليهــا إلاــضة ازنــي ٖكــغ

ــت بكــٍغ ا ختــرام ظــضو٫ الؿــضاص الجضًــض و الخدهــُل الٟٗلــي للٟىاثــض بٖــاصة جهــيُٟها ٦مؿــخد٣اث ظاٍع

 07اإلااصة ع٢م اإلاترجبت.

ً املاوهاث غلى املعخدلاث و غلى الالتزاماث املشىىن فيها  -2  جىٍى

 اهُال٢ــا مــً اإلاٗــاًحر اإلادــضصة مــً َــٝغ مجلـــ الى٣ــض و ال٣ــغى و التــي ٖغيــىاها فــي الخىٓــُم ع٢ــم

ـــ٤  14-03  ــ ــ ــ ــاٝع اإلا  02/2014/ 16ل اإلاىاٞــ ــ ــ ــ ــالخى٢ُ٘ للمهـــ ــ ــ ــ ــــاث بـــ ــ ــ ــــخد٣اث والالتزامـــ ــ ــ ــــي٠ُ اإلاؿـــ ــ ــ ــــ٤ بخهـــ ــ ــ خٗلـــ

ً اإلااوهاث ٖليها ًم٨ً اؾخيخاط ما ًلي  واإلااؾؿاث اإلاالُت  وج٩ٍى

 خضؤظل اؾخد٣ا١ ؤحؿدىض ٖملُت جهي٠ُ اإلاؿخد٣اث ٖلى ؤؾاؽ الٟترة اإلاى٣ًُت بٗض   

ني الؿلُاث الى٣ضًت ٖملُت بمٗنى جبًىما 360ًىم بلى 180ًىم ،  90ألا٢ؿاٍ و التي جتراوح  ما بحن 

٣ت ٖالظُت )مخابٗت بٗضًت(  والتي ج٨خٟي بالخضزل بٗض خضور الخٗثر ؾىاء  بصاعة مساَغ ال٣غوى بٍُغ

ظؼجي ؤو ٦لي و لِـ ٢بل خضوزه . هظه آلالُت جخٗاعى بلى خض ٦بحر م٘ جىنُاث باػ٫ ُٞما ًسو ٖملُت 

ل٣ُام بخدضًض ظُض للمساَغ)٢ُاؽ ظُض الجُضة إلاساَغ ال٣غوى والتي جا٦ض ٖلى يغوعة ا ؤلاصاعة

ُت و اإلاالُت.  للمساَغ( و حُُٛتها بال٨ُُٟت التي حؿمذ بالخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاالي للمىٓىمت اإلاهٞغ

ُت ه٣ترح ٖلى اإلاهاٝع   في هظا الهضص و إلاداولت جدؿحن ٖملُت ج٣ُُم اإلاساَغ اإلاهٞغ

ذ باإلاساَ ٤ ما هو ٖلُه الخىُٓم ع٢م و اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤن حؿخٛل ٖملُت الخهٍغ   02-14غ ٞو

ش اإلاخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري و اإلاؿخد٣اث والظي ًجبرها ٖلى بٖضاص   02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  جلاٍس

اث ؤصمتالتي جخٗغى لها و لخذكُم خاس ي خٌى املخاؾش َى جخٗل٤ بخضهىع مساَغ  بغذاد ظِىاٍس

غاٝ اإلا٣ابلت الغثِؿُت بال٨ُُٟت التي ً اإلاسههاث  جم٨نها مً ال٣غى ٖلى ألَا ج٣ضًغها ظُضا وج٩ٍى

  اإلاىاؾبت مً ألامىا٫ الخانت.

مً بصاعة اؾدبا٢ُت  هابما ًم٨ن لمساَغ لهٓام ج٣ُُم ؤًًا مً الًغوعي ؤن جً٘ اإلاهاٝع  

٤ صعظت الخُغ مً و التي حؿمذ بالخإ٦ُض زانت  إلاساَغ ال٣غوى  جدضًض ظُض لخ٩لٟت ال٣غوى ٞو

ً اإلااوهاث  ٣ت لها .اإلاىاٞ و ج٩ٍى
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ض آلُاث    سابػا  الشكابت الذاخلُت غلى املطاسف و املاظعاث املالُت حػٍض

ــــً  ــ ــ ــــتؤمـ ــ ــ ُـ ـــاًحر الضول ــ ــ ــــ٘ اإلاٗــ ــ ــ ــــــ٠ مـ ــ ُـ ــــل الخ٨ ــ ــ ــــت   ظـ ــ ــ ٍـ ــــت الاختراػ ــ ــ ــــا٫ الغ٢ابـ ــ ــ ــــي مجـ ــ ــ ــــضاعفـ ــ ــ ــــم بنـ ــ ــ ــــُم ال جـ ــ ــ ٓـ  خى

ــــم  ــ ـــ٤  08-11ع٢ـ ــ ــــمً 28/11/2011ل اإلاىاٞــ ــ ًـ ـــاث  اإلاخ ــ ــــاث آلُــ ــ ــاٝع و اإلااؾؿــ ــ ــ ــــى اإلاهـ ــ ــــت ٖلـ ــ ُـ ــــت الضازل ــ الغ٢ابـ

 . 18/12/2002ل اإلاىا٤ٞ   03-02ظي ؤلػى  و ٖىى الخىُٓم ع٢م ال ،اإلاالُت

 1:ًلي ُٞما  الضازلُت الغ٢ابت اإلاخًمً الجضًض للىٓام ألاؾاؾُت ؤلاياٞاث جخمشل 

  ُٟت الغ٢ابت الضاثمت والغ٢ابت الضوعٍت الظي جًمىه مؿب٣ا ؼ الخمُحز بحن ْو  الخىُٓم حٍٗؼ

 الخيؿ٤ُ و بٟٗالُت ؤظهؼة الغ٢ابت الضاثمت مؿاوال م٩لٟا بو طل٪ بسل٤ مىهب  03-02ع٢م 

ٗالُت ظهاػ  مً ظهت،و مؿاوال  .الغ٢ابت الضوعٍت مً ظهت ؤزغي  م٩لٟا بالؿهغ ٖلى جىا٤ٞ ٞو

ُٟت الغ٢ابت ؼ مخُلباث اؾخ٣اللُت الغ٢ابت » ٌؿمذ هظا الخضبحر الجضًض بةعؾاء ْو الضاثمت و حٍٗؼ

 الضوعٍت؛

 م٘ الٗملُاث مُاب٣ت بغ٢ابت زام مت،جضبحرالضاث الغ٢ابت وي٘،يمً ٖلى الىٓام ًىو 

 الخهىم وظه ٖلى هظه اإلاُاب٣ت ع٢ابت جخٗل٤. الضازلُت ؤلاظغاءاث و٦ظا وألاهٓمت ال٣ىاهحن

 الاهُال١ ٢بل اإلاُاب٣ت مً الخد٤٣ ًخىظب الجضًضة،خُض الٗملُاث ؤو الجضًضة بالخضماث

 ٞيها؛

 ت ءوبب٣ا بٖضاص ٖلى اإلاالُت واإلااؾؿاث اإلاهاٝع بلؼامُت  مدُىت؛ اإلاساَغ زاَع

 ت بةُٖاء اإلاالُت واإلااؾؿاث اإلاهاٝع بلؼامُت ل مكغوٕ لضعاؾت ألاولٍى ت مً الخمٍى  ػاٍو

 ٞىعا؛ اإلاٗغويت ألاماهاثاٖخباع  ًٖ اإلاؿخ٣بلُت،ًٞال اإلاًاٞت ٢ُمخه ؤوألاؾاؾُت   مغصوصًخه

 غ بلؼامُت  جخًمً مسُِ ٘وي ويغوعة الٗملُاجُت اإلاساَغ في الخد٨م م٘ جخالءم وؾاثل جٞى

ت  ٍ؛اليكا اؾخمغاٍع

 ؼ ُت حٍٗؼ  هُئت بتزوٍض الخىُٟظي الجهاػ وظىب زال٫ مً الهضٝ هظا ًخد٤٣ الخى٦مت هٖى

 وهخاثج ع٢ابتها و٦ُُٟاث ،لها الخٗغى ًم٨ً التي اإلاساَغ خى٫  الالػمت اإلاضاولت باإلاٗلىماث

 الغ٢ابت وؤٖما٫ إلاساَغا جدلُل في اإلاكاع٦ت اإلاضاولت هُئت ٖلى ًجبإلاا   الضازلُت الغ٢ابت

 .الضازلُت
 

                                                             
غ الؿىىي للخُىع الا٢خهاصي و الى٣ضي الخ٣ -1  .  141م،2012الجؼاثغ، ؾىت  ٪الجؼاثغي، بىٍغ
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غ  اإلاالُت واإلااؾؿاث اإلاهاٝع َٝغ مً الضازلُت الغ٢ابت ظهاػ البض مً الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت جٍُى

ت ٌٗخبرو الظي اإلاماعؾاث، ألخؿً اإلاُاب٤ ُت للجىت باليؿبت ؤولٍى  ،زانت الجؼاثغ بى٪ و اإلاهٞغ

 .اإلاهغفي ٓامالى اؾخ٣غاع في حؿاهم الٟٗالت الضازلُت الغ٢ابت ألن

 

 وعبت العُىلت  املؿلب الثالث

 اإلاخٗل٤ بخٍٗغ٠  24/05/2011ل اإلاىا٤ٞ   04-11نضع مجلـ الى٣ض و ال٣غى الخىُٓم ع٢م ؤ

و ٢ُاؽ وحؿُحر و الغ٢ابت ٖلى مساَغ الؿُىلت،خُض جًمً مداوع ؤؾاؾُت جخٗل٤ بخدضًض مٗامل ؤصوى 

ذ بهللؿُىلت البض مً اخترامه مً َٝغ اإلااؾؿاث الخاي  بصاعة  بحن آلُاث زم ٗت و آظا٫ الخهٍغ

 .زُغ الؿُىلت و هى ما ؾيخُغ١ بلُه  جباٖامغا٢بت و 
 

 جدذًذ وعبت العُىلت   ؤوال

هظا الخىُٓم في بضاًخه بلى حٍٗغ٠ زُغ الؿُىلت ٖلى "ؤهه طل٪ الخُغ الظي ًىجم ًٖ ٖضم  ٖغط

 ٌٍ ويــُٗت، هٓــغا لخالــت الؿــى١ وطلـــ٪ ٢ــضعة اإلاهــٝغ ٖلــى مىاظهــت التزاماجــه ؤو ٖــضم ٢ـــضعة ٞــ٪ ؤو حٗــى 

 1في مضة مدضص و بخ٩لٟت م٣ٗىلت".

ٖـضم  ٢ضعجـه   اؾدىاصا لهظا الخٍٗغ٠ ًدبحن ؤن اإلاهـٝغ ٩ًـىن فـي خالـت  جـؼ فـي الؿـُىلت بمـا هدُجـت 

ــاثلت  ــ ــ ــــى٫ الؿــ ــ ــــؼون ألانــ ــ ــــ٤ مســ ــ ــ ــــً ٍَغ ــ ــــالء  ٖــ ــ ــاه الٗمــ ــ ــ اث ( ججــ ــــضٖٞى ــ ــــت )اإلاــ ــ ــــه الٟىعٍــ ــ ــاء بالتزاماجــ ــ ــ ــ ــــى الٞى ــ  ٖلــ

ظل ؤدُجت ٖضم اؾخُاٖخه جهُٟت ويُٗت مُٗىت لٓغوٝ الؿى١ ٚحر اإلاالثمت يمً التي بدىػجه وبما ه

 مدضص و ج٩لٟت م٣ٗىلت.

ــــم  ــــاصة ع٢ـ ٗـــــض طلـــــ٪، جىاولـــــذ اإلاـ ــــت  03ب ــــبت مُٗىـ ــــت ليؿـ ُـ ــــاث اإلاال ــاٝع و اإلااؾؿـ ــ ــــغوعة اختـــــرام اإلاهـ                 يـ

ُـــض ال  2مـــً الؿـــُىلت و التـــي ؤَلـــ٤ ٖليهـــا حؿـــمُت "اإلاٗامـــل ألاصوـــى للؿـــُىلت"   بـــض ؤن ٩ًـــىن هـــظا اإلاٗامـــل ،خ

ا ليؿبت  %. 100في خضوصه الضهُا مؿاٍو

 هظا اإلاٗامل هى ٖباعة ًٖ الٗال٢ت ما بحن

  ٍـــل اإلاؿـــخلمت  ألانــى٫ الؿـــاثلت للمهـــٝغ )ؤنـــى٫ مؿـــخد٣ت ٖلـــى اإلاـــضي ال٣هـــحر و التزامـــاث الخمى

  ؛مً اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت (

 لى اإلاضي  ال٣هحر والالتزاماث اإلا٣ضمت (. والخهىم الٟىعٍت )زهىم جدذ الُلب ٖو

                                                             
 اإلاخٗل٤ بخٍٗغ٠ و ٢ُاؽ وحؿُحر  و الغ٢ابت ٖلى مساَغ الؿُىلت.  24/05/2011ل اإلاىا٤ٞ   04-11مً الخىُٓم ع٢م  01اإلااصة ع٢م  -1
 12/212011/ل /اإلاىا٣ٞت  07- 2011ثغ ع٢م جٟهُل هظه اليؿبت و َغ١ بٖضاصها جًمىتها حٗلُمت بى٪ الجؼا -2
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ذ بهظا اإلاٗامل لبى٪ الجؼاثغ ٖىض نهاًت ٧ل زالسي ٦ما ًلي ؤًًا خضص آظا٫ الخهٍغ
1 

 للشالسي اإلاى٣ط ي ً ً ألازحًر  ؛اإلاٗامل ألاصوى للؿُىلت للكهغ اإلاىالي و مٗاملي الكهٍغ

 ش ؤلا٢ٟا٫.مٗامل ؾُىلت ًُل٤ ٖلُه مٗامل اإلاغا٢بت لٟترة زالزت ؤقهغ اإلاىالُت لخاٍع 

ُت و هي ٧األحي  ٦ما مىذ هظا الخىُٓم بٌٗ الهالخُاث للجىت اإلاهٞغ

 ــــت ــ ُـ ــــ٪  بم٩اه ــ ــــر جلــ ــ ــــغي ٚحــ ــ ش ؤزــ ــــىاٍع ــ ــــي جـ ــ ــــٗت فــ ــ ــــاث الخايــ ــ ــــً اإلااؾؿـ ــ ــــل مــ ــ ــــظا اإلاٗامــ ــ ــــاب هـ ــ ــــــب خؿــ َلــ

  ؛اإلاٟغويت

  بم٩اهُت الترزُو لبٌٗ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت بٗضم الالتزام ما٢خا بإخ٩ام هظا الىٓام      

ت ويُٗتها م٘ جدضًض   .اظل للماؾؿت اإلاٗىُت لدؿٍى

  آلُاث بداسة و مشاكبت خؿش العُىلت زاهُا 

ظاهب آزغ ظض مهم ؤال وهى مخابٗت  24/05/2011ل اإلاىا٤ٞ   04-11ع٢م جىاو٫ هظا الخىُٓم  

ت مً اإلاىاص  ومغا٢بت الؿُىلت و جٟاصي الى٢ٕى في زُغ العجؼ، و لظل٪ زهو هظا الخىُٓم مجمٖى

و التي بُيذ ؤهم ؤلاظغاءاث الىاظب اجساطها مً َٝغ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت  هب الجا لهظا

ت و التي هىظؼها يمً الى٣اٍ الخالُت    2 الجؼاثٍغ

 ىـــت ٖلـــى ٞتـــرة ؤؾـــبٕى ٗـــاث الخٍؼ ٗـــت ويـــُٗت ؾـــُىلتها بمـــا ٞيهـــا الٗملُـــاث   بٖــضاص ظـــضو٫ جى٢ إلاخاب

ل ألؾبى     ؛ٕ واخضالجضًضة م٘ بخهاء اإلاىاعص ؤلاياُٞت للخمٍى

 ــــت ًـ ــــت الخىُٟظ ــــام الهُئـ ُـ ــــً  ٢3 ــــغ الـــــظي ًم٨ــ ُـ ــــخىي الخ ــــض مؿـ ًـ ــــت بخدض ــــت اإلاالُــ ــٝغ ؤو اإلااؾؿـ ــ للمهـ

ُـه ًـض  الخٗـغى بل ُـغ مـ٘ جدض و الؿُاؾـت الٗامـت إلصاعة الؿـُىلت فـي خـضوص هـظا اإلاؿـخىي مـً الخ

  ؛ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت لظل٪

  وؤصواث جدضًض و٢ُاؽ وحؿُحر ٖمل الهُئت الخىُٟظًت  ٖلى مالثمت و جدُحن ؤلاظغاءاث وألاهٓمت

 ؛م٘ جبلُٜ هخاثج جدلُلها بلى هُئت اإلاضاولت مغجحن في الؿىت ٖلى ألا٢ل مساَغ الؿُىلت،

  ج٣ـىم اإلاهــالر اإلا٩لٟــت بالغ٢ابــت الضازلُــت مــً الخإ٦ــض مـً اختــرام هــظا الىٓــام مــ٘ ٞدــو ؾــىىي 

 ؛ٖلى ألا٢ل  للٟغيُاث و اإلاٗاًحر اإلاؿخٗملت ل٣ُاؽ زُغ الؿُىلت

                                                             
 اإلاخٗل٤ بخٍٗغ٠ و ٢ُاؽ وحؿُحر  و الغ٢ابت ٖلى مساَغ الؿُىلت.  24/05/2011ل اإلاىا٤ٞ   04-11مً الخىُٓم ع٢م  04اإلااصة ع٢م  -1
 04-11مً الخىُٓم ع٢م   13-12-11-10 -9 -8 -7 اإلاىاص ع٢م  -2
ً  جخ٩ىن مً اإلاضعاء الٗامحن و هىابهم و  - 3  مؿاٖضيهم و اإلاؿدكاٍع
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 ظــــغاءاث صازلُــــت حؿــــمذ بخدضًــــض و ٢ُـــاؽ و حؿــــُحر و مغا٢بــــت بىاؾــــُت ماقــــغاث و خــــضوص ويـــ٘ ب

 حؿــــدىض بلــــى ٞغيــــُاث خــــظعة ،الخــــض٣ٞاث الــــىاعصة و الهــــاصعة الىاججــــت ٖــــً ٧اٞــــت ٖىانــــغ اإلاحزاهُــــت 

  .و زاعط اإلاحزاهُت

  ــــ٠ ُــــاث و وؾــــاثل للخ٣لُــــل مــــً اإلاســــاَغ الؿــــُىلت مــــ٘ جدضًــــض ماقــــغاث حؿــــمذ بخٍٗغ  ويــــ٘ مىهج

غة في ؤي و٢ذ زانت في خالت و ٢ُاؽ  ُت ظُضة الخالُت مً ٧ل التزام و اإلاخٞى ألانى٫ طاث هٖى

 ؛ؤػمت

  ٪ُـــت اإلاسخلٟــت ، ؾـــىاء ٧ـــان طلـــ ل ــل مـــً مهـــاصعها الخمٍى ٖـــاصة الخمٍى  ج٣ُــُم صوعي ل٣ـــضعاتها ٖلـــى ب

  ؛في الىيُٗت الٗاصًت ؤو في خالت ألاػمت

 ؛لخضوصوي٘ بظغاءاث ؤلاهظاع و مسُُاث ٖمل في خالت ججاوػاث ل   

 ىهاث ىاٍع ٍـــــت ختـــــى ازخبــــاع الؿــــِـ ـــا  بهـــــٟت صوع ـــُىلت التـــــي ؾـــــدخٗغى لهــ جخإ٦ـــــض مـــــً ؤن مســـــاَغ الؿــ

 مالثمت للخُغ الظي ٢ضعجه م٘ مغاظٗت صوعٍت للٟغيُاث التي اؾخسضمذ لظل٪. 

مما ؾب٤، ًخإ٦ض ؤن الؿلُاث الغ٢ابُت ويٗذ بَاعا جىُٓمُا قامال و مخىا٣ٞا م٘ جىنُاث باػ٫ 

ُـل هـظه ؤلاظـغاءاث و الخـضابحر و جُب٣ُهـا  ،الغ٢ابت ٖلى زُغ الؿُىلت ُٞما ًسو بصاعة و  ُـت جٟٗ  ل٨ـً ٖمل

ض مـً الـضٖم و اإلاؿـاٖضة للمهـاٝع و اإلااؾؿـاث  ٖلى اإلاُضان جب٣ى في هٓغها نٗبت للٛاًت و جخُلب اإلاٍؼ

ـــغفي ــــإ اإلاهـــ ُـ ــــى ال٣ ــــت ٖلــ ــــر خضًشــ ــــت حٗخبـ ــــت ؤن الٗملُــ ــــت زانــ ُـ ـــاث ،اإلاال ٗـــ ــــب الخى٢ ــــى ظاهــ ــــت ٖلــ ُـ ـــؼ ٧ل   و جغج٨ـــ

ٓـــُم ٦لـــي  ،و الخ٣ـــضًغاث ٖلـــى اإلاـــضي ال٣هـــحر ٖـــاصة جى )قـــهغ بلـــى زالزـــت ؤقـــهغ ( و اهـــه البـــض ؤن ٩ًـــىن هىـــا٥ ب

 بدُــض ًُػــى ٖليهــا مؿــخ٣بال ٖملُــت الخيبــا  ،لجاهــب بصاعة الؿــُىلت فــي هــظه اإلاهــاٝع و اإلااؾؿــاث اإلاالُــت

 .و جدضًض ٖخبت إلاساَغ الؿُىلت جخىا٤ٞ م٘ الخٗغياث التي ًىاظهها اإلاهٝغ

ُت ٖلى هظا ص اعاث اإلاهٞغ ون ؤن هيس ى ؤًًا ظاهب مهم و هى جإهُل و جضٍعب الٗاملحن و ؤلَا

غ التي حكحر بلى وؿبت  ٘ الخ٣اٍع الخىظه الجضًض إلصاعة الؿُىلت ،بدُض لم ًهبذ اإلاهٝغ ٨ًخٟي ٣ِٞ بٞغ

،و بهما ًخىلى وي٘ زُِ ٖمل لخ٣ضًغ مؿخ٣بلي )ٖلى اإلاضي ال٣هحر ( ليؿب ت الؿُىلت في اإلاهٝغ

ت الخيبا بخٛحراتها وبظغاء ازخباعاث  الؿُىلت اإلاىا٣ٞت لضعظت اإلاساَغ اإلام٨ً الخٗغى بليها ،م٘ اؾخمغاٍع

الًِٛ في مجا٫ الؿُىلت و طل٪ إلاجابهت ؤي ؤػمت ٢ض جدضر ،ؾىاء حٗل٣ذ باإلاهٝغ هٟؿه مما ًازغ 

ج ما بحن الازىحن له ؤو ؤػمت ؾُىلت ؤو مٍؼ  .ٖلى قغوٍ جمٍى
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 الثخالضت الفطل الث

ُت في   الجؼاثغ   خاولىا مً زال٫ هظا الٟهل حؿلُِ الًىء ٢ضع ؤلام٩ان ٖلى وا٢٘ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت ،باٖخباعها الىؾُلت اإلاشلى لخد٤ُ٣ ؾالمت  و التي ؤنبدذ مدل اهخمام ٦بحر للؿلُاث الجؼاثٍغ

ُت و  جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ م٘ مخُلباث اإلاٗاًحر الضولُت التي ههذ ٖليها  لجىت باػ٫.   اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

اع جبحن   ت جماعؽ الؿلُاث الى٣ضًت ن أفي هظا ؤلَا الغ٢ابت ن مً الغ٢ابت وهماحهٖىالجؼاثٍغ

 .اإلا٨خبُت ؤو ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث و الغ٢ابت اإلاُضاهُت

ت مً ا جؼاثغ لخد٤ُ٣ هظه الغ٢ابت ٞةن بى٪ ال                 جخمشل صواث و الىؾاثل ألٌؿخسضم مجمٖى

.مىذ الترازُو و اإلاظ٦غاث و الخٗلُماث  ،الخٟخِل اإلاُضاوي ،خِل اإلا٨خبيالخٟفي ٖملُاث 

لى٢ٝى ٖلى مضي اخترام اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ليهضٝ مً زال٫ هظه ألاهىإ مً  الغ٢ابت 

ُت و خماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن  ُت ،بما ًًمً ؾالمت اليكاَاث اإلاهٞغ  لل٣ىاهحن و الخىُٓماث اإلاهٞغ

 و الضاثىحن .

بٗضم ويىح جمحزث  ألازحرة الغ٢ابت لبى٪ الجؼاثغ زال٫ الؿىىاث ل٣ض جبحن ؤن ٖملُاث                

 ؤهضاٞها 

ٖلى الى٢ٝى ٖلى مضي اخترام  و الخضازل في اإلاهام ما بحن مسخل٠ ؤهىاٖها ، و اهدهغ ٖملها  ٣ِٞ

 ٖمل اإلاٟدكحن و ًاصي اإلاهاٝع لألَغ و الجىاهب الخىُٓمُت و ال٣اهىهُت.ألامغ  الظي ًهٗب مً 

 حؿمذ باجساط بظغاءاث مىاؾبت ،بلى اؾخٛغا١ و٢ذ ٦بحر لٗملُاث الغ٢ابت صون جد٤ُ٣ هخاثج ظُضة 

 و خماًت ٧اُٞت للمهٝغ مً اإلاساَغ التي ٢ض ًخٗغى بليها.

ُت  لُاتها الخالُت و التي ؾٝى ه٨ك٠ ٖنها بالخٟهُل مً زال٫ صعاؾت خالت بأبطن ٞالغ٢ابت اإلاهٞغ

اإلاُضاهُت في الٟهل الغاب٘،ال حؿمذ بخد٤ُ٣ ع٢ابت ٞٗالت جًمً جُب٤ُ واخترام اإلاٗاًحر  الغ٢ابت

ت التي هي في حٛحر مؿخمغ ،مما ٌؿخضعى جدغ٥ الؿلُاث الغ٢ابُت لخُٟٗل آلُاث و ؤصواث ظضًضة  الاختراٍػ

ت الضولُت و  بعؾاء اإلاباص ت ألاؾاؾُت ههذ ٖليها لجىت باػ٫ لًمان جُب٤ُ ؾلُم للمٗاًحر الاختراٍػ

ُت الٟٗالت .  للغ٢ابت اإلاهٞغ

ت      اع الخىُٓمي للمٗاًحر الاختراٍػ ت لخٗضًل ؤلَا زم جُغ٢ىا بلى ظهىص الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ

اع الخىُٓمي الاختراػي الخالي و طل٪ اهُال٢ا مً ؾىت   2014خُض ٢امذ بةصعاط حٗضًالث هامت ٖلى ؤلَا

ت هامت مً الخى ُت هىظؼها ُٞما ًلي  و ؤًً جم بنضاع مجمٖى  :ُٓماث اإلاهٞغ
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  ًخًمً وؿبت اإلاالءة اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع   02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  01-14جىُٓم ع٢م 

 و اإلااؾؿاث اإلاالُت ؛

  ًخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري و باإلاؿاهماث ؛  02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  02-14جىُٓم ع٢م 

  بخهي٠ُ اإلاؿخد٣اث و الالتزاماث بالخى٢ُ٘ ًخٗل٤    02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  03-14جىُٓم ع٢م

ً اإلااوهاث  .للبىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت و ج٩ٍى

 :بنضاع جىُٓمحن هما  ٦2011ما قهضث ؤًًا ؾىت   

  اإلاخٗل٤ بخدضًض ٢ُاؽ،بصاعة و الغ٢ابت ٖلى زُغ  24/05/2011ل اإلاىا٤ٞ   04-11جىُٓم ع٢م

 الؿُىلت؛

  اإلاخًمً الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اإلاهاٝع  28/11/2011ل اإلاىا٤ٞ  08-11جىُٓم ع٢م 

 . 18/12/2002ل اإلاىا٤ٞ   03-02و اإلااؾؿاث اإلاالُت الظي ًلػي و ٌٗىى الخىُٓم ع٢م 

٦ما ؾلُىا الًىء ٖلى ؤهم الخٗضًالث التي قملتها الخىُٓماث الجضًضة و التي مً زال٫ جُب٣ُها  

ت ما ًلي:   ؾدكهض اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

  ًو هي مٟهلت ٦ما ًلي    ىصوؤ٦دض   %12بلى وؿبت  %8اعجٟإ وؿبت اإلاالءة ال٣اهىهُت م 

  9,5%مٗامل ؤصوى ٖام للمالءة في خضوص 

  7%مٗامل ؤصوى زام للمالءة في خضوص 

  2,5%وؾاصة ؤمان ؤو مٗامل ؤمان في خضوص 

  ٤ ما ًىو ٖلُه ال  اإلاساَغ الٗملُاجُتو مساَغ الؿى١ بصعاط  اإلاىا٤ٞ  02-14م خىُٓم ع٢ٞو

 .ًخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري و باإلاؿاهماث  02/2014/ 16ل 

  جغظُذ مساَغ ال٣غوى باالؾدىاص بلى الخهي٠ُ الخاعجي مً َٝغ هُئاث زاعظُت لخ٣ُُم

 ال٣غوى 

٣ت جغظُذ ظؼاُٞت م٣ترخت مً َٝغ مجلـ الى٣ض  ُت ؤو ٍَغ  و التي جدضص ٢اثمتها اللجىت اإلاهٞغ

 ام ج٣ُُم زاعجي و ال٣غى في خالت اوٗض

  بصعاط اإلاساَغ الدكُٛلُت في وؿبت اإلاالءة و  جدضًض مخُلباث ألامىا٫ الخانت لخُُٛت هظا

ُت للؿىىاث الشالزت ألازحرة . %15 الخُغ بيؿبت   مً مخىؾِ نافي الىىاجج اإلاهٞغ

  بصعاط مساَغ الؿى١ في وؿبت اإلاالءة و  جدضًض مخُلباث ألامىا٫ الخانت لخُُٛت اإلاساَغ

 . خٗل٣ت بمدٟٓت الخضاو٫ و مدٟٓت ٖملُاث الهٝغاإلا

 ؤن ًلتزم بها ٧ل مهٝغ ؤو ماؾؿت مالُت  ًجب  ج٣ؿُم اإلاساَغ  بلى وؿبخحن 
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 مجمٕى   مً  %25 إلاساَغ ال٣غى ٖلى هٟـ اإلاؿخُٟض ال جخٗضي ٞغصًت وعبت

   .ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت

 اث مجمٕى ألامىا٫ مغ  8   ≥مجمٕى اإلاساَغ ال٨بري   حؿاوي  وعبت بحمالُت 

        .الخانت         

  ٘مً ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت ل٩ل مؿاهمت  %15للمؿاهماث ج٩ىن في خضوص خضوص وي  

 مً ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت . %60 وؿبت مجمٕى اإلاؿاهماث ٖلى ؤن ال جخٗضي 

  ٤24/05/2001 لـ اإلاىاٞ 04-11جُب٤ُ وؿبت الؿُىلت الضولُت مً زال٫ بنضاع الخىُٓم ع٢م 

 اإلاخٗل٤ بيؿبت الؿُىلت .

  ؼ آلُاث  ظل الخ٠ُ٨ ؤمً  الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُتؤًًا جم حٍٗؼ

ت )بنضاع الخىُٓمم٘ اإلاٗاًحر الضولُت في مجا٫ الغ٢ابت   اإلاىا٤ٞ  08-11ع٢م  الاختراٍػ

 (.18/12/2002ل اإلاىا٤ٞ   03-02اإلاخًمً الظي ؤلػى  و ٖىى الخىُٓم ع٢م  28/11/2011ل 
  

ت ويٗذ بَاعا جىُٓمُا قامال و مخىا٣ٞا   مما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ

 م٘ جىنُاث باػ٫ ُٞما ًسو مٗاًحر اإلاالءة و الؿُىلت،ل٨ً ٖملُت جُٟٗل هظه ؤلاظغاءاث و الخضابحر 

ض مً الضٖم و اإلاؿاٖضة للمهاٝع و جُب٣ُها ٖلى اإلاُضان جب٣ى في هٓغها نٗبت للٛاًت و   جخُلب اإلاٍؼ

 و اإلااؾؿاث اإلاالُت مً َٝغ الؿلُاث الغ٢ابُت ،زانت ؤن الٗملُت حٗخبر خضًشت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي 

ًخُلب بٖاصة   وهى و جغج٨ؼ ٧لُت ٖلى ظاهب الخى٢ٗاث و الخ٣ضًغاث إلاساَغ الاثخمان و مساَغ الؿُىلت، 

 الاثخمان ومساَغ الؿُىلت في هظه اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت.جىُٓم ٧لُت لجاهب بصاعة مساَغ 
 

ُت ٖلى هظا  اعاث اإلاهٞغ صون ؤن هيس ى ؤًًا ظاهب مهم و هى جإهُل و جضٍعب الٗاملحن و ؤلَا

غ التي حكحر بلى وؿبت  ٘ الخ٣اٍع الخىظه الجضًض إلصاعة الؿُىلت ،بدُض لم ًهبذ اإلاهٝغ ٨ًخٟي ٣ِٞ بٞغ

هما ًً٘ زُِ ٖمل لخ٣ضًغ مؿخ٣بلي )ٖلى اإلاضي ال٣هحر ( ليؿبت الؿُىلت الؿُىلت في اإلاهٝغ و ب

ت الخيبا بخٛحراتها وبظغاء ازخباعاث الًِٛ في مجا٫  ،اإلاىا٣ٞت لضعظت اإلاساَغ اإلادخملت و اؾخمغاٍع

له ؤو ؤػمت  ،الؿُىلت إلاجابهت ؤي ؤػمت ٢ض جدضر ؾىاء حٗل٣ذ باإلاهٝغ هٟؿه مما ًازغ ٖلى قغوٍ جمٍى

 ؾُىلت .
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  شابؼال فطلال

 ٌ غلى الشكابت  IIIاوػياظاث بضالخاث باص

 املطشفُت في الجضاثش

 



 على الرقابة المصرفٌة في الجزائر IIIانعكاسات بازل                                                                   الفصل الرابع: 

161 
 

 جمهُذ 

 و طل٪ جدذ جىنُاث  نىضو١ الى٣ض الضولي  جب٣ى الؿلُاث الى٣ضًت في الجؼاثغ ال جخدغ٥ بال

الخىنُاث اإلاخًمىت لخُب٤ُ خُض قهضها مداوالث لبى٪ الجؼاثغ  في بَاع بغهامج ج٣ُُم ال٣ُإ اإلاالي،

غ الؿاب٣ت التي ؤهجؼث في الؿىىاث ) غ  2007و 2003للخ٣اٍع غ ألازحر  و   2013( لخليها ج٣اٍع ؿىت لالخ٣ٍغ

2016. 

ت لؤهم جضاُٖاث  ٖلىؾىداو٫ زال٫ هظا الٟهل حؿلُِ الًىء      IIIباػ٫ جُب٤ُ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ت زانت ٖلى مؿخىي اإلاالءة اإلاالُت و الؿُىلت وٗغى  زم ،ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

ُت الٟٗالتؤهم الجهىص اإلابظولت والى٣اث  و اإلاالخٓت في مجا٫ الامخشا٫ للمباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت اإلاهٞغ

غ اإلاخٗل٣ت بخ٣ُُم ال٣ُإ اإلاالي الجؼاثغي التي ؤْهغتها   التي ؤٖضها نىضو١ الى٣ض الضولي  هخاثج الخ٣اٍع

غ ألازحرة التي جم اهجاػها ٖلى الخىالي زال٫ ؾىت   . 2016و ؾىت  2013و البى٪ الضولي،زانت الخ٣اٍع

ُت و طل٪ مً ظغاء جُب٤ُ هم الاو٩ٗاؾاث التي ؾدكهضها ؤؾىدىاو٫  ؤًًا الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت إلاىاهج ع٢ابُت اهُال٢ا مً ؾىت  ،و طل٪ في بَاع مداوالتها لًمان  2013الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

ت لباػ٫   . IIIجُب٤ُ ظُض للمٗاًحر الاختراٍػ

٤ اإلا   باخض الخالُت:٧ل هظه الٗىانغ ؾِخم الخُغ١ بليها ٞو

  ٌ ت ػاملاوػياظاث جؿبُم   املبدث ألاو ت  غلى املطاسف IIIلباٌص اًير الاختراٍص  الجضاثٍش

 ت في مجاٌ جدعين الشكابت املطشفُت  املبدث الثاوي: جلُُم حهىد العلؿاث الشكابُت الجضاثٍش

 ــت املبدــث الثالــث: مىــاهج الشكابــت املطــشفُت املػخمــذة مــً ؾــشف العــلؿاث الشكابُــت الج  ضاثٍش

 .IIIفي ظل جؿبُم اجفاكُت باٌص  
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 ٌ ت ػاملاوػياظاث جؿبُم   املبدث ألاو ت  غلى املطاسف IIIلباٌص اًير الاختراٍص  الجضاثٍش

 ٌ  خطاثظ و ماششاث املخاهت املالُت للىظام املطشفي الجضاثشي  املؿلب ألاو

 خطاثظ الىظام املطشفي الجضاثشي ؤوال

ٓـام اإلاهــغفي ا ٖـً بــاقي ًخمحـز الى ُـض ًسخلــ٠  ٖـت مــً الخهـاثو التــي ججٗلـه بالخإ٦ لجؼاثـغي بمجمى

ــــت  ــــت جغ٦ُبــ ٗـ بُ ــــه َو ــــً ممحزاجــ ٖـ ــــُت  ــــغة ؤؾاؾـ ً ٨ٞــ ــــٍى ــــضٝ ج٩ـ ــــها، بهــ ــــاو٫ ٖغيـ ــــي هدـ ُت والتــ ــٞغ ــ ــــت اإلاهـ ألاهٓمـ

اإلاهــاٝع اإلا٩ىهــت لهــظا الىٓــام و صوع الضولــت ججاهــه، باٖخبــاعه ًلٗــب صوعا خؿاؾــا و هامــا فــي مجــا٫ صٞــ٘ 

 اصًت . جلت الخىمُت الا٢خه

 ًم٨ً بظما٫ زهاثو الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي في الٗىانغ الخالُت  

  ٪ــــ ــ ــــاصًت و طلـ ــــت الا٢خهـــ ُـــ ــــ٪ الخىم ــ ٍـ ــــاؽ جدغ ــــر ؤؾـــ ــالي بط ٌٗخبـــ ــ ــــإ اإلاـــ ــ ُـ ــــي ال٣ ــُا فـــ ــ ــــب صوعا ؤؾاؾـــ ٗـــ  ًل

لُت ٞٗلُت ؤزغي  ٧األؾىا١ اإلاالُت  1 ؛في ُٚاب بضاثل جمٍى

 ٖـــضصهي ُـــت و ٓـــام اإلاهـــغفي اإلاهـــاٝع الٗمىم ُـــض جدـــىػ خـــىالي هـــُمً ٖلـــى هـــظا الى  86%ا ؾـــخت، خ

ٗـــاص٫  ُـــإ ؤي مــا ٌ حٗخبـــر اإلامــى٫ ألاؾاســـ ي و  ،ملُــاع صًىـــاع ظؼاثــغي  8.319مــً بظمـــالي ؤنــى٫ ال٣

ــــت. باإلا٣ابــــل هجـــــض اإلا ٘ الٗمىمُــــت طاث ألاولٍى ــاَع ــاٝعللمكــ ـــغؤؽ مــــا٫ ألاظىبـــــي  هــ  الخانــــت طاث الـ

 2 ؛ثغي ملُاع صًىاع ظؼا 1.348و هى ما ٌٗاص٫  %14جمخل٪  ؤعبٗت ٖكغ و ٖضصها 

  ــــل ــ ــــت )جمٍى ــــت الضولُــ ــ ــــغوى الخجاٍع ــــى ال٣ــ ــــت ٖلــ ــــت ألاظىبُــ ــــت الخانــ ــ ــاٝع الخجاٍع ــ ــــاٍ اإلاهــ ــــؼ وكــ ًتر٦ــ

 ؛ٖملُاث الخجاعة الخاعظُت (

  ــــٟت ــــ٪ بهـــ ــــىص طلــ ــــضجحن . ٌٗــ ُـــ ــــُىلت ظ ــــت و ؾــ ــــضة و مغصوصًــ ــــملت ظُــ ــــت بغؾـــ ــ ــاٝع الخجاٍع ــ ــــ٘ اإلاهــ جخمخــ

بلى الضٖم ال٨بحر واإلاخ٨غع للضولت باليؿبت للمهاٝع الٗمىمُت  ؤؾاؾُت
3 

ــــلألا  - ــــت جمشــ ــــهم الٗاصًــ ــــضة )ألاؾــ ــــت ظُــ ُــ ــــت طاث هٖى ــــىا٫ الخانــ ــــت % 73مــ ــــىا٫ الخانــ ــــً ألامــ مــ

ُــت(  ُـــت جتزاًــض  ال٣اهىه ًـــا  و ل٨ـــً الغاٞٗــت اإلاال .ؤمــا باليؿـــبت للمهــاٝع الخانـــت ٞلــضيها ؤً

ٟـــــ٘ لألمــــىا٫ الخانـــــت ٞـــــ٘ الخــــض ألاصوـــــى لألمـــــىا٫  ،مؿــــخىي مغج ًغظــــ٘ الؿـــــبب فــــي طلـــــ٪ بلــــى ع

  .٣ض و ال٣غىالخانت الظي ٞغيها مجلـ الى

مما ؾمذ بتراظ٘ ال٣ـغوى الٛحـر الضولت، محزاهُاث اإلاهاٝع الٗمىمُت مً صٖم  ثاؾخٟاص -

 4  . 2013 ؾىت%  10,5بلىزم   2012 ؾىت% ,11 7بلى 2009 ؾىت% 21هاظٗت مً 

                                                             
ت ؾىت    -1  و ال جؼا٫ ظض مدضوصة في وكاَها و حجم اإلاباصالث و الٗضص الًئُل للماؾؿاث اإلا٣ُضة 1999ؤوكئذ الؿى١ اإلاالُت الجؼاثٍغ

2 - Evaluation de la Stabilité du Secteur Financier Algérien, Rapport  du FMI n° 14/161,juin 2014, P :11. 
3 -   Idem ,P: 10.  

4
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 70% خىالي ٞهى ًمشل في اإلاخىؾِ  اإلااوهاث مٗخبر  ًدبحن بإن مٗض٫ مسههاث -

  لؿىىاث ألازحرة .زال٫ امً ال٣غوى الٛحر هاظٗت 

  مؿخىي وؾاَت مالُت وؿـبُا يـ٠ُٗ بـالىٓغ بلـى مؿـخىي بظمـالي ال٣ـغوى لال٢خهـاص مـً الىـاجج

 ؛ 2012الضازلي الخام م٘ نهاًت ؾىت 

  ألاعبــــاح ٪ًـــــت ألامــــىا٫ الخانــــت و ألانـــــى٫ ظُــــضة م٣اعهــــت بـــــضو٫ اإلاى٣ُــــت ،ًغظــــ٘ طلـــــ  حٗخبــــر مغصوص

ٍـــ٤ الخىـــاػ   ٖـــً َغ ٗـــت  ٖـــاصة الغؾـــملت اإلاخ٨ـــغعة مـــً بلـــى مســـر ال٣ـــغوى الٛحـــر هاظ َـــاع ب ٫ ٖنهـــا فـــي ب

ىت ؤو بٖاصة ظضولتها(  ، صون بؾ٣اَها مً اإلاحزاهُت.َٝغ الضولت  )جباص٫ م٣ابل ؾىضاث الخٍؼ

   ٛـــذ ال٣ـــغوى اإلاخٗثـــرة وؿـــبت ُـــت م٣ابـــل 2012ؾـــىت% 12,7بل لـــضي  % 4,7لـــضي اإلاهـــاٝع الٗمىم

  2.% 6رة هى ؤن اإلاُٗاع الضولي لل٣غوى اإلاخٗث ٖلما .1 اإلاهاٝع الخانت

  و ال جخٗغى ٧لُت لٗضم جمازل الاؾخد٣ا٢اث  اإلاهاٝع ٖالُت ٖلى الٗمىم لضيالؿُىلت مؿخىي 

ــاثلت مــــ٘ نهاًــــت ؾـــــىت  ـــاال   % 46خــــىالي  2012خُــــض بلٛــــذ وؿــــبت ألانـــــى٫ الؿــ و هــــي حٗــــىى بظمــ

. للقــاعة جمخلــ٪ بخـــضي 3مــً بظمــالي الخهــىم% 52الىصاجــ٘ للٗمــالء الهــٛاع التــي حكــ٩ل خـــىالي 

هاٝع الٗمىمُت ؾُىلت ٖالُت ظضا هدُجت الضوع الخ٣لُضي الظي جلٗبه ُٞمـا ًسـو نـاصعاث اإلا

 .اإلادغو٢اث

  اإلاىاٞؿت صازل ال٣ُإ اإلاهغفي جب٣ى يُٟٗت بؿبب التر٦ؼ اإلاتزاًض للؿى١ )اٚلب ٢غوى 

٢ُام الضولت بٗملُاث ، م٘  4و وصاج٘ ال٣ُإ الٗمىمي هي متر٦ؼة في بٌٗ اإلاهاٝع الٗمىمُت( 

ه٣اثو و ٢هىع ٦بحر في ٢ىاٖض الخى٦مت التي  هىا٥ ؤًًا .لت مخ٨غعة للمهاٝع الٗمىمُتعؾم

ت  و التي مً ؤؾبابها ،حؿحر هظه اإلاهاٝع ًاء مجلـ ؤلاصاعة و اإلاضًٍغ  ٖضم وظىص جدٟحز أٖل

ؼ صوعهم م٣اعهت بضوع اإلاؿاهمحن ويىح و ٖضم هيس ى ه٣و بَاع الغ٢ابت  ؤنصون  ،و حٍٗؼ

ؤ٦ثر ما بحن  هىا٥ مىاٞؿت. باإلا٣ابل  و ظم٘ اإلاٗلىماث ُم زُغ ال٣غوى٣ُالضازلُت و ٖملُت ج

 .اإلاهاٝع الخانت

ً ألاظاهب واإلادلُحن مً بحن ألاؾباب التي ؤزغث ٖلى صزى٫ ال٣ُإ اإلاهغفي   مً َٝغ اإلاؿدشمٍغ

٘ مخُلباث الضهُا لألمىا٫ الخانت ووي٘ خضوص ٖلى الاؾدشماع ألاظىبي )اإلاؿاهمت ألاظىبُت ف ي عؤؽ ٞع
                                                             

1
غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ ، الخؿىس الاكخطادي والىلذي للجضاثش- . 112، م2013، الخ٣ٍغ

2 - Taoufik Rajhi Hatem Salah, Recherche de l’efficience et pouvoir de marché des banques en  Algérie    

investigations  empirique sur la période 2000-2007, Conférence économique africaine 2009,promouvoir  

le  développement dans une ère de crises financières et économiques, Centre de conférences des Nations 

Unies « Addis-Abeba Ethiopie ,11-13 Nov 2009 ,P15. 
غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ ، الخؿىس الاكخطادي والىلذي للجضاثش -  3  .  98، م2016، الخ٣ٍغ
ت بٗض بٞالؽ بى٪ الخلُٟت)بى٪ زام ظؼاثغي(  -4 ت الخٗامل م٘  ٖلى 2003ؾىت ٞغيذ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ ت بظباٍع اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 .ٝع الخانت ألاظىبُت او ال جخٗاَى م٘ اإلاه قاعة هظا ال٣ُض جم بلٛاءه و ل٨ً جب٣ى هظه اإلااؾؿاث جخٗامل م٘ هظه اإلاهاٝعاإلاهاٝع الٗمىمُت. لل 
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ل مشل الؿى١ اإلاالي  باإلياٞت .مً ألامىا٫ الخانت(% 49اإلاا٫ ال جخٗضي  بلى ُٚاب بضاثل ؤزغي للخمٍى

ل هالظي ًب٣ى صوع    .ظض هام  ي في ٖملُت الخمٍى
 

 ماششاث املخاهت املالُت للىظام املطشفي الجضاثشي   زاهُا 

 2009للٟترة اإلامخضة مـً ؾـىت  ثغي ماقغاث اإلاخاهت اإلاالُت للىٓام اإلاهغفي الجؼاًم٨ً ٖغى ؤهم 

 يمً الجضو٫ الخالي: 2015بلى ٚاًت 

 ٌ ت للىظام املطشفي الجضاثشي (31 سكم ) حذو  %  لىخذةا  2015-2009  للفترة   املاششاث الاختراٍص

 العىىاث                            

 اليعب

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 17,04 15,98 21,49 4123, 23,67 23,64 15, 26 هفاًت سؤط املاٌ

 ٌ  2,2 2,0 1,7 1,9 2,1 2,16 1,75 الػاثذ غلى ألاضى

 21,60 19,60 19 23,30 24,71 26,70 26,01 الػاثذ غلى ألامىاٌ الخاضت

الحلىق املخػثرة الخام/بحمالي 

 اللشوع

21,14 18,31 14,45 11,46 10,56 9,21 9,45 

 حغؿُت املاوهاث وعبت

 اث/اللشوع املطىفت()املاوه

41,65 48,76 ,7869 69,54 68,19 65,22 61,44 

الحلىق املخػثرة ضافُت مً 

 املاوهاث /بحمالي اللشوع

7, 1 3 4,86 4,35 3,49 3,36 3,20 3,64 

ألاضىٌ العاثلت/ بحمالي 

 اللشوع

51,8 53,0 50,20 45,90 40,50 37,90 27,10 

ألاضىٌ العاثلت/ الالتزاماث غلى 

 اللطير املذي

114,52 114,29 103,73 107,51 93,52 82,06 63,86 

  Ressource : Evaluation de la Stabilité du Secteur Financier Algérien ,Rapport du FMI, 3071,  P 24 et 34. 

                         Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport Banque d’Algérie , 2015, P104.   

 

ألاع٢ام اإلابِىت يمً الجضو٫ ؤٖاله جٓهغ ظلُا الىيُٗت اإلاالُت للىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي و           

  اإلاخمحزة بما ًلي

  ٘مٗضالث ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ مغجٟٗت و حؿخىفي الخضوص الضهُا ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫، م٘ مالخٓت جغاظ

 ، و طل٪ بؿبب جُب٤ُ وؿبت اإلاالءة "ما٥ صوهى " .2015و  2014هظه اإلاٗضالث زال٫ الٟترة 

بلٛذ  2016ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن وؿبت اإلاالءة اإلاالُت باليؿبت لألمىا٫ الخانت ال٣اٖضًت لؿىت 

 صوى اإلاُلىبألالخض اما ًٟى١  ،و هى  % 18,4. و وؿبت اإلاالءة اإلاالُت الىٓامُت  % 4, 16وؿبت  

 III .1يمً باػ٫ 

                                                             
1
غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ ، للجؼاثغالخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي - .  96، م2016، الخ٣ٍغ
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 م٣بىلت م٣اعهت بضو٫ الجىاع و ؾبب طل٪ ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا مسر ال٣غوى   وؿب اإلاغصوصًت جب٣ى

٤ الخىاػ٫ ٖنها في بَاع بٖاصة الغؾملت اإلاخ٨غعة مً َٝغ الضولت   الٛحر هاظٗت ًٖ ٍَغ

  جغاظ٘ زال٫ الؿىىاث ألازحرة،و ل٨ً ًب٣ى ؤٖلى مً اإلا٣اًِـ الضولُت. مؿخىي ال٣غوى اإلاخٗثرة 

 1.  2015ؾىت  % 9,7م٣ابل  % 12خُض بلٜ وؿبت  2016ل٣ض ٖٝغ اعجٟإ زال٫ ؾىت 

هالخٔ ؤن ال٣غوى اإلاخٗثرة حؿتهل٪ ظؼء مٗخبر مً ألامىا٫ لخُُٛتها،مما ٣ًلو مً 

 .اإلاخٗثرة حسجل مٗضالث مغجٟٗت مً ال٣غوىجب٣ى  اخخُاَُاث اإلاهاٝع زانت الٗمىمُت التي

  ٘اث الؿُىلت لضي اإلاهاٝع هٕى مً التراظ ذ مؿخٍى لؿىىاث ألازحرة ،خُض  جلذ زال٫ اٖٞغ

 مً ظهت  وؿبت ألانى٫ بلى بظمالي ال٣غوى جغاظٗا ٦بحرا بؿبب جغاظ٘ وصاج٘ ٢ُإ اإلادغو٢اث

لت ألاظل التي بلٛذ  وؿبت  مً بظمالي ال٣غوى  %79و اعجٟإ خهت ال٣غوى اإلاخىؾُت و ٍَى

  2 .مً ظهت ؤزغي  2013ؾىت اإلاىػٖت 
 

ت اوػياظاث جؿبُم مػُااملؿلب الثاوي   س املالءة غلى املطاسف الخجاٍس

 الخاضت  حػذًل وعب ألامىاٌؤوال 
 

ــــم  ــ ــ ــــُم ع٢ـــ ــ ــ ــــضص الخىٓــ ــ ــ ـــ٤  01-14خــ ــ ــ ــ ٞـ ــــت  02/2014/ 16ل اإلاىا ــ ــ ــــالءة اإلاُب٣ـــ ــ ــ ــــبت اإلاــ ــ ــ ـــاب وؿــ ــ ــ ــ ـــاث خؿــ ــ ــ ــ ُـ  آل

ت ٦ما جم جىيُده في اإلابدض الؿاب٤.  ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

 اإلاخٗل٤ بيؿبت اإلاالءة اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع  01-14ظل جدضًض ٦ُُٟاث جُب٤ُ الخىُٓم ع٢م ؤمً 

ت، ٢ام بىـ٪ الجؼاثـغ بةنـضاع الخٗلُمـت  ع٢ـم   12/2014/ 30ل اإلاىاٞـ٤  04-14و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

 اإلاخٗل٣ت بيؿب اإلاالءة خُض ظاءث ٦ما ًلي 

ًـمىن اإلاــاصة ع٢ــم  04-14مـً الخٗلُمــت ع٢ــم  02ٞؿـغث اإلاــاصة ع٢ــم   01-14م مـً الخىٓــُم ع٢ــ 14م

خباع لخؿاب زُغ ال٣غى و الظي ٌكمل ما ًلي بسهىم  مبلٜ اإلاؿخد٣اث الظي ًازظ بٗحن الٖا

 الفئاث مبلغ املعخدلاث 

 املعخدلاث لحعاب 

 اللشع خؿش 

ت والتي لم    ؤنل ال٣غى + الٟىاثض* الؿاٍع

 ظل اؾخد٣ا٢هاؤ ًدً

 ال٣غوى ما بحن اإلاهاٝع-

 ال٣غوى اإلا٣ضمت للؼباثً  -

 ثالؿىضا -

 . ال جازظ الٟىاثض ٚحر اإلادهلت في خؿاب مبالٜ اإلاؿخد٣اث* 

ٖـــت مـــً الىمـــاطط التـــي جىضـــر ٦ُُٟـــاث  ٗـــت مـــً هـــظه الخٗلُمـــت لخدـــضص مجمى ٦مـــا ظـــاءث اإلاـــاصة الغاب

 خؿاب ٧اٞت الٗىانغ اإلاغجبُت بيؿب اإلاالءة و التي ًم٨ً ٖغيها  في الجضو٫ الخالي 

 

                                                             
1
.   98م هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤،-

2
غ الؿىىي ضاثشالخؿىس الاكخطادي والىلذي للج-  .  109، م2013لبى٪ الجؼاثغ ،  ، الخ٣ٍغ
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املالءة املؿبلت غلى املطاسف و املاظعاث همارج خعاب غىاضش وعبت 32 ) حذٌو سكم

ت املالُت  الجضاثٍش

 مػمىهه الىمىرج املىافم للملحم سكم امللحم

1    S1000 ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت ٖلى ؤؾاؽ ٞغصي 

 الخٗغياث اإلاغجخت بمىظب زُغ ال٣غى S2000/C-S2000/B-S2000/A -S2000/E-S2000/D          06مً بلى  02

07 S3000 الخٗغياث اإلاغجخت بمىظب الخُغ الٗملُاحي 
 

 الخٗغياث اإلاغجخت بمىظب زُغ الؿى١  S4000/C-S4000/B-S4000/A 10مً بلى  08

11 S5000 وؿبت اإلاالءة 

 ون٠ الٗىانغ اإلاخًمىت ليؿبت اإلاالءة  12

 و ٦ُُٟت الخؿاب

 . 12/2014/ 30ل اإلاىا٤ٞ  04-14مً حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ  ع٢م  4اإلااصة  اإلاهضع
 

إل ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخًمىت إلا٩ىهاث هظه الىماطط اإلالخ٣ت بالخٗلُمت   للقاعة ًم٨ً الَا

 اإلاخٗل٣ت بيؿبت اإلاالءة يمً الجاهب اإلاسهو إلاالخ٤ الضعاؾت 12/2014/ 30ل اإلاىا٣ٞت  04-14ع٢م 

 ( .  06لى ع٢م  ب  02إلاالخ٤ مً ع٢م  ا)

٤ ما خضصجه اجٟا٢ُت باػ٫ ًخم خؿاب الٗىانغ اإلا٩ىهت ليؿبت اإلا  ٦ما ًلي  IIIالءة اإلاالُت  ٞو
 

 ألامىا٫ الخانت  ال٣اهىهُت                                                         

 .  %12                                                                                    "=مان دوهىوؿبت اإلاالءة "

 الؿى١+مساَغ الدكُٛل مجمٕى الخٗغياث اإلاغجخت إلاساَغ ال٣غوى+مساَغ

 

ــت و زانــت  IIIبطن، و فــي بَــاع الخُلــ٘ للخىاٞــ٤ مــ٘ اجٟا٢ُــت بــاػ٫  التــي قــضصث ٖلــى اإلاٗــاًحر الاختراٍػ

ــت مــً زــال٫ بنــضاع جىُٓمهــا ع٢ــم اإلاخٗل٣ــت ب٨ٟاًــت عؤؽ اإلاــا٫، ٢امــذ الؿــلُاث الى٣ضًــت ا  01-14لجؼاثٍغ

ـــ٤  ٞـ ـــامالث 02/2014/ 16ل اإلاىا اث إلاٗــ ـــخٍى ُـــــضة مالُــــت حؿـــــمذ بًــــمان مـــــالءة  اإلاــــالءة، بىيــــ٘ زالزـــــت مؿـ ظ

  ٦ما ًلي و هي للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت

  9,5%مٗامل ؤصوى ٖام للمالءة في خضوص 

  7%مٗامل ؤصوى زام للمالءة في خضوص 

 ٗ2,5%امل ؤمان في خضوص وؾاصة ؤمان ؤو م 

اإلاخٗل٤ و   02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  01-14مً الخىُٓم ع٢م  06ن اإلااصة ع٢م ة٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ ٞ

ـــا جبيؿــــب اإلاــــالءة  ُت بسهــــىم مــــىذ مهلــــت للماؾؿــــاث الخايــــٗت لخم٨ُنهـ  مــــىذ نــــالخُاث للجىــــت اإلاهــــٞغ
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ُـت بــاػ٫  ظــل لخُب٣ُهـا مـ٘ بضاًــت ؤ آزـغ٩ًـىن  ؤنٖلـى  ،IIIمـً الامخشـا٫ للمخُلبـاث التــي ههـذ ٖليهـا اجٟا٢

 .  2019ؾىت 

 مساَغ الؿى١  مساَغ ال٣غى زالزت ٞئاث للمساَغ و هي : 01-14باإلا٣ابل خضص الخىُٓم ع٢م 

 .اإلاساَغ الٗملُاجُت ؤو الدكُٛلُتو 
 

 املػذٌ ألادوى املؿلىبزاهُا 

ــاب٣ا بسهـــــىم وؿــــبت اإلاـــــالءة لبـــــاػ٫  ــا جـــــم جبُاهـــــه ؾـــ ــا ممـــ ًم٨ـــــً م٣اعهـــــت وؿـــــبت  ،IIIو بـــــاػ٫ IIاهُال٢ــ

ًـت  ُـت مـ٘ اإلاخُلبـاث التـي ٞغيـتها الؿـلُاث الى٣ض ألامىا٫ الخانـت اإلاُلىبـت يـمً هـظه الاجٟا٢ُـاث الضول

ت ت ٖلى اإلاهاٝع الخجاٍع  مً زال٫ ٖغى الجضو٫ الخالي  2015اهُال٢ا مً ؾىت ، وطل٪الجؼاثٍغ

 ة مً ؾشفملاسهت مخؿلباث ألامىاٌ الخاضت لباٌص و املػخمذ(  33حذٌو سكم ) 

ت                                    (%) لىخذة ا                        العلؿاث الىلذًت الجضاثٍش

 

 البُاهاث

 ألاظهم الػادًت
 

 ألامىاٌ الخاضت اللاهىهُت ألامىاٌ الخاضت اللاغذًت

الخـــــــــــــــــــــــــــض 

 ألاصوى
 

وؾـــــــــــــــاصة 

 ألامان 

اإلاٗـــــــــــــض٫ 

 اإلاُلىب

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ال

 ألاصوى

وؾاصة 

 ألامان 

اإلاٗـــــــــــــض٫ 

 اإلاُلىب

الخـــــــــــــــــــــــــــض 

 ألاصوى

وؾاصة 

 ألامان 

اإلاٗــــــــــــــض٫ 

 اإلاُلىب

 IIباٌص 
 

2  2 4   8  8 

 IIIباٌص 
 

4,5 2,5 7 6 2,5 8,5 8 2,5 10,5 

ـــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًـ ــــلؿاث الىلذ ــ ــ ــ ــ ــ العــ

ت   الجضاثٍش
 

4,5 2,5 7 7 2,5 9,5 9,5 2,5 12 

  باخثمً بغذاد ال املطذس

 هالخظ ما ًلي  اهؿالكا مً الجذٌو العابم

  ُـــت بــاػ٫ ُـــض اهخ٣لـــذ مـــً  ،IIIاعجٟــإ وؿـــبت ألامـــىا٫ الخانـــت ال٣اهىهُــت اإلاٟغويـــت يـــمً اجٟا٢ خ

و طل٪ بؿبب ٞـغى ، IIIخؿب باػ٫ 10,5%بلى وؿبت   IIالتي ظاءث في اجٟا٢ُت باػ٫  8%وؿبت 

ــــبت  ــ ــــان بيؿـ ــ ـــاصة  ؤمـ ــ ــــت  .  صون %  2,5وؾــ ــ ــــىا٫ الخانــ ــ ـــاث ألامـ ــ اث م٩ىهــ ـــخٍى ــ ــــي مؿــ ــ ــــر فـ ــ ــــ ى حٛحـ ــ ؤن هيسـ

ًـــت التـــي اعجٟٗــــذ بيؿـــبت  ُـــت زانـــت ألاؾــــهم الٗاص ُــــت  . وهــــى مـــا ًبـــحن% 2,5ال٣اهىه جــــضُٖم فـــي هٖى

  ؛ألامىا٫ الخانت اإلاُلىبت

   ًــــ ــــض مــ ــ ــــإ اإلاٍؼ ــــخىظب ا٢خُــ ــا ٌؿــ ــ نهــ ــــى ج٩ٍى ــاٝع بلــ ــ ــــُغ اإلاهــ ــــي جًــ ــــىا٫ التــ ــــاث  عئوؽ ألامــ مسههــ

ــ٤ بــاػ٫  ٗـض٫ ألاصوــى اإلاُلـىب ٞو ٞـ٤ مــ٘ اإلا ُـت الخىاٞــ٤ مــ٘ و لــى ؤن ٖم، III ؤمىالهـا الخانــت للخىا ل
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جُــت بلــى ٚاًــت ؾــىت ٖلــى  بيــاُٞا بال ؤن طلــ٪ ٌكــ٩ل ٖبئــا ، 2018هــظه اليؿــبت جــخم بهــٟت جضٍع

لُت ٖلى ؤًًا اإلاهاٝع و ًاصي بضوعه بلى الخإزحر  ؛٢ضعتها الخمٍى

  لُــت ال٩لُــت للمهــاٝع خؿـب اإلاخُلبــاث اإلاٟغويــت فــي بَــاع بــاػ٫ ، خُــض III جغاظـ٘ ال٣ــضعة الخمٍى

 ًلي  ٦ماجبُان طل٪  ًم٨ً 

 

ــا مــــً اإلاخُلبــــاث التــــي جٟغيــــها اجٟا٢ُــــت بــــاػ٫  ٦مــــا جىضــــخه  % 10,5والتــــي هــــي فــــي خــــضوص  IIIاهُال٢ــ

 اإلاٗاصلت الخالُت :

 

 

 

 

٤ اإلاٗاصلت الخالُت:    باؾخسغاط ٢ُمت مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت ٞو

 

 
 

 

 

+ مســـــاَغ )  مســــاَغ الؿـــــى١   -  X  9,5 ألامـــــىاٌ الخاضــــت اللاهىهُـــــت  مســــاَغ ال٣ـــــغوى اإلاغجخــــت =

 الدكُٛل(

 مغاث  ألامىا٫ الخانت:10هخدهل ٖلى مخُلباث مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت بما ٣ًاعب و مىه 

 

َـاع   للى٢ـٝى ٖلـى ال٣ـضعة  IIاجفاكُـت بـاٌص لى خاولىا بظغاء م٣اعهت م٘ مخُلبـاث وؿـبت اإلاـالءة فـي ب

لُت للمهاٝع هجض ما ًلي   الخمٍى

 

 

 

 

 
 

 ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت                                                               

                                  %  10,5 ≤    = وعبت املالءة  املالُت

 مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت +مساَغ الؿى١+مساَغ الدكُٛل                                    

 

 ألمىا٫ الخانت ال٣اهىهُت                                                   

                                                                    )مساَغ الؿى١+مساَغ الدكُٛل(                                                           غجخت =مساَغ ال٣غوى اإلا

10,5   % 

 

 ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت                                           

       % 8   ≤      = وعبت املالءة  املالُت

 مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت +مساَغ الؿى١+مساَغ الدكُٛل                         

 
 ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت                                                   

                    ()مساَغ الؿى١+مساَغ الدكُٛل            = مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت

                                                                                %8  
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)  مســـــاَغ الؿـــــى١+ مســـــاَغ   - X 12,5 ٌ الخاضـــــت اللاهىهُـــــتألامـــــىا  مســــاَغ ال٣ـــــغوى اإلاغجخـــــت =

 الدكُٛل(

 مغة  ألامىا٫ الخانت:12هخدهل ٖلى مخُلباث مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت بما ٣ًاعب و مىه 

  مما ؾب٤ ًم٨ً ؤن وؿخيخج ما ًلي: 

 IIIباٌص وعبت املالءة  IIباٌص وعبت املالءة  

 مخططاث مخاؾش

 اللشوع املشجحت

 9,5X   ألامىاٌ الخاضت اللاهىهُت 12,5X   ضت اللاهىهُتألامىاٌ الخا

 

لُت للمهاٝعا خؾ III وؿخيخج ؤن وؿبت اإلاالءة الجضًضة لباػ٫             خُض  ،زغ ٖلى ال٣ضعة الخمٍى

 جاصي 

 ما ًازغ ٖلى وكاَهام ،II م٣اعهت م٘ باػ٫  بلى اهسٟايها بدىالي زالزت مغاث مً ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت

 ٢غاض ي.الا
 

ت  ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤًًا  ،اؾدىاصا للمٗض٫ ألاصوى اإلاُلىب مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ

لُت ال بك٩ل مٗخبر وهى ما ًم٨ً جىيُده ٧األحي للمهاٝعخإزحر ٖلى ال٣ضعة الخمٍى

ــت هــي ٦مــا   مخُلبـاث ألامــىا٫ الخانــت ال٣اهىهُــت اإلاٟغويــت مــً َــٝغ الؿــلُاث الى٣ضًــت الجؼاثٍغ

 ًلي: 

 ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت

                            12%                                                                                     = وعبت املالءة  املالُت

 مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت +مساَغ الؿى١+ مساَغ الدكُٛل        

 

٤ اإلاٗاصلت الخالُت: باؾخسغاط ٢ُمت مس  اَغ ال٣غوى اإلاغجخت ٞو

 ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت        

 )  مساَغ الؿى١+ مساَغ الدكُٛل( -  مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت = 

                                                       %12 

 )  مساَغ الؿى١+ مساَغ الدكُٛل(  -   8,33X ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت  مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت =
 

 مغاث  مً ألامىا٫ الخانت . 8و مىه هخدهل ٖلى مخُلباث مساَغ ال٣غوى اإلاغجخت حٗاص٫ 

 

برن ما ًمىً جإهُذٍ َى ؤن املػذٌ ألادوى لشؤط املاٌ الزي فشغخه العلؿاث الىلذًت 

ت ظىف ًازش بشيل هبير  ت،خُث الجضاثٍش ت الجضاثٍش لُت اليلُت للمطاسف الخجاٍس غلى اللذسة الخمٍى
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لُت  بإهثر مً ؤسبػت مشاث مً ألامىاٌ الخاضت اللاهىهُت و َى ما ظِىػىغ  ظدىخفؼ كذستها الخمٍى

لي  . ظلبا غلى وشاؾها الخمٍى

٘ وؿبت اإلاالءة اإلاالُت في بَاع بنالخاث باػ٫  ،مما ؾب٤ اصة م٘ وي٘ وؾIII ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ٞع

لُت  ض مً بيٗاٝ الىؾاَت  لمهاٝعلؤمان ؾخازغ بك٩ل مٗخبر ٖلى اليكاَاث الخمٍى ، و هى ما ًٍؼ

ُت في الجؼاثغ التي هي ؤنال يُٟٗت م٣اعهت بالضو٫ اإلاجاوعة .  اإلاهٞغ
 

 غىاضش وعبت املالءة املالُت  لثازا

 مىىهاث ألامىاٌ الخاضت اللاهىهُت   -1

ىا م٣اعهت هىا٥ حُٛحر ظىهغي في الٗىانغ    اإلا٩ىهت لغؤؽ اإلاا٫ ال٣اهىوي ، خُض بطا ما ؤظٍغ

٤ حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ ع٢م   اإلاخٗل٣ت  29/11/1994  لــ اإلاىا٣ٞت 74-94ما بحن الٗىانغ اإلادضصة ؾاب٣ا ٞو

ت ت لدؿُحر اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ و حٗلُمت بى٪  (07هٓغ ملخ٤ ع٢م )ؤ بال٣ىاٖض الاختراٍػ

ٞغو١ ٦بحرة مً خُض  هالخٔ،( 02هٓغ ملخ٤ ع٢م )ؤ  30/12/2014 لــاإلاىا٣ٞت  04-14ع٢م   الجؼاثغ 

٣ت ٍم٩ىهاث ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت وم٩ىهاث اإلاساَغ التي حٗترى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت و َغ 

   .جغظُدها

 ًم٨ً اؾخيخاط ما ًلي 

  دخحن ؾىاء ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت خاٞٓذ ٖلى م٩ىهاتها خُض  ب٣ُذ جخًمً قٍغ

دت ألاولى 04-14الخٗلُمت ع٢م  ؤو 74 -  94الخٗلُمت ع٢م   في ألامىا٫ الخانت  الكٍغ

دت الشاهُت   ؛ألامىا٫ الخانت الخ٨مُلُتال٣اٖضًت و الكٍغ

 ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت طاث ظىصة ٖالُت ٞهي مك٩لت مً عؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي 

  زاعط ٞىاع١ بٖاصة الخ٣ُُم ؤو الخ٣ُُم اإلاا٫، الاخخُاَُاث  الٗالواث طاث الهلت بغؤؽ

ل٣ض جم  وي٘ خضوص صهُا لهظه  ألاعنضة الضاثىت اإلاغخلت مً ظضًض و اإلااوهاث ال٣اهىهُت.

 ؛مً  ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت %50الكٍغدت و التي ًجب ؤن حؿاوي ؤو جٟى١ 

  ألامىا٫ الخانت الخ٨مُلُتٞىاثٌ ألانى٫ اإلاخاخت للبُ٘  ،ة الخ٣ُُمم٩ىهت مً ٞىاع١ بٖاص 

ُت الٗامــــت ــٞغ ـــاهمت و ؾـــــىضاث بلـــــى باإليــــاٞت  ،و ماوهــــاث لخُُٛــــت اإلاســــاَغ اإلاهـــ ؾــــىضاث اإلاؿـ

ُـــت مــــً بنــــضاع ؾـــىضاث ؤو ا٢ترايــــاث مكــــغوَت  ؤزـــغي طاث مــــضة ٚحـــر مدــــضصة وألامــــىا٫ اإلاخإج

 ظل ًٟى١ زمـ ؾىىاث .ؤطاث 

ُـت هـي ججـضع ؤلاقـاعة بلــى ؤن خهـت ألامـىا٫ الخانــت ا  % مــً ألامـىا٫ الخانـت ال٣اٖضًــت100لخ٨مُل

التــي هــي جدــذ زــغ ممازــل لألمـىا٫ الخانــت آمــً مبلــٜ اإلاؿــاهماث و مـً ٧ــل مؿــخد٤  %50مسهـىم منهــا 

 .و اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي  خُاػة اإلاهاٝع
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2   جشحُذ املخاؾش الىبري 

ُـــت جـــغظُذ اإلاســـاَغ  ُـــت "مـــا٥ قـــهضث ٖمل ٍـــت يـــمً خؿـــاب وؿـــبت اإلاـــالءة اإلاال  ،صوهـــى" حٛحـــراث ظظع

٣ت   . جغظُدهاؾىاء بسهىم م٩ىهاث هظه اإلاساَغ ؤو ٍَغ

م٣اعهــت مــا بــحن الازخالٞــاث التــي مؿــذ ٖملُــت جــغظُذ اإلاســاَغ ًم٨ــً بظــغاء  مــً ؤظــل جبُــان ؤهــم           

ــــحن  ــ ــ ــــم الخٗلُمخــ ــ ــ ــــت ع٢ــ ــ ــ ــ   74-94)الخٗلُمـــ ــ ــ ــ ــ ــــت لـ ــ ــ ــــم  29/11/1994اإلاىا٣ٞـــ ــ ــ ــــت ع٢ــ ــ ــ ــــ  04-14و الخٗلُمـــ ــ ــ ــ ــــت لــ ــ ــ اإلاىا٣ٞـــ

 الجضو٫ الخالي يمً و التي ًم٨ً ٖغيها (   30/12/2014

 غملُت جشحُذ املخاؾش الىبري ما بين إلاؾاس الخىظُمي اللذًم  ملاسهت  ( 34حذٌو سكم ) 

  و إلاؾاس الخىظُمي الجذًذ

ل  املىافلت 94-74الخػلُمت سكم   

29/11/1994 

 30/12/2014ل املىافلت  04-14حػلُمت سكم 

 

 

التي               مىىهاث املخاؾش 

 جخػشع لها املطاسف

 

 

 جخًـــــــــــــــــمً مســـــــــــــــــاَغ ال٣ـــــــــــــــــغوى اإلامىىخـــــــــــــــــت للٗمـــــــــــــــــالء 

 و اإلاؿـــــــــــــــــــخسضمحن واإلاهـــــــــــــــــــاٝع واإلااؾؿـــــــــــــــــــاث اإلاالُـــــــــــــــــــت 

 و ؾىضاث اإلاؿاهمت و الخى٠ُْ وؾىضاث الضولت 

 وحكمل  املخاؾش الىبري 

مســـــاَغ ال٣ـــــغوى ٧ـــــل مبـــــالٜ الخ٣ـــــى١ والالتزامـــــاث   -

 الًماهاثبالخى٢ُ٘ الهاُٞت مً اإلااوهاث و 

مســــاَغ مدٟٓــــت الخــــضاو٫  جخًــــمً مســــاَغ الؿــــى١  -

 وزُغ الهٝغ

ُلُت - جيــــــخج ٖــــــً ازــــــخالالث مخٗل٣ــــــت اإلاســــــاَغ الدكـــــٛـ

 بــــــــــــاإلظغاءاث و اإلاؿــــــــــــخسضمحن و ألاهٓمــــــــــــت الضازلُـــــــــــــت 

 ؤو جل٪ اإلاخٗل٣ت بإخضار زاعظُت

 

 

لــــت جــــشحُذ مخــــاؾش  ؾٍش

 اللشوع

ُت و جتــــــــــراوح مــــــــــً                       مدـــــــــضصة مــــــــــً ٢بـــــــــل اللجىــــــــــت اإلاهـــــــــٞغ

ُٞمــــــــــــــــا ًســــــــــــــــو الخ٣ــــــــــــــــى١ ٖلــــــــــــــــى الضولــــــــــــــــت و مـــــــــــــــــا                       0%

ُٞمـــا ًســـو  %100% زـــم ،20%  5ًمازلهـــا لخخـــضعط بلـــى

 ال٣غوى   اإلامىىخت للٗمالء و اإلاؿخسضمحن 

٣ت  هُئاث زاعظُت لخ٣ُُم  ج٣ُُمجسً٘ بلى ٍَغ

ُت و جتراوح بدؿب  .ال٣غوى حٗخمضها اللجىت اإلاهٞغ

 %150بلى %100-%50-%20-% 0مً   الخهي٠ُ

بدؿب ٧ل نى٠ مً ألانىاٝ التي بِىاها في 

 الٟهل الؿاب٤

 

 

لت التـرحُذ مخـاؾش  ؾٍش

 العىق 

 

 

 

 

 

 لم ًخم بصعاظها

 مســـــــــــاَغ مدٟٓـــــــــــت الخــــــــــــضاو٫ ) ؾـــــــــــىضاث الخ٣ــــــــــــى١  -

 %2بلـــــــى  %0و ؾــــــىضاث اإلال٨ُــــــت( ًـــــــخم جغظُدهــــــا مــــــً 

  .بدؿب مضة الاؾخد٣ا١ و َبُٗت الُٝغ اإلاهضع لها

مــــــــً الغنـــــــــُض بـــــــــحن  % 10وؿـــــــــبت ٝغ زُــــــــغ الهـــــــــ -

ُاث ال٣هــــحرة و مجمــــٕى نــــافي  مجمــــٕى نــــافي الىيـــٗـ

  الىيُٗاث الُىٍلت بالٗملت الهٗبت.

لت  جشحُذ مخاؾش                      ؾٍش

  الدشغُلُت

 

 لم ًخم بصعاظها

مـً مخىؾـِ نـافي الىـىاجج % 15جغجر بيؿبت حٗاص٫ 

ُت الؿىىٍت للؿىىاث اإلاالُت الشالر ألا   زحرةاإلاهٞغ

 اإلاخٗل٣ت بيؿبت اإلاالءة اإلاالُت.  30/12/2014. اإلاىا٣ٞت ٫ 04-14مً الخٗلُمت ع٢م  12اإلاهضع:  اإلالخ٤ ع٢م 

في مجا٫  ألاؾاؾُتًم٨ً اؾخيباٍ الٟغو٢اث  ؤٖالهمً زال٫ ٖملُت اإلا٣اعهت اإلابِىت في الجضو٫            

 جغظُذ اإلاساَغ 



 على الرقابة المصرفٌة في الجزائر IIIانعكاسات بازل                                                                   الفصل الرابع: 

172 
 

  ؛اإلاهغفي لدكمل مساَغ الؿى١ و مساَغ الدكُٛلجىؾُ٘ ع٢ٗت اإلاساَغ اإلاغجبُت بالٗمل  

  جدضًض و جىيُذ ٢ىاٖض بصاعة اإلاساَغ اٖخماص َغ١ مدضصة يمً باػ٫II  وIII؛ 

 ؛ٖملُت جغ٦حز مساَغ ال٣غوى و مؿاهماث اإلاهاٝع طيرتأ  

 اإلااوهاث ً  .٢ىاٖض ظضًضة لخهي٠ُ اإلاؿخد٣اث و ج٩ٍى
 

 

ــــت بد ــ ُـــ ــــرث ٧ل ــ ــــاَغ حٛحـــ ــ ـــغظُذ اإلاســـ ــ ــ ــــت جــ ــ ــ ُـ ــــحن ؤن ٖمل ــ ــــري ًدبــ ــ ــــاَغ ال٨بـــ ــ ــــل اإلاســـ ــ ــــمل ٧ـــ ــ ــــبدذ حكـــ ــ ــــض ؤنـــ ــ  ُـــ

بمٗنى ؤنبدذ جخىا٤ٞ  ،التي خضصتها لجىت باػ٫ )مساَغ ال٣غوى مساَغ الؿى١ و اإلاساَغ الدكُٛلُت( 

ُـــت جـــغظُذ مســـاَغ ال٣ــغوى ؤنـــبدذ حؿـــدىض بلـــى الخى٣ـــُِ الخـــاعجي )هُئـــاث  مــ٘ جىنـــُاث بـــاػ٫ و ؤن ٖمل

 .دكُٛلُتزاعظُت( م٘ جدضًض َغ١ خؿاب مساَغ الؿى١ و اإلاساَغ ال
 

 هُفُت خعاب وعبت املالءة املالُت سابػا 

ـــا  ـــاب وؿـــــبت اإلاـــــالءة ٨ٞمــ ُـــــت خؿــ ــــم ؤبسهـــــىم ٦ُٟ ٞـــــ٤ اإلالخـــــ٤ ع٢ـ ــاب٣ا ٞهـــــي مدـــــضصة و   12قـــــغها ؾـــ

 و ًم٨ً جٟهُلها في الجضو٫ الخالي  04-14مً الخٗلُمت ع٢م 

 هاالػىاضش املخػمىت ليعبت املالءة و هُفُت خعاب  35 (   حذٌو سكم

لت الحعاب ػىاضش املىىهت ليعبت املالءةال الشمض  مالخظاث ؾٍش

مــــــً الخٗلُمــــــت   1مدــــــضصة يــــــمً اإلالخــــــ٤ ع٢ــــــم  ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت 1018

  30/12/2014لاإلاىا٣ٞــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  04-14ع٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 (S1000)الىمىطط 

 

ًم٨ً الاَإل ٖلـى م٩ىهاتهـا بالخٟهـُل فـي 

( مــً الخىٓـــُم  10وع٢ـــم  9اإلاــاصجحن) ع٢ــم 

  1030  16/02/2014ل اإلاىا٤ٞ 01-14ع٢م 

 مجمٕى ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت

2090  

 

 

 

 مجمٕى الخٗغياث اإلاغجخت

 ٣غىاللخُغ 

٤ اإلاالخ٤ )مً اإلالخ٤ ع٢م  بلى 2جدؿب ٞو

( و جخًمً هظه اإلاالخ٤ هماطط و هي  6ع٢م 

 1الهٟدت ع٢مS2000/A)الىمىطط ٧الخالي 

  S2000/B و الىمىطط 2الهٟدت ع٢م 

  S2000/D و الىمىطط S2000/C  و الىمىطط

 هظه الىماطط جمشل .(S2000/Dو الىمىطط 

ت و الخ٣ى١  ٖلى الخىالي: ٞئت الخ٣ى١ الجاٍع

اإلاهىٟت و خ٣ى١ ؤزغي و الالتزاماث زاعط 

ٞهى ملخو  ألازحر الىمىطط  ؤما اإلاحزاهُت ،

 ل٩اٞت الىماطط

 

 

ًم٨ــً الاَــإل ٖلــى م٩ىهاتهــا بالخٟهــُل 

  19و 18-17-14-13-12فــــي اإلاــــىاص ع٢ــــم  

 .  01-14مً الخىُٓم ع٢م 

لت الحعاب الػىاضش املىىهت ليعبت املالءة الشمض  مالخظاث ؾٍش

 اإلاغجخت  الخٗغياث  مجمٕى 3006

 إلاساَغ الدكُٛل 

ــــــــــــــــ٤ الىمـــــــــــــــــىطط    7للملخــــــــــــــــ٤ ع٢ـــــــــــــــــم  S3000ٞو

 04-14مً الخٗلُمت ع٢م
 

 

ـــــــــــــــــــــ٤ الىمـــــــــــــــــــــىطظحن )الىمـــــــــــــــــــــى  مجمٕى الخٗغياث اإلاغجخت  4032    S4000/Aطط ٞو
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   7للملخ٣ـــــــــــــــــحن ) ع٢ـــــــــــــــــم S4000/Bو الىمـــــــــــــــــىطط  لخُغ الؿى١ 

 04-14( مً الخٗلُمت ع٢م 8و ع٢م

 

 

مجمــــــــٕى الخٗغيــــــــاث اإلاغجخــــــــت إلاســــــــاَغ                       5001

ُل ال٣ـــــــغى و مســـــــاَغ ومســـــــاَغ  الدكــــــٛـ

 الؿى١ 

2090+3006+4032 

 

 مٗامل ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت 5002

 1018/5001  X 100 

٫ الخانت ال٣اٖضًت اإلاغجخت وؿبت ألامىا

باإلاساَغ)مساَغ ال٣غى،مساَغ               

 الدكُٛل و مساَغ الؿى١(

 مٗامل ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت 5003

1030/5001 X100 

وؿـــــبت ألامـــــىا٫ الخانـــــت ال٣اهىهُـــــت اإلاغجخـــــت 

باإلاساَغ)مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَغ ال٣غى،مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَغ               

 الدكُٛل و مساَغ الؿى١(
 

سههــــــــــاث الالػمــــــــــت لألمــــــــــىا٫ الخانــــــــــت اإلا 5004

 الـــــــضهُا الىاظـــــــب اخترامهـــــــا مــــــــً ال٣اهىهُـــــــت

َـــٝغ اإلااؾؿـــاث الخايـــٗت بهـــٟت ٞغصًـــت  

  9,5 %  مجمٗت ؤو  

5001 %9,5 X 

 

اإلاخُلبــــــاث الــــــضهُا مــــــً ألامــــــىا٫ الخانــــــت 

 ال٣اهىهُت 

الٟـــــاع١ مـــــا بـــــحن مجمـــــٕى ألامـــــىا٫ الخانـــــت  5005

ا٫ ال٣اهىهُــــت و اإلاخُلبـــــاث الــــضهُا مـــــً ألامـــــى 

 الخانت ال٣اهىهُت
 

1030-5004 

 

فـــــي خالـــــت الٟـــــاع١ ؾـــــالب ٞٗلـــــى  اإلااؾؿـــــاث 

ــــــــ٘ مسههــــــــاتها مــــــــً ألامــــــــىا٫  الخايــــــــٗت ٞع

 الخانت ال٣اهىهُت بلى الخضوص الضهُا

اإلاسههــــاث الالػمـــــت لألمـــــىا٫ الخانـــــت  5006

 ال٣اٖضًـــت الـــضهُا الىاظـــب اخترامهـــا مـــً

ت بهـــــــــٟت  َـــــــــٝغ اإلااؾؿـــــــــاث الخايــــــــٗـ

 7%  ٞغصًت  ؤو  مجمٗت

5001 %7 X 

اإلاخُلبــاث الـــضهُا مـــً ألامـــىا٫ الخانـــت 

 ال٣اٖضًت

الٟـاع١ مــا بــحن مجمـٕى ألامــىا٫ الخانــت  5007

ال٣اٖضًـــــــــــــت و اإلاخُلبـــــــــــــاث الـــــــــــــضهُا مـــــــــــــً 

 ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت 
1018 - 5006 

فـــــــــــــــي خالــــــــــــــــت الٟـــــــــــــــاع١ ؾــــــــــــــــالب ٞٗلــــــــــــــــى  

ـ٘ـ مسههــاتها  ت ٞع اإلااؾؿــاث الخايـٗـ

ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًـت  بلـى الخـضوص 

 هُاالض

" مــــــً وظــــــادة ألامــــــانالخُُٛــــــت ؤلايــــــاُٞت " 5008

مـــــــــً  52%ألامـــــــــىا٫ الخانـــــــــت ال٣اٖضًـــــــــت

 مجمٕى اإلاساَغ اإلاغجخت

5001 ,5 X  2 % 

مبلـــــٜـ اإلاسههــــــاث لىؾـــــــاصة ألامــــــان مـــــــً 

 ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت
 

الٟـــــاع١ مـــــا بـــــحن مجمـــــٕى ألامـــــىا٫ الخانـــــت  5009

ال٣اٖضًــــت و اإلاخُلبــــاث الــــضهُا مــــً ألامـــــىا٫ 

ال٣اٖضًــــــــت و مبلــــــــٜ اإلاسههــــــــاث  الخانــــــــت

لىؾـــــــــاصة ألامــــــــــان  مـــــــــً ألامــــــــــىا٫ الخانــــــــــت  

 ال٣اٖضًت

5007-5008 

فــــــي خالــــــت الٟــــــاع١ ؾــــــالب ٞٗلــــــى اإلااؾؿــــــاث 

٘ مسههاتها مً عؤؽ   ألامىا٫  الخايٗت ٞع

 الخانت ال٣اٖضًت بلى الخضوص الضهُا

خمــــاص ٖلــــى اإلالخــــ٤ ع٢ــــم  باخــــضمــــً بٖــــضاص ال اإلاهــــضع ٣ــــت بالخٗلُمــــت ع٢ــــم ( وبــــاقي S5000)همــــىطط11بااٖل  30ل اإلاىا٣ٞــــت  04-14اإلاالخــــ٤ اإلاٞغ

 (. 06ملخ٤  الضعاؾت ع٢م هٓغ ؤ) اإلاالءة . تاإلاخٗل٣ت بيؿب 12/2014/

ـــا ًـ ـــاب وؿـــــبت اإلاـــــالءة حٛحـــــرث ؤً ُـــــت خؿــ ـــاب٣تأم٣اعهـــــت ب هالخــــٔ ؤن ٖمل ـــاب الؿــ ـــاث الخؿــ ُـــــض ،لُــ  خ

 ما ًلي حكمل ؤنبدذ

  7مٗامل ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت في خضوص% 

 9.5ل ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت في خضوص مٗام% 
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  2  5,وؾاصة ألامان اإلاك٩لت مً ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت في خضوص % 

ؼ إلاؿخىي مخُلباث ألامىا٫ الخانت ؾىاء مً خُض ظىصة اإلاىاعص  ؤنًم٨ً اؾخسالم   هىا٥ حٍٗؼ

  .هظا اإلاٗامل وؿبتؤو مً خُض 
 

ت  IIIُىلت لباٌص اوػياظاث جؿبُم مػُاس العاملؿلب الثالث   غلى وشاؽ املطاسف الجضاثٍش

ذ بمػامل العُىلت  ؤوال    همارج الخطٍش

،ٖمضث الؿلُاث IIIو باٌص II الغامُت بلى الخىا٤ٞ م٘ مخُلباث اجٟا٢ُت باػ٫  في بَاع ظهىصها

 اإلاخًمً لٗملُت جدضًض ٢ُاؽ بصاعة  24/05/2011ل اإلاىا٤ٞ  04-11الى٣ضًت بلى بنضاع الخىُٓم  ع٢م 

  21/12/2011ل اإلاىا٣ٞت   07-11و الغ٢ابت ٖلى زُغ الؿُىلت . ٦ما ٢امذ ؤًًا بةنضاع الخٗلُمت ع٢م 

٤ هماطط مدضصة م٘ جبُان ٖملُت  ،التي ظاءث بهضٝ جىيُذ آلُاث و َغ١ خؿاب هظه اليؿبت ٞو

ذ بها للهُئاث الغ٢ابُت   .ها ٗىانغ اإلا٩ىهت لالجغظُذ   و آظا٫ الخهٍغ

٦ُُٟت  وبُيذ ٗلُمت في مىاصها الٗىانغ اإلا٩ىهت إلاٗامل الؿُىلت ألاصوىخضصث هظه الخ بطن

ت الٗامت للمٟدكُت  ُت ممشلت في بى٪ الجؼاثغ )اإلاضًٍغ خؿابه و آظا٫ بعؾاله بلى هُئاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

 الٗامت (. 

جًــــمىذ هــــظه الخٗلُمــــت زالزــــت مالخــــ٤ ظــــاءث لخٟهــــل م٩ىهــــاث ٖىانــــغ مٗامــــل الؿــــُىلت الىاظــــب 

ذ بـــــ ـــٍغ ٍـــــتالخهــ ــــت الجؼاثغ ُـ ــاٝع و اإلااؾؿـــــاث اإلاال ــ ــٝغ اإلاهـ َـــ ــــً  ــــً  ،ه مـ ٖـــــت مـ ـــ٤ مجمى ــــمً ٧ـــــل ملخــ ًـ و ًخ

 الىماطط ٦ما هى مبحن في الجضو٫ الخالي

همارج خعاب غىاضش وعبت العُىلت غلى املذي اللطير املؿبلت غلى   (36)حذٌو سكم

ت املطاسف  و املاظعاث املالُت الجضاثٍش

 مػمىهه                                                              الىمىرج املىافم للملحم سكم امللحم
 

ذ بمٗامل الؿُىلت ألاصوى للكهغ اإلا٣بل  5002و  5001 -    5000 1  ٢اثمت للخهٍغ
 

ش ؤلا٢ٟا٫ 5005و  5004 -    5003 2 ذ بمٗامل الؿُىلت ألاصوى للشالسي اإلا٣بل الظي ًلي جاٍع  ٢اثمت للخهٍغ
  

ذ حكــمل ال٣ــاثمخحن الؿــاب٣خحن باإليــاٞت بلــى ٢ــاثمخحن مخٗل٣خــحن    5006  3 ٢اثمــت للخهــٍغ

 بمٗامل الؿُىلت ألاصوى ٖلى الخىالي  للكهغ الشاوي و الشالض للشالسي اإلاى٣ط ي

إل ٖلى جٟانُل هظه الىماطط يمً مالخ٤ الضعاؾت ) ملخ٤ ع٢م     ( .08ًم٨ً الَا

ـــاطط و مــــً  ـــٝغ ظـــــل جبُــــان ؤهمؤاؾــــدىاصا لهــــظه الىمـ ــــت اإلاهــ ـــؼ ٖلــــى ظاهٍؼ ـــاع الـــــظي ع٦ـ ُـ  ُــــت هــــظا اإلاٗ

ألي َــــاعت ٖلــــى ٞتــــرة ٢هــــحرة ظــــضا )قــــهغ واخــــض( مــــ٘ ج٣ــــضًغ لخُُٛــــت جهــــل بلــــى زالزــــت ؤقــــهغ ٦دــــض ؤ٢صــــ ى 

  .،ؾٝى هداو٫ ٖغى الٗىانغ اإلا٩ىهت لهظا اإلاٗامل للؿُىلت م٘ جىيُذ ٖملُت الترظُذ اإلاٗخمضة
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 لطيرمىىهاث مػُاس العُىلت غلى املذي ال زاهُا  

٤ اإلاٗاصلت الخالُت   ًدؿب مٗامل الؿُىلت ٞو

 ألانى٫ الؿاثلت  اإلاد٣٣ت ٖلى اإلاضي ال٣هحر و التزاماث الخمىٍل اإلاؿخلمت           

       %100 >                                                                                  =مػامل العُىلت ألادوى   

لى اإلاضي ال٣هحر و الالتزاماث اإلا٣ضمتا                                      لخهىم اإلاؿخد٣ت لضي الُلب ٖو

ٞـــــ٤ اإلاالخـــــ٤ اإلاــــظ٧ىعة  ذ بمٗامـــــل الؿــــُىلت و ًـــــمً  يـــــمً الجـــــضو٫ الؿــــاب٤ًــــخم الخهـــــٍغ ُـــــض جخ بد

 جٟهُل ٖىانغ البؿِ و ٖىانغ اإلا٣ام .

٣ـــــت ًم٨ــــً ٖـــــغى  ـــاطط اإلاٞغ ـــا ظـــــاءث بـــــه الىمــ ـــ٤ مــ ــ ــلت ٞو ـــُىلت مٟهـــ ـــاث مٗامـــــل الؿــ  بالخٗلُمـــــت م٩ىهــ

 يمً الجضاو٫ الخالُت  07-11 ع٢م

 ليعبت العُىلت غىاضش البعـ  (37)حذٌو سكم
الترحُداث  غىاضش الحعاب لػىاضش البعـ

(%) 

املبالغ 

 املشجحت

 الىلذًت بالػملت املدلُت  -

 ت، ؤمىاٌ خاضت لذي بىً الجضاثش وداجؼ الحعاباث بالػملت الطػب -

 وداجؼ جدذ الؿلب لذي بىً الجضاثش )اخخُاؾي خش و جىغُفاث ألحل ( معخدلت لفترة ال جخػذي شهش  -

ذًت( - ذ الجضاثش )مشهض الشُياث البًر ىت الػمىمُت و مىخب بٍش  الىداجؼ لذي الخٍض

 خعاباث مذًىت جدذ الؿلب لذي املطاسف و املاظعاث املالُت  -

 للشوع في العىق الىلذًت ما بين املطاسف معخدلت لفترة ال جخػذي شهشا -

ىت كابلت للخذاوٌ في العىق الثاهىٍت لعىذاث الذولت ؤ -  روهاث الخٍض

ىت اللابلت لالظترداد غىذ الؿلب -  ؤظهم الخٍض

 ق سظمي العىذاث وألاوساق املالُت ألاخشي راث الػاثذ الثابذ مطذسة مً ؾشف الذولت و ملُذة في ظى  -

 الشضُذ في خالت وغػُت ملشع ،  خعاباث الخدطُل    -

 

 

 

 جغجر

مبالٛها 

 بيؿبت

100% 

 

حـــل اكـــل مـًـ شـــهش املمىىخـــت للػمـــالء فـــي شــيل كـــشوع اظـــخغالٌ كـــشوع اظـــدثماس ؤاللــشوع املعـــخدلت فـــي 

 ،غملُاث اللشع الاًجاسي  و الخإحير البعُـ

75%  

ثـــذ الثابـــذ املطـــذسة مــًـ ؾـــشف ماظعـــاث غمىمُـــت و خاضــــت و راث الػاالعـــىذاث واللـــُم املىلىلـــت ألاخـــشي 

 .امللُذة في ظىق سظمي 

60%  

التزامـاث بالخمىٍــل معـخلمت مـًـ ؾــشف املطـاسف و املاظعــاث املالُــت املػخمـذة فــي الجضاثــش و التـي جخــىافش غلــى 

 06الششوؽ املدذدة غمً املادة سكم 

50%  

  %10 مللُذة في ظىق سظمي حضاثشي راث الػاثذ املخغير و األاظهم و اللُم ألاخشي 

   مجمىع ألاضٌى العاثلت املدللت غلى املذي اللطير و التزاماث الخمىٍل املعخلمت

 ؤما ٖىانغ اإلا٣ام ٞجاءث ٦ما ًلي 
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 امللام باليعبت للعُىلتغىاضش   (38:)حذٌو سكم
 املبالغ املشجحت (%الترحُداث ) غىاضش الحعاب لػىاضش امللام

 ث داثىت جدذ الؿلب بالػملت املدلُت للمطاسف و املاظعاث املالُتخعابا -

غملُـــــاث بغــــــادة الخطـــــم و بغــــــادة الخمىٍــــــل فـــــي بؾــــــاس غملُــــــاث العُاظـــــت الىلذًــــــت )ؤماهــــــاث  -

 مضاًذاث ( راث احل اظخدلاق اكل مً شهش 

 الاكتراع مً العىق الىلذًت ما بين البىىن ألحل ال ًخػذي شهش  -

 حل شهش ؤاملعاهذة و ؤخشي املعخدلت في الذًىن املعدىذًتو  -

الجضء الغير معخػمل في اجفاكُاث بغادة الخمىٍل امللذمت بلى بىىن ؤخشي و ماظعاث  -

   مالُت

 ال جخػذي ظخت ؤشهش    

 الخدطُل  الشضُذ برا وان مذًً، خعاباث -

 

 

 

مبالٛها  جغجر

 %100 بيؿبت

 

  %70 ذة شهش روهاث الطىذوق معخدلت في مؤالىداجؼ ألحل و  -

  %30 دفاجش الادخاس  -

  %25 الىداجؼ جدذ الؿلب للماظعاث بالػملت املدلُت  

  %20 بالػملت املدلُت  الىداجؼ ألاخشي جدذ الؿلب 

  %15 دفاجش الادخاس العىني 

  100%املىىهـت  التزاماث خـاسج امليزاهُـت امللذمـت لفاثـذة املطـاسف و املاظعـاث املالُـت غيـر جلـً

 لتزاماث خاسج امليزاهُت لفاثذة الػمالءو الا

05%  

   الخطىم املعخدلت لذي الؿلب وغلى املذي اللطير و الالتزاماث امللذمت  مجمىع
 

 (  زم هٟـ الٗىانغ جدؿب 1ًدؿب مٗامل الؿُىلت ٦ما هى مبحن ؾاب٣ا لٟترة قهغ)اإلالخ٤ ع٢م 

ؿــمى هىـا  2فـي اإلالخــ٤ ع٢ـم   بمٗامــل الؿـُىلت للمغا٢بــت، لُـإحي اإلالخــ٤ ألازحــرو ل٨ــً لٟتـرة حٗــاص٫ زالسـي  َو

مٗامـــل الؿـــُىلت ألاصوـــى ٖلـــى الخـــىالي   :مـــ٘ بيـــاٞت مٗـــاملحن همـــا ،( لُٗـــغى اإلاٗـــاملحن الؿـــاب٣حن 3) ع٢ـــم  

 .للكهغ الشاوي و الشالض للشالسي اإلاى٣ط ي

  ُٞما ًسو آظا٫ جُب٤ُ مٗامل الؿُىلت ٞهى ٧اآلحي 
املدذدة مً  حاٌ الخؿبُمآ املػاًير املػخمذة

ٌ  ؾشف  لجىت باص
 

حاٌ الخؿبُم وفم آ

العلؿاث الىلذًت 

ت  الجضاثٍش

 املالخظاث

 2018 مػُاس العُىلت غلى املذي اللطير
 

 ظل الخُب٤ُ ؤمخىا٣ٞت مً خُض  2015/01/01

 2018 مػُاس العُىلت غلى املذي املخىظـ
 

 ظل الخُب٤ُؤمخىا٣ٞت مً خُض  2018

 

ُـت اهُل٣ذ  الؿُىلت ٖلى اإلاضي ال٣هحر مٗامل جُب٤ُ  ن ٖملُت إالبض مً الخظ٦حر ب ج بهـٟت جضٍع

خمـــاص م٩ىهـــاث  ، مـــ٘ ؤلاقـــاعة بلـــى 2015ؾـــىت  مىـــظ ٍـــت اٖل الهـــٗىباث التـــي ؾـــٝى جىاظههـــا اإلاهـــاٝع الخجاع

ُـإ  ُـُم ال٣ ُـت ج٣ ٍـ٤ نـىضو١ الى٣ـض الـضولي ٖىـض ٢ُامـه بٗمل ُـه ٞغ ٗـل مـا و٢ـ٠ ٖل هظه اليؿـبت و هـى بالٟ

  .اإلاالي
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 لُاث جلُُم العُىلت للمطاسف زالثا: آ

ت اهُال٢ا مً ؾىت  جسً٘ بلى ٖملُت  2012ؤنبدذ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

ذ  24/05/2011اإلااعر في  04-11و طل٪ ٖمال بالخىُٓم ع٢م  ٢ُاؽ مٗامل الؿُىلت ألاصوى، م٘ الخهٍغ

 . ٧ل زالسي ًٖ مٗامل الؿُىلت بهٟت صوعٍت

 بى٪ الجؼاثغ )الغ٢ابت اإلاُضاهُت( َاع مهمت مغا٢بيبللمهاٝع في ُت ج٣ُُم الؿُىلت جخًمً ٖمل             

 ٖلى اإلاغاخل الخالُت 

  مشخلت جدػير املهمت  -1

اع الخىُٓمي اإلاخٗل٤ بالؿُىلت و ٧اٞت الخىُٓماث اإلاغجبُت   ٣ًىم اإلاغا٢بىن باالؾدىاص بلى ؤلَا

ل٨بري، جهي٠ُ اإلاؿخد٣اث واإلاؿاهماث،و ال٣ُام بخجمُ٘ بها ،زانت اإلاخٗل٣ت بمُٗاع اإلاالءة،اإلاساَغ ا

غ الضوعٍت اإلاهغح بها و  غ اإلاٗلىماث مً مسخل٠ اإلاهاصع  اإلاخ٩ىهت مً الخ٣اٍع  الضازلُت للمهٝغ الخ٣اٍع

  و التي ًم٨ً ٖغيها يمً لجضو٫ الخالي

ش املطشح بها مً ؾشف املطاسف39حذٌو سكم )   (: الخلاٍس

ش  الخلاٍس
 

 غليهامطذس الحطىٌ 

ش    -  للمطشف ُذاهُت املشكابت للمهمت  آخش   جلٍش
 

ت املفدشُت الخاسحُت  )   (DIE مذًٍش

ش همي مىخذ ؤ -  خذر جلٍش

ش دوسي للخلُُم ؤ -  خذر جلٍش

ـــىرج  - ــ ــ ــ ــبُت همـ ــ ــ ــ ـــػُت مداظــ ــ ــ ــ ــــش وغـ ــ ــ )جىصَــــــــــؼ الىداجــــــــــؼ   6000آخــ

 جىصَؼ املىاسد املجمػت ألحل  4الػمالء و امللحم 

 ىاسد الذاثمتآخش مػامل لألمىاٌ الخاضت و امل -

داث ألاسبػت ألاخيرة ملػامل العُىلت  -  الخطٍش

ش ملدافظ الحعاباث ـ -  آخش جلٍش

ش للشكابت الذاخلُت -    آخش جلٍش

 

 

 

 

ت الشكابت املُذاهُت )  (  D.C.Pمذًٍش

 

 

 

ىت )الهُيل الخىظُمي - دلُل إلاحـشاءاث  -جىظُم مطلحت الخٍض

ا .......( ش الذاخلُت و غيَر  الخلاٍس

 خؿش العُىلت  بحشاءاث بداسة -

ــــل   (ALCO)مداغــــــــش مجلــــــــغ إلاداسة ؤو مداغــــــــش لجىــــــــت  - ــ و وــ

 إلاحشاءاث املخػللت بها .

ل لحالت الؿىاست  -  مخؿـ الخمٍى

ش بشإنها -  إلاحشاء املشجبـ باخخباساث الػغـ و الخلاٍس

ش الخــــــذكُم الذاخلُــــــت و ؤو لخاسحُــــــت  املخػللــــــت بخلُــــــُم  - جلــــــاٍس

 

 

 

 

 اإلاهٝغ مىيٕى الغ٢ابت
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 خؿش العُىلت 

 اسد الذاثمت وعبت ألامىاٌ الخاضت و املى   -

 مػامل العُىلت  -

 اللىاثم املالُت )ميزاهُاث و خاسج امليزاهُت ( -

جىصَـــــــــؼ اللـــــــــشوع بدعـــــــــب مػـــــــــذالث الفاثـــــــــذة املـــــــــذة كؿـــــــــاع  -

ا....  اليشاؽ وغيَر

 كاثمت الحلىق املشىىن فيها و  مدل هضاع  -

 كاثمت مفطلت للماوهاث املشيلت  -

 وغػُت إلاكشاع و الاكتراع ما بين املطاسف ـ -

 اث و خطاثطها كاثمت العىذ -

 حذٌو ألاضىٌ و الخطىم وفم املذة املخبلُت  -

 

 

 

 

 

 

   Source : Guide interne Banque d’Algérie. 
 

 

  مشخلت جىفُز املهمت -2

  زغ ٦ميآلألاو٫ هىعي و ا٣ًىم اإلاغا٢بحن بةظغاء جدلُلحن 

  الخدلُل الىىعي: 

ٍـت  1بلى اؾخبُان ًجغي اؾدىاصا              زـام بـةصاعة الؿـُىلت  الـظي ٣ًضمـه اإلاـغا٢بحن الخـابٗحن للمضًغ

 الٗامت للمٟدكُت الخاعظُت بلى اإلاؿاولحن ٖلى بصاعة الؿُىلت ٖلى مؿخىي اإلاهٝغ .

ت الٗامت للمٟدكُت الٗامت لبى٪ الجؼاثغ  زمؿت             ًخًمً هظا الاؾخبُان اإلاٗض مً َٝغ اإلاضًٍغ

ُـــاؽ الؿـــُىلت ٖلـــى مؿــــخىي اإلاهـــٝغ مدـــاوع ؤؾاؾـــُت ُـــت بٗملُــــت بصاعة و ٢  و التـــي ًم٨ـــً ٖغيــــها  ،مغجب

 في الجضو٫ الخالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
   1  . (09هٓغ بلى اإلالخ٤ ع٢م ) ؤ - 
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 الؿُىلتاظخبُان خاص بةداسة (    40الجذٌو سكم ) 

 ألاَذاف  املداوس ألاظاظُت

 الخىظُم، العُاظاث،إلاحشاءاث -1

ش        و الخلاٍس

ا ًســـــــو بصاعة مـــــــضي وظـــــــىص الؿُاؾـــــــاث و ؤلاظـــــــغاءاث ُٞمـــــــ -

 زُغ الؿُىلت 

 ALCO)مضي وظىص لجىت حؿُحر زُغ الؿُىلت )  -

 مضي جدُحن ؾُاؾاث و بظغاءاث حؿُحر زُغ الؿُىلت  -

غ  اإلاىظهــــــــت لبىــــــــ٪  - غ  صازلُــــــــت و الخ٣ــــــــاٍع مــــــــضي وظــــــــىص ج٣ــــــــاٍع

 الجؼاثغ 
 

ل لحاالث الؿىاست  -2  مضي وظىص مسُِ جمىٍل لخالت الُىاعت عؾمي و مٗخمض  - مخؿـ الخمٍى

 ُحن مسُِ جمىٍل لخالت الُىاعت مضي جد -

 مضي جىا٤ٞ م٘ حجم وكاٍ و ح٣ُٗض اإلاٗامالث للمهٝغ -
 

اخخباساث الػغـ الذاخلُت املػذة  -3

 ؾشف املطشف  مً 

 مضي بظغاء ازخباعاث الًِٛ  -

 وظىص بظغاءاث مخٗل٣ت بازخباعاث الًِٛ -

ىهاث ازخبــــــــاعاث الًــــــــِٛ حُٛــــــــي ٧امــــــــل  - ظـــــــضوي الؿــــــــِىاٍع

 لت ظىاهب مغجبُت بسُغ الؿُى 

مــــــــــضي ؤلابـــــــــــاٙل  بيخــــــــــاثج ازخبـــــــــــاعاث الًــــــــــِٛ للجىـــــــــــت بصاعة             -

 و الهُئاث الخىُٟظًت و  اإلاضاولت 

مـضي جدُــحن مسُــِ جمىٍــل لخالـت الُــىاعت بدؿــب هخــاثج  -

 ازخباعاث الًِٛ .
 

 مضي جىىَ٘ مىاعص اإلاهٝغ ـ - بداسة مخاؾش العُىلت -4

 مضي خغم اإلاهٝغ ٖلى جىىَ٘ الخىُْٟاث -
  

 مضي وظىص ع٢ابت صاثمت ُٞما ًسهم جابٗت زُغ الؿُىلت - الذاخلُت و الخذكُمالشكابت  -5

 ع٢ابت صازلُت ؤو زاعظُت جخٗل٤ بسُغ الؿُىلت  -

 مضي ٞٗالُت ع٢ابت صاثمت و صوعٍت  -
 

ت الٗامت للمٟدكُت الٗامت لبى٪ الجؼاثغ  اإلاهضع            اإلاضًٍغ
   

َـٝغ مؿـاولي اإلاهـٝغ بالىزــاث٤  ججـضع ؤلاقـاعة بلـى ؤن ؤلاظابـاث ٖلـى            ا٢هـا مـً  الاؾـخبُان ًــخم بٞع

 اإلابرعة .

ـــُىلت             ــــُم مســـــاَغ الؿــ ُـ ــــت اإلاخٗل٣ـــــت بخ٣ ُـ ـــغ الىٖى ُـــــل الٗىانــ ــــت جدل ُـ ـــغا٢بحن مـــــً ٖمل ـــاء اإلاــ  ٖىـــــض اهتهــ

،  ًيخ٣لـىن بلــى الخدلُــل نو الى٢ـٝى ٖلــى مـضي جد٣ــ٤ ألاهـضاٝ اإلادــضصة ل٩ــل ٖىهـغ مــً ٖىانـغ الاؾــخبُا

 ٌٗخبر م٨مل للخدلُل الىىعي.ال٨مي الظي 
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  الخدلُل الىمي 

 ًغج٨ؼ ٖلى جدلُل و مغا٢بت اليؿب ال٣اهىهُت التي جىو ٖليها جىُٓماث  بى٪ الجؼاثغ و هي  

 

 ألاَذاف  املداوس ألاظاظُت
 

 اإلاىا٤ٞ                 04-11مضي اخترام وؿبت الؿُىلت )الخىُٓم ع٢م  - وعبت العُىلت -

   24/05/2011ل      

/ الخهىم الٟىعٍت  -   100%ألانى٫ الؿاثلت للمهٝغ
 

العلف الىمي )ًبين كذسة املطشف  -

ل (  غلى الخمٍى

 الىكىف  غلى وعبت  اللشوع بلى الىداجؼ  -

 اللذسة غلى الاظخذاهت -

 

 ٢ل مً ؾىت / بظمالي ألانى٫ ؤاإلاىاعص  -

مػامل ألامىاٌ الخاضت و املىاسد  -

 الذاثمت

 

 إلاىاعص الضاثمت /  الخىُْٟاث الضاثمت ا-    -   

 َُيل ألاضىٌ  و الخطىم  -

 

 

 ٢ل مً ؾىت (ؤ٦بر مً ؾىت و ألانى٫ ؤه٩ُل ألانى٫ ) وؿبت ألانى٫  -

 ٢ل مً ؾىت (ؤ٦بر مً ؾىت و الخهىم ؤه٩ُل ألانى٫ )وؿبت الخهىم  -

 

  

ٍـــت ًي ُـــل ال٨مـــي و مغا٢بـــت اليؿـــب الاختراػ ُـــت الخدل ٗـــض الاهتهـــاء مـــً ٖمل خ٣ـــل اإلاغا٢بـــىن بلـــى اإلاغخلـــت ب

 الشالشت و اإلاخٗل٣ت بالخى٣ُِ.

 

 مشخلت الخىلُـ  -3

ُت ٣ًىم اإلاغا٢بحن بمىذ ه٣ُت جتراوح              بٗض اهتهاء ٖملُت جدلُل الٗىانغ ال٨مُت و الٗىانغ الىٖى

 (  ح٨ٗـ ويُٗت الؿُىلت لضي اإلاهٝغ مىيٕى الخ٣ُُم. 5بلى  1مً )

ُـل الٗىانـغ ،لُت الخى٣ُِ ٖلـى اإلاالخٓـاث التـي جىنـلىا بليهـاٌؿدىض اإلاغا٢بحن في ٖم مـً زـال٫ جدل

ـــُِ ت الخى٣ـ ُــــت و الاؾــــخٗاهت بمهــــٟٞى ـــغ الىٖى ـــغاث ،ال٨مُــــت و الٗىانـ ــــت مــــً اإلااقـ ـــؼ ٖلــــى مجمٖى التــــي جغ٦ـ

 وؿبت الؿُىلت،وؿبت ال٣ـغوى بلـى الىصاجـ٘  ، ال٣ـضعة ٖلـى الاؾـخضاهت ، ه٩ُـل ألانـى٫   اإلاؿاٖضة و هي  

 مسُِ بصاعة ألامىا٫ الخانت. و الخهىم و 

ت اإلاؿاٖضة لخ٣ُُم الؿُىلت يمً  الجضو٫ الخالي   ًم٨ً ٖغى اإلاهٟٞى
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 مطفىفت معاغذة لخلُُم العُىلت  (   41حذٌو سكم ) 

 1 2 3 4 5 

وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت 

 العُىلت 

 120  % 120% -% 110 110% - %100 100% -% 80 %80  

الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود 

الىمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

)كـــــــــــــــــــــــــــــــــــشوع 

 /الىداجؼ(

  60%   70% - %60 75% - %70 80% - %75 %80  

اللــــــذسة غلــــــى 

 الاظخذاهت 

جمخلـــــــــــــ٪ ٢ـــــــــــــضعة 

حٗبئـــت مـــىاعص فـــي 

   %20خضوص 

٢ــــــــــــــــاصعة ٖلــــــــــــــــى حٗبئــــــــــــــــت ؤمــــــــــــــــىا٫ حؿــــــــــــــــاوي ؤو 

 جٟى١                                                

 مً ألانى٫  % 10

لــــــــــــــــــــــــــم جخى٢ـــــــــــــــــــــــــ٘ـ 

اللجـــــــــــــــــــــىء بلـــــــــــــــــــــى 

 ؤمىا٫ للُىاعت 

مهـاصع الخمىٍــل 

 مدـــــــــــــــــضوصة فـــــــــــــــــي

بٖــــــاصة الخمىٍــــــل 

مـــــــــــــــــــــــــــً بىـــــــــــــــــــــــــــ٪ 

 الجؼاثغ  

ال ًم٨نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

الىنـــــــــى٫ بلـــــــــى  

 مهاصع جمىٍل 

َُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 ألاضٌى 

ًم٨نهـــــــا جدىٍـــــــل 

خهـــــــــــــت ٦بحـــــــــــــرة 

مــً ألانــى٫ بلــى 

 ؾُىلت 

خهـت ٢لُلـت مــً  خهت مدضوصة مً ألانى٫ ؾهلت الخدىٍل 

ألانـــــــــى٫ ًم٨ـــــــــً 

جدىٍلهـــــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــــى 

 ؾُىلت

خهـــــــــــــت ٢لُلــــــــــــــت 

ظــــــــــــــــــــــــــضا مــــــــــــــــــــــــــً 

 ألانى٫ ؾاثلت 

ألانـــى٫ مجمـــضة 

 و ال ًم٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً

جدىٍلهــــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــى 

 ؾُىلت

َُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 الخطىم 

زهىم ٢اٖضًت 

 و مؿخ٣غة 

الخهـــــــــــــىم ٚحـــــــــــــر  مبالٜ نٛحرة م٣تريت 

مؿـــــخ٣غة بؿـــــبب 

 الاؾخد٣ا٢اث 
 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً  % 10

الخهـــــىم حٗخبـــــر 

 مخ٣لبت 

 % 10ؤ٦ثــــــر مــــــً 

مــــــــــــً الخهــــــــــــىم 

 حٗخبر مخ٣لبت

مخؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بداسة ألامــىاٌ 

 الخاضت 

بصاعة جيباٍــــــــــــــــــــــــــت 

ظُــــضة للؿــــُىلت 

مؿـــــــــــدىضة ٖلـــــــــــى 

ؤصواث  طاث 

 ة ٖالُت ظىص

 اث ٢ل هجاٖت و ل٨ً لم حسـجل  ٞجـى ؤبصاعة  

ىت   في الخٍؼ

ؤصواث ٢لُلـــــــــــــــــــــــــــــت 

ىــــــــــــــــت  إلصاعة الخٍؼ

حؿــــُحر ًـــــىمي و ،

 ٖكىاجي 

ىـــــــت  حؿـــــــُحر الخٍؼ

ٚحـــــــــــــر  عؾـــــــــــــمي و 

ل٨ــــــــــــــــــً هىــــــــــــــــــا٥ 

مهــــــــــاصع ٢لُلـــــــــــت 

 للُىاعت 

ُٚــــــــــــــــــــــــــــــــــاب بصاعة 

جيباٍت  للؿـُىلت 

وال جمخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٪ 

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصع  

 للُىاعت 

ت الٗامت للمٟدكُت الٗا اإلاهضع    مت لبى٪ الجؼاثغ اإلاضًٍغ

 

ُت و زانت اٖخماص بى٪ الجؼاثغ  اع الخىُٓمي الجضًض للؿُىلت اإلاهٞغ  اهُال٢ا مً ؤلَا

 ٖلى الغ٢ابت بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ لخ٣ُُم الؿُىلت،وؿخيخج ؤن آلُت ٢ُاؽ و بصاعة مساَغ الؿُىلت 

  IIIَاع اجٟا٢ُت باػ٫ ٢ض  جلذ جدؿىا ٦بحرا و زُىة هامت هدى الخىا٤ٞ م٘ جىنُاث لجىت باػ٫ يمً ب

 و زانت مُٗاع الؿُىلت الٗالمي الظي اٖخمضجه . 

 ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن آلالُاث الجضًضة إلصاعة مساَغ الؿُىلت جب٣ى نٗبت الخُب٤ُ ٖلى اإلاهاٝع 

ت،زانت ظاهب ججمُ٘ م٩ىهاث ٖىانغ البؿِ و اإلا٣ام و ج٣ضًغ خغ٦تها   و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

 ٣هحر )خؿاب مٗامل الؿُىلت ٖلى اإلاضي ال٣هحر مً قهغ واخض بلى زالزت ؤقهغ (.ٖلى اإلاضي ال

ىهاث جًٗها اإلاهاٝع و طل٪ لخم٨ُنها مً ٖملُت  ٤ ؾِىاٍع ؤًًا ٖملُت بظغاء ازخباعاث الًِٛ ٞو

و جخُلب، مً ظهت   و مؿب٣ت، ؾٝى ج٩ىن ٖملُت نٗبت ٖليها بصاعة الؿُىلت بك٩ل جى٢ٗاث مؿخ٣بلُت 
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 في هظا اإلاجا٫ و مً ظهت ؤزغي، صٖم و مؿاٖضة مً َٝغ الؿلُاث الغ٢ابُت ممشلت  اتهابَاع  جإهُل 

 في بى٪ الجؼاثغ . 

ت  املبدث الثاوي     في مجاٌ جدعين  الشكابت املطشفُت جلُُم حهىد العلؿاث الشكابُت الجضاثٍش
 

خم الى٢ـــٝى ٖلــى ؤهـــم الجهـــىص التــي بـــظلتها الؿـــلُاث الى٣ضًــت ٍـــت  زــال٫ هـــظا اإلابدــض ؾــِـ فـــي الجؼاثغ

ـــاع  ــ ــ ــ ــــاػ٫  بَــ ــ ــ ــ ــــت بــ ــ ــ ــ ــــُت للجىـ ــ ــ ــ ــــاصت ألاؾاؾـ ــ ــ ــ ــــ٘ اإلابـ ــ ــ ــ ــــغ مـ ــ ــ ــ ــــي الجؼاثـ ــ ــ ــ ــــغاٝ فـ ــ ــ ــ ــــام ؤلاقـ ــ ــ ــ ٓـ ــــاب٤ ه ــ ــ ــ ُـ ــــخىي ج ــ ــ ــ ــــحن مؿـ ــ ــ ــ  جدؿـ

ت فـي بَـاع  ُت الٟٗالت، و ببغاػ ؤهم الجهىص التي بظلتها الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت اإلاهٞغ

ــ٤ الخ٣ُــُم الخــاب٘ لهــى ٗهــا ٍٞغ ضو١ الى٣ــض الــضولي، و طلــ٪ فــي بَــاع جىُٟــظ الخىنــُاث و ؤلانــالخاث التــي ٞع

ٍـــت اإلادـــضصة يـــمً اإلاـــاصة ع٢ـــم  ُـــُم ال٣ُاٖـــاث   4مهامـــه الضوع مـــً ٢اهىهـــه ألاؾاســـ ي و  اإلاخٗل٣ـــت بـــةظغاء ج٣

ًــــاء ،مــــ٘ التر٦حــــز زانــــت ٖلــــى ؤهــــم الجهــــىص اإلابظولــــت فــــي بَــــاع جدؿــــحن آلُــــاث و ؤصواث  اإلاالُــــت للــــضو٫ ألٖا

ُت.      الغ٢ابت اإلاهٞغ
 

 ظام املطشفي الجضاثشي للمبادت ألاظاظُت لباٌص الىمخثاٌ اُم دسحت جلُ ألاٌو املؿلب 

 مخثاٌ للمبادت ألاظاظُت لباٌص الا جلُُم دسحت  ؤوال 

ــ٤ الهــىضو١ الى٣ــض الــضولي ؾــىت  ــغ الــظي ؤظــغاه ٍٞغ ،هــى   2013مــً بــحن اإلادــاوع التــي جًــمنها الخ٣ٍغ

ــ٤ طلــ٪ اإلادــىع الــظي زــو ج٣ُــُم صعظــت امخشــا٫ الىٓــام اإلاهــغفي الجؼ  اثــغي للمبــاصت ألاؾاؾــُت لبــاػ٫ ٞو

 .   2012اليسخت اإلاٗضلت في قهغ ؾبخمبر 

٤ الخاب٘ لهىضو١ الى٣ض الضولي بخ٣  ُم قامل إلاضي امخشا٫  الىٓام اإلاهغفي ُل٣ض ٢ام الٍٟغ

٘ ظملت مً اإلاالخٓاث و  ُت الٟٗالت، و زخم ؤٖماله بٞغ الجؼاثغي للمباصت ألاؾاؾُت للغ٢ابت اإلاهٞغ

جد٤ُ٣ ع٢ابت و ظل جدؿحن ٖملُت الامخشا٫ لهظه اإلاباصت ألاؾاؾُت ؤالخٓها،و طل٪ مً  الخىنُاث التي

ُت ٞٗالت ح ت مً مهٞغ ت الضولُت ؿمذ للمهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ الخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

للىٓام اإلاهغفي و الي اإلاؾخ٣غاع الا جد٤ُ٣  بلى ألامغفي نهاًت جاصي و ، IIIبها اجٟا٢ُت باػ٫  ؤونذالتي 

 اإلاالي الجؼاثغي .

٤ الجضو٫ الخالي   ًم٨ً ٖغى ؤهم مداوع هظا الخ٣ُُم ٞو
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ٌ  (   42حذٌو سكم )  ش  جلُُم دسحت امخثاٌ الىظام املطشفي للمبادت ألاظاظُت لباص  2013لعىت   FMIغمً جلٍش

 املالخظاث و الخىضُاث املبادت ألاظاظُت
 

1 
 

غاٝيغوعي جدؿحن الخيؿ٤ُ و الاجها٫ ما بحن  شكابُت  و ظلؿاتها ؤَذاف و معاولُاث الجهاث ال ت و اإلاهام ألازغي للبى٪ اإلاغ٦ؼي  ألَا ٤ُ بحن ؤهضاٝ الغ٢ابت الاختراٍػ  اإلاٗىُت و زانت الخٞى

ـــبت،جىفير 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالصمـــــــــــــــــــــــت املــــــــــــــــــــــىاسد الاظخلاللُت،املداظـ

 الشكابُت للعلؿاث اللاهىهُت والحماًت

ؼ اؾخ٣ال اصة حٍٗؼ حنمً اإلاهم ٍػ  لُت اإلاداٞٔ واإلاكٞغ

حن ألاظاهبيغوعي  والخػاون  الخيعُم 3  ببغام اجٟا٢اث حٗاون م٘ اإلاكٞغ

 ألاوكُت اإلاهغح بها للمهاٝع مدضصة بىيىح ول٨ً ًيبػي جىؾُ٘ هُا٢ها الخىُٓمي املعمىخبهااليشاؾاث  4

 ت ٖلى اإلاكاع٦ت ألاظىبُتبظغاءاث الترزُو مغيُت، ول٨ً ًم٨ً حٗضًل ال٣ُىص اإلاٟغوي  الترخُظ مخؿلباث 5

٣ت ؤ٦ثر قٟاٞ املادًت امللىُت هلل 6 تراى ٖلى ه٣ل اإلال٨ُت بٍُغ اع ناعم ول٨نها ٢ض ج٩ىن ٚحر ٞٗالت. مً الًغوعي جدضًض ؤؾباب الٖا  ُتجسً٘ ٖملُاث ه٣ل اإلال٨ُت إَل

 اث اؾخدىاط لكغ٧اث ٚحر مالُت في الجؼاثغ هىا٥ جاَحر ناعم لٗملُاث الاؾخدىاط ٖبر الخضوص و ل٨ً ال جىظض ٖملُ الشثِس ي الخملً 7
 

صاعة ؤخغػ ج٣ضم هدى اٖخماص مغا٢بت ٢اثمت ٖلى اإلاسـاَغ و ل٨ـً جُب٣ُـه ال ًـؼا٫ نـٗبا. مـً الًـغوعي ؤًًـا جُبُـ٤ ازخبـاعاث ؤلاظهـاص وجدؿـحن بَـاع ب الشكابي الىهج 8

 ألاػماث

ل ، بن اإلاساَغ اإلادخملت الهامـت ًاث والغ٢ابت اإلا٩اهُت  مً اظل جىظُه جضزالث ٖملُاث الغ٢ابت  بك٩ل ؤٞيغوعة جىيُذ صوع الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىض الشكابت وجلىُاث وظاثل 9

 )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اإلاساَغ الدكُٛلُت( ال ًخم حُُٛتها بك٩ل ٧اٝ

ش 10 غ مغى، ول٨ً مً الًغوعي وي٘ ع٢ابت ٖلى ؤؾاؽ مىخض بهضٝ وي٘ مغا الشكابُت الخلاٍس ُت٢ًبت ؤٞهٓام ج٣ضًم الخ٣اٍع اث اإلاهٞغ  ل للمجمٖى

ًيبػـي اؾـخسضام ال٣ٗىبــاث  ًًــاؤل، ًـمماعؾـاث اإلاداؾـبت ومغاظٗــت الخؿـاباث مغيـُت، ول٨ــً هىـا٥ خاظـت بلــى جدؿـحن الخيبـا باإلاســاَغ بكـ٩ل ؤٞ  الشكابُت للعلؿاث الخصحُدُت العلؿاث 11

 في ٦شحر مً ألاخُان
 

اع الخىُٓ الشكابت املجمػت  12 غ ؤلَا  (Contrôle sur une base Consolidé) ؤظاط مىخذمي ومماعؾاث الغ٢ابت بما ٨ًٟي للؿماح بال٣ُام بالغ٢ابت ٖلى لم ًخم جٍُى

ٌ  بين الػالكت 13  ٖضم وظىص بغوجى٧ى٫ لالجٟا٢اث الشىاثُت م٘ الؿلُاث الغ٢ابُت ألاظىبُت واملػُفت ألام ألاضُلت الذو

ؼ ٢ىاٖض ا املاظس ي الخدىم 14  لخى٦مت الضازلُت التي اٖخمضث مازغايغوعة جىيُذ وحٍٗؼ

ذ إلاىخجاث مالُت ظضًضةaléa moralهىا٥ هٓام قامل إلصاعة اإلاساَغ: ) املخاؾش بداسة غملُت 15  ( ومك٩لت جًاعب اإلاهالر اإلاخٗل٣ت بالخهٍغ
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ـ٘ ٖملُـاث جـغظُذ مسـاَغ  حٗـغى  ال٣ُـإ البض مً بصعاط مساَغ الؿى١ و اإلاسـاَغ الدكـُٛلُت فـي خؿـاب مخُلبـاث ألامـىا٫ الخا املاٌ سؤط هفاًت 16 نت.ؤًًـا  ًجـب ٞع

 اإلاهغفي اإلادلي
 

 ٚحر مغا٢بت بالك٩ل ال٩افي في مداٞٔ ال٣غوى   الاثخماهُت املخاؾش 17

ـــىداث 18 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر املىحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاث غيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الػاملت،املخططــ

 والاخخُاؾُاث
 

 إلاساَغ اإلاغجبُت بٗملُاث الخدهُل ٖملُت مغا٢بت و وي٘ اإلاسههاث لل٣غوى اإلاخٗثرة جبضو مالثمت و ل٨ً البض مً ٞهم ا

غاٝ طاث الهلت لِـ ص٣ُ٢ا بما ُٞه ال٨ٟاًت  الىبري  لالهىشافاث وظلىف الترهض مخاؾش 19  الجهاػ مغض ي و ل٨ً ٚحر مُب٤ في اإلاماعؾت الٗملُت ، ل٨ً  حٍٗغ٠ ألَا

غاٝ طاث الهلت، بِىما الاه٨كاٝ الطلت لزوي  الاهىشاف 20  زغي لألَغاٝ طاث الهلت لم جدٓى باهخمام ٧اٝألا  جىاظض ظهاػ ناعم ًسو ألَا

ٌ  مخاؾش 21 اع الخىُٓمي و ال ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت هظا الىٕى مً الخاَغ ٖلى وظه الخدضًض  الذو  لم ٌٗالج ال ؤلَا

اع الخىُٓمي و ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت الاهخمام ال٩افي بهظا الخُغ طو ألاهمُت ال العىكُت املخاؾش 22  ٨بحرة لم ًسهو ؤلَا

 ٌٗخبر هظا الخُغ خالُا ٢لُل اإلاخابٗت  البىىُت املدفظت في الفاثذة ؤظػاس مخاؾش 23

اع اإلاٗخمض بسهىم زُغ الؿُىلت ممازل لباػ٫  العُىلت مخاؾش 24  ل٨ً جب٣ى ٖملُت جُب٣ُه ،III ؤلَا

اع الخىُٓمي و ؤلاظغاءاث الغ٢ابت اإلاخٗل٣ت زانت الدشغُلُت املخاؾش 25  بهظا الخُغ ٚمىى في ؤلَا

ُٟت ع٢ابت  الشكابُت )الشكابت الذاخلُت ( والخذكُم الػىابـ 26  contrôle de conformitéجُىع ملخّى في هظا اإلاجا٫ ه٣اثو با٢ُت في ْو

ش 27  ٣ل٤و ل٨ً الٗضص الٛحر ٧افي للمض٣٢حن اإلاضعبحن  ؤمغ ًبٗض ٖلى ال IAS/IFRSلمٗاًحرلمُاب٣ت  الخاس ي والخذكُم املالُت الخلاٍس

 مخُلباث ؤلاٞهاح )وكغ اإلاٗلىماث اإلاالُت ( م٣ُضة للٛاًت  وال جخ٤ٟ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت والشفافُت إلافطاح 28

ل ؤلاعهاب GAFIالجهاػ ٩٦ل ًخىا٤ٞ م٘ اإلاخُلباث  املالُت الخذماث اظخػماٌ بظاءة 29  ، ول٨ً ال جؼا٫ هىا٥ خاظت بلى جُب٤ُ ال٣ىاٖض ٖلى م٩اٞدت جمٍى
 

Source : Evaluation de la Stabilité du Système Financier  Algérien, Rapport du FMI N° 14/161, juin 2014, PP : 46-47. 
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ُـــت الخصــخُذ التـــي مؿــذ  ـــ٤ إلابــاصت ألاؾاؾـــُت لبــاػ٫ االبــض مــً ؤلاقـــاعة بلــى بن ٖمل  اليســخت اإلاٗضلـــت ٞو

ذ  2012في ؾبخمبر مً ؾىت  خحن  ٖٞغ  ؤؾاؾِخحن و هما ج٣ؿُم اإلاباصت بلى مجمٖى

 ومهامها جػم زالزت غشش  وظلؿاتها ومعاولُاتها الشكابُت الجهاث  : ألاولى املجمىغت 

 (13بلى املبذؤ سكم  01 مبذءا )مً املبذؤ سكم              

 ت  املخؿلباث  : الثاهُت املجمىغت ؿت ؤو الاختراٍص  والخػلُماث الخدٍى

 

 ي للمبادت الشكابُت املخػللت بالعلؿاث الشكابُت هخاثج جلُُم ضىذوق الىلذ الذول زاهُا 

٤ نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ الضولي الىخاثج اإلاخىنل بليها جمدىعث ؤهم  بسهىم مً َٝغ ٍٞغ

   الخالُت اإلاالخٓاثفي اإلاباصت التي جسو الجهاث الغ٢ابُت 

 ُـــت الخيؿـــ٤ُ و ٖـــضم  الاجهـــا٫ه٣ـــو ٖمل ــمـــا بـــحن مسخلـــ٠ ظهـــاث الغ٢ابـــت و  ُـــ٤ مـ ا بـــحن ؤهـــضاٝ الخٞى

ت و مهام البى٪ اإلاغ٦ؼي   ؛الغ٢ابت الاختراٍػ

  حنه٣و في  ؛اؾخ٣اللُت اإلاداٞٔ واإلاكٞغ

 حن ألاظاهب والخٗاون  الخيؿ٤ُ ُٚاب  ؛م٘ اإلاكٞغ

  ؛ول٨ً ًيبػي جىؾُ٘ هُا٢ها الخىُٓمي،ألاوكُت اإلاهغح بها للمهاٝع مدضصة بىيىح 

 ؛اإلاٟغويت ٖلى اإلاكاع٦ت ألاظىبُت قغوٍ و بظغاءاث الترزُو مغيُت م٘ يغوعة حٗضًل ال٣ُىص 

  غة بكــ٩ل نــاعم تــراى ٖلــى ه٣ــل  ٖملُــاث ه٣ــل اإلال٨ُــت مــَا و ُٚــاب الكــٟاُٞت لخدضًــض ؤؾــباب الٖا

 ؛اإلال٨ُت

 ؛اٖخماص مغا٢بت ٢اثمت ٖلى اإلاساَغ و ل٨ً ٖملُت جُب٣ُها ال جؼا٫ نٗبت 

 ؛ُٚاب لخُب٤ُ ازخباعاث ؤلاظهاص وجدؿحن بَاع بصاعة ألاػماث 

 ــــىح ص ــــضم ويــ ــــضزالث ٖــ ــــه جــ ــــي جىظــ ــــت التــ ــــت بال٨ُُٟــ ــــت اإلا٩اهُــ ــــدىضاث و صوع الغ٢ابــ ــــى اإلاؿــ ــــت ٖلــ وع الغ٢ابــ

  ؛اإلاغا٢بحن م٘ مالخٓت ٖضم حُُٛت ٖملُاث الغ٢ابت لبٌٗ اإلاساَغ الهامت ٧اإلاساَغ الدكُٛلُت

  ــــت ــــت  ه٣ــــــو ٖملُــ ــــان )مماعؾـــ ــــً ألاخُــ ــــر مــ ــــي ٦شحــ ــــاث فــ ــــخسضام ال٣ٗىبــ ــــي اؾـــ ــا ًيبػــ ــ ــــاَغ ٦مــ ــــا باإلاســ الخيبــ

 ؛( ؤًٞلالهالخُاث بك٩ل 

 غ مغى ول٨ً مً الًغوعي وي٘ ع٢ابت ٖلى ؤؾاؽ مىخض  ؛هٓام ج٣ضًم الخ٣اٍع

 اع الخىُٓمي واإلاماعؾاث الغ٢اب  ض.ُٞت للؿماح بال٣ُام بالغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽ مىخات ٚحر ٧ُؤلَا
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 حهىد جىفُز جىضُاث ضىذوق الىلذ الذولي  املؿلب الثاوي 

ش   ؤوال  2013لعىت  ىلذ الذوليضىذوق الإلاضالخاث املخخزة غمً جلٍش

غه لؿىت مً بحن ؤلانالخاث التي و٠٢ ٖليها ٍٞغ٤ نىضو١ الى٣ض  غه لؿىت التي جخٗل٤ بو  2013الضولي و ؤصعظها يمً ج٣ٍغ ٗها يمً ج٣ٍغ  2007خىنُاجه التي ٞع

 ًم٨ً ٖغيها في الجضو٫ اإلاىالي 

ت لإلاضالخاث املخخزة مً ؾشف العلؿاث الشكابُت الج ( 43الجذٌو سكم )   2007ظىت خىفُز جىضُاث ضاثٍش

 إلاحشاءاث الىاحب اجخارَا غلى املذي اللطير ألاَذاف الىظُؿت ألاَذاف الشثِعُت
 

 إلاضالخاث املخخزة

 

في اللؿاع    جللُظ دوس الذولت 

 املطشفي

 

 مخابٗت ٖملُت الخصخهت
مـً عؤؽ  %  51بجمام ٖملُت زىنهت مهٝغ ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي بالخىاػ٫ ٖلى ألا٢ل ًٖ -

 ماله إلاؿدشمغ اؾتراجُجي

 بضاًت ٖملُت الخههت إلاهٝغ ٖمىمي ؤزغ ٞىعا بٗض بجمام ٖملُت   -

 بُ٘ مهٝغ ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي       

             

ال٣ـــــــغى الكـــــــٗبي  خاولـــــــذ الؿـــــــلُاث ال٣ُـــــــام بسصخهـــــــت مهـــــــٝغ -

  .الجؼاثغي و ل٨ً في ْل ألاػمت الٗاإلاُت لم ٨ًً هىا٥ ٖغى ظضي

٤ مؿضوص  ٖملُت  -               .الخصخهت في ٍَغ

 

 

 حػادٌ الفشص ما بين املطاسف

 

 

بلٛاء ٧ل ؤلاظغاءاث التي  

 ح٤ُٗ اإلاىاٞؿت

 بػالت ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى وصاج٘ اإلااؾؿاث و هُئاث ال٣ُإ   الٗمىمي في اإلاهاٝع الخانت  -

 م بلى ال٣ُإ الخام ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى ه٣ل اإلاىْٟحن اإلااهلحن مً ال٣ُإ الٗا جس٠ُٟ -

ل ال٣ٗاعي  - ؼ آلُاث الؿى١ للخمٍى  حٍٗؼ

ظل يمان مٗالجت ؤ مً  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث إلاداعبت  الغقىة 190لخض مً هُا١ جُب٤ُ اإلااصة ا -

 ٖاصلت إلاؿخسضمي الضولت بما ٞيهم   مضًغي اإلاهاٝع ومؿخسضمي ال٣ُإ اإلاهغفي الخام

 

 جم بػالت ال٣ُىص  -

 لم ًخٛحر ال٣اهىن  -

ل ال٣ٗاعي وجىانل في جضُٖم  - جب٣ى الضولت الٟاٖل اإلاهُمً ٖلى الخمٍى

 الؿ٨ىاث و ل٨ً حصج٘ مؿاهمت الخىام

 

 

جدعين غملُت حعُير و خىهمت 

 املطاسف الػمىمُت

 

لخى٦مت                      لحك٨ُل هُئت  -

مُاب٣ت  للمماعؾاث 

الؿلُمت  و ٢اصعة ٖلى 

مىاظهت مدُِ                   

 ىاٞس يج

اصة جإهُل مً  -  ظل بٖاصة قغاء ال٣غوى الٛحر هاظٗت لل٣ُإ الٗمىمي ؤاؾخ٨ما٫ زُت نهاثُت إٖل

اصة ٦مُت و هىُٖت  اإلاٗلىماث التي ًخم ظمٗها -  جضُٖم ؤلاظغاءاث الضازلُت لخ٣ُُم زُغ ال٣غى،ٍػ

ت اإلاس   اَغ و جدؿُنها ُٞما ًسو مخابٗت ال٣غوى، بما ٞيها اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت إلاغ٦ٍؼ

ت وزانت  باليؿبت لضوع  - ؼ صوع ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و اإلاضًٍغ  اإلاؿاهمحن. جىيُذ و حٍٗؼ

ــــــاصة قـــــــغاء ال٣ــــــغوى الٛحــــــر هاظٗـــــــت  - الضولــــــت فــــــي اإلاغخلـــــــت النهاثُــــــت إٖل

 لمهاٝع الٗمىمُتل

ٞغى بَاع جىُٓمي ًلؼم اإلاهاٝع  بخُب٤ُ  ع٢ابت صازلُت م٘ جدؿحن  -

 مؿخمغ لٗملُت ظم٘ اإلاٗلىماث 

ًـــــاء مجلــــــ ؤلاصاعة و الخـــــض ألاصوـــــى ب - صعاط مٗــــاًحر ألاصاء باليؿـــــبت أٖل

ًاء اإلاجلـ  إلاٗاًحر الخإهُل أٖل

ل٨ـــً هىـــا٥ مجمىٖـــت مـــً ؤلاظـــغاءاث اجســـظث زـــال٫ الؿـــىىاث ألازحـــرة 

٤ُ ٖلـــى الىاٞؿــت الخـــغة مــا بـــحن اإلاهــاٝع الٗمىمُـــت و اإلاهـــاٝع  للخًـِـ
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ـل اإلااؾؿـاث الهـٛحرة و اإلا ت و الخانت جدذ حجت حصـجُ٘ جمٍى خىؾُـ

 ألاٞغاص 

زغ ٖلى اإلاهاٝع الخانت  ؤ،مما  2009مى٘ ال٣غوى الاؾتهال٦ُت مىظ 

 و جدضًض الٗمىالث ٖلى وكُاث الخجاعة الخاعظُت  

 

 

 

 

 

 

 جذغُم الشكابت غلى املطاسف

 

 اخترام ٧ل اإلاباصت ألاؾاؾُت

ظل ع٢ابت ؤلباػ٫ مً 

ُت      ٞٗالت  مهٞغ

خمـــاص )ص - الغ٢ابـــت الضازلُـــت و -ٖـــم التزامـــاث اإلاؿـــاهمحن   مهـــضع ألامـــىا٫مىانـــلت جـــضُٖم مٗـــاًحر الٖا

ل ؤلاعهاب   )بظغاءاث م٩اٞدت ٖملُاث جبٌُِ ألامىا٫ وجمٍى

 

 جدؿحن جدضًض و حؿُحر جغ٦حز اإلاساَغ  -

 

ــ٤ ع٢ابــت ٖلــى اإلاؿــدىضاث   ؤ٦ثــر ٞٗالُــت و اؾــخسضام  - ُت زانــت ٖــً ٍَغ جــضُٖم صوع اللجىــت اإلاهــٞغ

  ؤ٦ثر للهالخُاث ال٣ٗابُت

 

مساَغ و مغصوصًت –جىيُذ اؾتراجُجُاث الخضزل)هٕى الضًىن ( واؾتراجُجُاث الاؾدشماع  )ؾُىلت  -

ُت)  (  (FGDBلهىضو١ يمان الىصاج٘  اإلاهٞغ

خماص  - اع الخىُٓمي في مجا٫ مٗاًحر الٖا  جم جضُٖم ؤلَا

هىـــا٥ ه٣ـــاثو ٦شحـــرة فـــي مجـــا٫ ويـــ٘ زُـــت  .مـــ٘ حكـــضًضها للمؿـــاهحن

ل ؤلاعهاب ٖمل إلا٩اٞدت ٖملُاث    جبٌُِ ألامىا٫  وجمٍى

 جم وي٘ بَاع جىُٓمي ؤ٦ثر نغامت ُٞما ًسو جغ٦حز اإلاساَغ -

غ الغ٢ابـــــت ٖلــــى اإلاؿــــدىضاث زانـــــت ُٞمــــا ًخٗلــــ٤  باإلاىهجُـــــت  - جــــم جُــــٍى

)بظـــــــغاءاث ظضًـــــــضة ،صلُـــــــل ظضًـــــــض للغ٢ابـــــــت اإلا٩اهُـــــــت   و الغ٢ابـــــــت ٖلـــــــى 

ً و ا ــــــاصة ٖـــــضص اإلاــــــىْٟحن ،ج٨شُـــــ٠  الخ٩ــــــٍى ؾــــــخسضام اإلاؿـــــدىضاث (، ٍػ

 متزاًض للهالخُاث ال٣ٗابُت

لم ًُغؤ ؤي حُٛحر ٖلى هٕى الخ٣ى١ اإلاُٛاة و حُٛحر   ٠َُٟ في  -

اؾتراجُجُاث الاؾدشماع التي خهغث  في  ال٣ُام بخىُْٟاث ٖلى ق٩ل 

 وصاج٘ ألظل ٖلى مؿخىي    اإلاهاٝع

 

 

 

خماًت الىظام املالي مً جذفلاث  

 ؤظػاس البتروٌ

 

ىلت                  غٌض بطفت ولُت العُ -

املشجبؿت بلؿاع املدشوكاث                

 غً الىظام املطشفي

 (  اإلاًٟـــــــــــــــــلؤلاب٣ــــــــــــــــاء ٖلـــــــــــــــــى مــــــــــــــــضازُل الهـــــــــــــــــاصعاث مـــــــــــــــــً البتــــــــــــــــرو٫ فـــــــــــــــــي الخــــــــــــــــاعط )الخُـــــــــــــــــاع   -

 ؤو الخٟاّ ٖلى مضازُل ؾىهاَغا٥ ٖلى مؿخىي بى٪ الجؼاثغ 

ؼ الخيؿ٤ُ ما بحن  بى٪ الجؼاثغ و وػاعة اإلاالُت  -  حٍٗؼ

ىت الٗمىمُت التي جمذ م٣ابل  ؾىضاث  م٘ الؿماح لبى٪  - جىع٤ٍ حؿب٣ُاث بى٪ الجؼاثغ للخٍؼ

             .الجؼاثغ مً اؾخسضام هظه الؿىضاث في ٖملُاث الؿى١  اإلاٟخىخت

ال ٌؿمذ ال٣اهىن الخالي باإلب٣اء ٖلى مضازُل الهاصعاث  مً  -

لدسجُل مداؾبي البترو٫ في الخاعط. ٖملُا وصاج٘ ؾىهاَغا٥ جسً٘  

 .مىٟهل ًٖ البى٪ الخاعجي الجؼاثغي 

الخإزحر الغثِس ي ٖلى الؿُىلت ٌكٗغ به مً زال٫ بًغاصاث الهاصعاث  -

٦ىدُجت   .التي جضٞٗها ماؾؿت ؾىهاَغا٥ للضولت و التي ًخم بهٟا٢ها

 .ٚحر مدمي مً جض٣ٞاث ؤؾٗاع البترو٫ الىٓام اإلاالي

 

Source : Evaluation de la Stabilité du Système Financier  Algérien,Rapport du FMI N° 14/161 ,juin 2014,PP : 52-57.
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ت  في بَاع جىُٟظ جىنُاث مً بحن    نىضو١ الى٣ض ؤلانالخاث اإلاخسظة مً َٝغ الؿلُاث الجؼاثٍغ

غه لؿىت   هظ٦غ ما ًلي   2007الضولي يمً ج٣ٍغ

 ساَغ؛وي٘ بَاع جىُٓمي ؤ٦ثر نغامت ُٞما ًسو جغ٦حز اإلا 

   ــ٤ بصعاط بظــغاءاث ظضًــضة  و صلُــل ظضًــض للغ٢ابــت اإلاُضاهُــت غ الغ٢ابــت ٖلــى اإلاؿــدىضاث ٖــً ٍَغ  جُــٍى

 و الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث ؛

  ٘ــــ ــــت ظمـــ ُـــ ــــخمغ لٗمل ــــحن مؿــ ــــ٘ جدؿـــ ــــت مــ ُـــ ــــت صازل ــــ٤  ع٢ابــ ُـــ ــاٝع  بخُب ــ ــــؼم اإلاهــ ــــي ًلـــ ــــاع جىُٓمــ َـــ ــــ٘ ب ويــ

 اإلاٗلىماث؛

  ـــــ ؤلا ــــاء مجلــ ًــ ــــبت أٖل ــاًحر ألاصاء باليؿــ ــ ــــم  بصعاط مٗــ ــاء جــ ــ ًـــ ــــل أٖل ــاًحر الخإهُــ ــ ــــى إلاٗــ ــــض ألاصوــ صاعة و الخــ

 اإلاجلـ، و طل٪ في بَاع جدؿحن ٖملُت حؿُحر و خى٦مت اإلاهاٝع الٗمىمُت  .

م   ت مً الخىنُاث الهامت ل٨ً بالٚغ ت  ٖضم جىُٟظ مجمٖى مً طل٪، ًازظ ٖلى الؿلُاث الجؼاثٍغ

 و التي ًم٨ً جلخُهها في الٗىانغ الخالُت 

 م مً مداوالث الخصخهت التي ٢امذ بها  ٖضم ج٣لُو صوع الضولت في ال٣ُإ اإلاهغفي ،بالٚغ

 الضولت و التي لم جخد٤٣ ؛

 ؼ اإلاىاٞؿت الٗاصلت ما بحن اإلاهاٝع ؾىاء الٗمىمُت ؤو الخانت    ؛  ٖضم حٍٗؼ

 ل ؤلاعهاب ؛  ه٣اثو ٦شحرة في مجا٫ وي٘ زُت ٖمل إلا٩اٞدت ٖملُاث  جبٌُِ ألامىا٫  وجمٍى

 لخدؿحن بَاع  الخى٦مت في اإلاهاٝع ٚحر ٧اُٞت ؛ جب٣ى الخُىاث اإلاخسظة 

 .ٖضم ٖؼ٫ بهٟت ٧لُت الؿُىلت  اإلاغجبُت ب٣ُإ اإلادغو٢اث  ًٖ الىٓام اإلاهغفي 

،خُض و٠٢ ٖلى  ٦2016ما ٢ام نىضو١ الى٣ض الضولي بٗملُت ج٣ُُم لل٣ُإ اإلاالي الجؼاثغي  في ؾىت 

ت و طل٪ لخىُٟظ الخىنُاث التي  جلها و التي ًم٨ً  ؤهم الجهىص اإلابظولت مً َٝغ الؿلُاث الجؼاثٍغ

 ٖغيها في الٗىهغ اإلاىالي .  

 

ش   زاهُا   2016لعىت   ضىذوق الىلذ الذوليإلاضالخاث املخخزة  غمً جلٍش

ت في بَاع جىُٟظ جىنُاث  نىضو١ ًم٨ً ٖغى ؤهم ؤلانالخاث التي ؤظغتها الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

غ لؿىت  الى٣ض الضولي ٤ الجضو٫ الخالي 2013يمً ج٣ٍغ  ٞو
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م ضىذوق الىلذ الذوليؿبُم حهىد ج( 44الجذٌو سكم )  فُما ًخظ  2013لعىت  جىضُاث  فٍش

 الشكابت املطشفُت

ــاثال ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ُـ ـــ ــ ـــخىضـ ـــ الهـــُئت املعـــئىلت  ـ

 إلاضــــالح غً
 

 جىفُز الخىضُاث املذة

 بضالح املطاسف الػامت  

حل ؤمُم مً بحشاء بضالح غ

جدعين غملُت حعُير و خىهمت  

 املطاسف الػمىمُت

٢هحر اإلاضي بلى  وػاعة اإلاالُت

 مخىؾِ اإلاضي

 ال ًىحذ ؤي جلذم  -

ضاص لخدؿحن ٖملُت الخى٦مت جدذ  - هىا٥ بغهامج   ٢ُض ؤلٖا

 بقغاٝ البى٪ الضولي           

 الشكابت غلى املطاسف

حعـــــهُل غملُـــــت مســـــح اللــــــشوع  -

  غير الىاحػت

الدشــــــــــــــــــــغُلي جدعـــــــــــــــــــين إلاؾــــــــــــــــــــاس  -

 لسششاف

 IIIو  IIاغخماد مػاًير باٌص  -

ت اليلُت جدعين -  الشكابت الاختراٍص

جؿــىٍش الخبــرة فــي بؾــاس اخخبـــاساث  -

 إلاحهاد 

 وغؼ الشكابت املىخذة  -

٢هحر اإلاضي بلى  بى٪ الجؼاثغ

 مخىؾِ اإلاضي

 جلذم حضجي   -

مــــــىا٫ جـــــم ويـــــ٘ـ بَـــــاع جىُٓمــــــي ظضًــــــض ًســـــو مخُلبــــــاث ألا  -

ىانغ مً  باػ٫  II الخانت    اإلاخٗل٣ت باللبىت ألاولى لباػ٫   ٖو

III   2014زال٫ ؾىت  . 

ــــــــت مــــــــً ألاصواث إلصاعة مســــــــاَغ  - ؤصعط بىــــــــ٪ الجؼاثــــــــغ مجمٖى

 الؿُىلت )وؿب الؿُىلت الضهُا  و وؿب الخدىٍل (.

جــم جىؾــُ٘ مخُلبــاث جهــي٠ُ الاثخمــان بلــى الســخىباث ٖلــى  -

 .   اص ه٩ُلتهااإلا٨كىٝ وال٣غوى اإلاٗ

هىــــا٥ ٢ىاٖــــض ظضًــــضة ؾــــىٝ حؿــــمذ بمســــر ال٣ــــغوى ٚحــــر  -

 الىاظٗت  اإلاُٛاة ٧لُت  بماوهاث .

ًجـــــــغي بىــــــــ٪ الجؼاثـــــــغ خالُــــــــا ؤو٫ ازخبـــــــاعاث ؤلاظهــــــــاص ٖلــــــــى  -

  اإلاؿخىي ال٨لي

ال ًىظــــــض ؤي ج٣ــــــضم ًســــــو جدىٍــــــل مبــــــالٜ ال٣ــــــغوى الٛحـــــــر  -

 هاظٗت بلى زؿاثغ.

بكإن ؤلاقغاٝ وي٘ بى٪ الجؼاثغ مكغوٕ بَاع جىُٓمي -

اإلاىخض ،ل٨ً الخ٣ُُماث الخالُت ال جؼا٫ جخم ٖلى ؤؾاؽ ٧ل 

 ماؾؿت بمٟغصها
 

Source :Evaluation de la Stabilité du Système Financier  Algérien, Rapport du FMI N° 11/131 , juin 2011, P : 52  
 

، خُض ٖؤهالخٔ  ظضًض ٝغ وي٘ بَاع جىُٓمي هه هىا٥ ج٣ضم ظؼجي في مجا٫ الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع

ىانغ مً  باػ٫  II ًسو مخُلباث ألامىا٫ الخانت لباػ٫  ت مً   2014زال٫ ؾىت   III ٖو و بصعاط  مجمٖى

ألاصواث إلصاعة مساَغ الؿُىلت ، و ٢ُام بى٪ الجؼاثغ  بخدًحر  ؤو٫ ازخباعاث ؤلاظهاص ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي 

  .ؤؾاؽ ٧ل ماؾؿت بمٟغصها و لِـ ٖلى ؤؾاؽ مىخضٖلى م٘ مالخٓت ب٣اء ٖملُت الخ٣ُُم للمهاٝع جخم 
  

ت لخدؿحن آلُاث ؤبطن ما ًم٨ً ٢ىله هى  هه هىا٥ جدضًاث ٦بحرة جيخٓغ الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

ُت بال٨ُُٟت التي حؿمذ مً جد٤ُ٣ جىا٤ٞ م٘ جىنُاث لجىت باػ٫ .  الغ٢ابت اإلاهٞغ
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ت  في ظل املػخمىاهج الشكابت املطشفُت  املبدث الثالث   مذة مً ؾشف العلؿاث الشكابُت الجضاثٍش

ٌ اجفاكُت جؿبُم                                     IIIباص

ُت في الجؼاثغ و ٖغى ؤهم الجهىص التي بظلذ مً َٝغ الؿلُاث  بٗض ٖغى وا٢٘ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ٞـــ٤ مـــ٘ بنـــالخاث بـــاػ٫  ٍـــت للخىا ًـــت الجؼاثغ ًـــض ؤهـــم الا، III و بـــاػ٫   IIالى٣ض  و٩ٗاؾـــاث التـــي  ـــجلذ و جدض

ــاٝع و اإلااؾؿــــاث اإلاالُــــت، الخــــإزحراث التــــي  ؤهــــم هــــظا اإلابدــــض الخُــــغ١ بلــــى فــــيىداو٫ ؾــــ ٖلــــى مؿــــخىي اإلاهــ

ُت و التي  ٞغيتها بلؼامُت الخىا٤ٞ م٘ بنالخاث باػ٫ ألازحرة    .مؿذ مىاهج و ؤصواث الغ٢ابت اإلاهٞغ

ُـــت اإلاىاؾـــبت ٣ًـــ٘ ٖلـــى ٖـــا بن ُـــت جُبُـــ٤ ؤلانـــالخاث بال٨ُٟ ُـــتٖمل ٞهـــي حٗخبـــر  ،ج٤ الؿـــلُاث الغ٢اب

ــــت ــــاث اإلاالُــ ــاٝع و اإلااؾؿــ ــ ــٝغ اإلاهــ ــ ــــً َــ ــــت مــ ــ ــاًحر الاختراٍػ ــ ــــ٤ اإلاٗــ ــــت  جُبُــ ــــاح ٖملُــ ــــمان إلهجــ ـــالي  ،يـ و بالخـــ

 و اؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي ٩٦ل. لًمان ؾالمت 

والتــي ًم٨ــً خهــغها فــي  ،ؤهــم ألاصواث و اإلاىــاهج الغ٢ابُــت التــي ؤونــذ بهــا لجىــت بــاػ٫  ؾــيخُغ١ بلــى

 ٖلى اإلاساَغ و مىهج الغ٢ابت ال٩لُت )الغ٢ابت ٖلى الخُغ الىٓامي( . بالتر٦حز لغ٢ابت مىهج ا

ًـــغوعة جُبُــ٤ هـــظًً اإلاىهجــحن لخ٩املهمـــا و ؤن إللقــاعة البــض مـــً الخــظ٦حر بـــ ن لجىــت بـــاػ٫ ؤونــذ ب

ُـــت ؤلاقـــغاٝ و الغ٢ابـــت ٧ـــان ٌٛلـــب ٖليهـــا ؾـــاب٣ا مـــىهج الغ٢ابـــت  ُـــتٖمل )ع٢ابـــت ٖلـــى مســـاَغ اإلاهـــاٝع  الجؼث

٤ ًٖ و البض مً اؾخ٨ماله  ؤهه ٚحر ٧اٝألاػمت اإلاالُت ألازحرة   والتي بُيذبهٟت ٞغصًت(   مىهج  بصعاطٍَغ

 و اإلاخمشل في الغ٢ابت ال٩لُت التي حكمل ٧اٞت الىٓام اإلاهغفي.            م٨مل  زغآ

ــ ــ ــــاؽ و ج٣ـ ُـ ــــام ب٣ ُـ ُـــــت ال٣ ى ــــت الَى ُـ ــــلُاث الغ٢اب ــــان الؿـ ــــحن، ٩ًـــــىن بةم٩ـ ــــظًً اإلاىهجـ ضًغ و اؾـــــدىاصا لهـ

ٓــامي.  مغا٢بــت ٧اٞــت اإلاســاَغ التـــي حٗتــرى الىٓــام اإلاهــغفي ًـــخم  وجٟـــاصي الى٢ــٕى فــي مــا ٌؿـــمى بــالخُغ الى

 اؾخسضام 

 ٤ ت مً ألا هظًً اإلاىهجحن للغ٢ابت ٞو ت. كتر٦ت و التي هي باألؾاؽاإلاصواث مجمٖى  اإلاٗاًحر الاختراٍػ
  

 ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ل٩ل ماؾؿت  ؤن الاؾخ٣غاع  ألازحرة ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت بطن ؤْهغث 

 لخد٤ُ٣ اؾخ٣غاع 
ً
بؿبب وظىص ما ٌؿمى ٩٦ل، اإلااليالىٓام مً ماؾؿاث الجهاػ اإلاهغفي لِـ ٧اُٞا

 . (Systemic Risk)اإلاساَغ الىٓامُت 
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 ٌ  غلى املخاؾش بالترهيز الشكابت جؿبُم هظام آلُاث الشكابت املُذاهُت املػخمذة كبل   املؿلب ألاو
 

باؾخسضام اإلاىهج الجضًض ظل الى٢ٝى ٖلى ؤهم الخٛحراث التي َغؤث ٖلى الغ٢ابت اإلاُضاهُت ؤمً 

 ٧اهذ مٗخمضة ٢بل هظا اإلاىهج الجضًضببغاػ آلُاث الغ٢ابت اإلاُضاهُت التي  هداو٫ ، ( CAMELS)هٓام 

 و طل٪ للى٢ٝى ٖلى ؤهم لى آلُاث الغ٢ابت باؾخسضام هظا اإلاىهج الجضًضببٗض هخُغ١ ُٞما زم 

ت  ُت في الجؼاثغ في ْل ظهىص الخدى٫ بلى اإلاٗاًحر الاختراٍػ الاو٩ٗاؾاث التي ؾخمـ الغ٢ابت اإلاهٞغ

 . IIIباػ٫ الجضًضة ل
          

ٍـت ،ؾـٝى ه٣ـىم بٗـغى للى٢ٝى ٖلـى آلُـاث الغ٢ابـت اإلاُب٣ـت  ُـت الجؼاثغ مـً َـٝغ الؿـلُاث الغ٢اب

ٓـــت ال٣ــغوى ٖلـــى مؿــخىي اإلاهـــاٝع ، َــاع الغ٢ابـــت اإلاُضاهُــت التـــي آلُــاث و مغاخـــل ج٣ُــُم مدٟ و طلــ٪ فـــي ب

ت الٗامت للغ٢ابت اإلاُضاهُت لبى٪ الجؼاثغ .  ٣ًىم بها اإلاغا٢بحن الخابٗحن للمضًٍغ

اع  ؤلاقاعة بلى  ؤنججضع   اإلاُضاهُت ج٨مً في  ٖملُاث الغ٢ابت بلُهسً٘ جالخىُٓمي الظي  ؤلَا

  تاإلاخٗل٤ بال 1991 ؤوث  14 اإلاىا٤ٞ لــ 09-91 الخىُٓم ع٢م اإلاُب٣ت ٖلى   ٣ىاٖض الاختراٍػ

 اإلاهاٝع 

 .و اإلااؾؿاث اإلاالُت 

  مبر  29 اإلاىا٤ٞ لــ 74-94حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ ع٢م ت اإلاخٗل٣ت بال٣ىاٖض 1994هٞى   الاختراٍػ

 .اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت 
 

 جفدظ الىزاثم الخىظُمُت و املػلىماث الخالُت   ؤوال

ت م    ً الىزاث٤ اإلاؿاهضة التي حؿمذ باظغاء ٖملُت الغ٢ابت وهي ًخم جٟدو مجمٖى

 ًت الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث و اإلاخًم همىطط  اإلال٠ الخام باإلاهٝغ ٖلى مؿخىي مضًٍغ

غ ال٨مي اإلاىخض و  غ صوعي للخ٣ُُم.أالخٍٗغ٠ باإلاهٝغ ،الخ٣ٍغ  زغ ج٣ٍغ

  غ  اإلاهغح بها ذ لترجِب ؾمُت لل٣غوى اإلاخٗثر إلجخًمً الىيُٗت ا الخ٣اٍع ة ، ٢اثمت الخهٍغ

ملُىن صًىاع ظؼاثغي و  2زمؿحن ٖمُل بدؿب صعظت اإلاساَغ ، ٢اثمت ال٣غوى ؤ٦بر مً 

ت و ٢اثمت اإلااوهاث اإلاىا٣ٞت ل٩ل ٞئت مً الخ٣ى١  غ الاختراٍػ  . الخ٣اٍع

 

 بحشاء اظخبُاهاث   الخىلل بلى املطشف مدل املشاكبت و  زاهُا 
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اث م٘ مضًغ و بَاعاث صاثغة ال٣غوى ،خُض جخىانل  هظه الٗملُت بةظغاء اؾخبُاه٣ًىم اإلاغا٢بىن 

ت الهجاػ اإلاهمت و التي ًم٨ً ط٦غ   1ؤهمها باإلاىاػاة م٘ اهجاػ مهمت الخٟخِل م٘ َلب الىزاث٤ الًغوٍع



 ال٣غوى؛ضاثغة اله٩ُل الخىُٓمي ل 

  غ الغ٢ابت الضازصلُل ؤلاظغاءاث لُت و مداٞٓي الضازلُت لل٣غوى  مظ٦غاث و حٗلُماث و ج٣ٍغ

 ؛ الخؿاباث

 ملٟاث ال٣غوى مىيٕى الخدلُل يمً الُٗىت اإلاسخاعة؛ 

 ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالًماهاث ؛ 

  زاعط اإلاحزاهُت و ظضو٫ خؿاباث الىخاثج (؛ -ال٣ىاثم اإلاالُت )اإلاحزاهُت 

  ؛ االٗام لخؿاباث اإلاحزان  إلاهٝغ

 زاهُت( ؛الىيُٗت الضازلُت لاللتزاماث )اإلاحزاهُت و زاعط اإلاح 

 اث و الىخضاث طاث الهلت ؛  ٢اثمت اإلاجمٖى

 ( ٕالخ٣ى١ اإلاك٩ى٥ ٞيها و مدل الجزاlitigieuses  Créances ؛) 

 ت اإلاساَغ؛ ذ بلى مغ٦ٍؼ  ال٣اثمت اإلادُىت للخهٍغ

  .ال٣اثمت اإلاٟهلت للماوهاث اإلاك٩لت لل٣غوى اإلاخٗثرة 
 

مً   %80غوى لخدلُلها ج٩ىن في خضوص ٦ما ٣ًىم اإلاٟدكىن بخدضًض ُٖىت مً ملٟاث ال٣            

ُت، و ج٩ىن ٖملُت الخ٣ُُم مغج٨ؼة ٖلى الخدلُل اإلاالي و الدصخُو  ملٟاث ال٣غوى للى٧الت اإلاهٞغ

 الا٢خهاصي 

 مغاٖاة جهيُٟه و الى٢ٝى ٖلى ٖملُت جغجِب ال٣غوى اإلاخٗثرة و اإلااوهاث اإلاترجبت ٖليها. ل٩ل مؿخُٟض ،م٘

 

 الخلُُم  زالثا 

 ث الخلُُم اششام -1

٤ ؤلاظغاءاث اإلادضصة يمً حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ ع٢م               اإلاىا٣ٞت   74-94جخم ٖملُت الخ٣ُُم ٞو

ُت و التي ًم٨ً بًجاػها يمً  ،1994/  29/11لـــ   ت مً اإلااقغاث ال٨مُت و الىٖى و التي جدضص مجمٖى

 الجضو٫ الخالي 

 

 

                                                             
مقابلةمعمفتشتابعللمفتشٌةالجهوٌةللشرقلبنكالجزائر. 1
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 ىغُت لخلُُم مدفظت اللشوع املاششاث الىمُت و الى(  45الجذٌو سكم ) 

 املاششاث الىىغُت املاششاث الىمُت

 الحىادر العابلت لػذم الدعذًذ  -

ت  -  ججمُذ الحعاباث الجاٍس

 15السحب غلى املىشىف )ول ججاوص لعلف  -

ًىم مً سكم ألاغماٌ البذ ؤن ًخم جخطُظ 

 ماوهت له(

كذسة املششوع غلى جدلُم جذفلاث هلذًت  -

 اسف ؤخشي التزاماث الػمالء لذي مط

 ٖىاعى الضٞ٘  -

 ؤلاقٗاعاث الغؾمُت -

ُت اإلاٗلىماث اإلاالُت للٗمالء )محزاهُت ٚحر  - هٖى

مخىاػهت ؤو ٚحر مهض٢ت مً َٝغ مداٞٔ 

 الخؿاباث 

 الٗال٢ت ما بحن اإلاؿاهمحن -

 مؿ٪ الىزاث٤ اإلاهمت -

-  ً داث اإلاؿحًر  جهٍغ

 اخترام بىىص ال٣ٗىص  -

 
      Source : Guide interne de la Banque d’Algérie 

 
 

ت   -  2  :الىكىف غلى مذي اخترام املػاًير الاختراٍص

  وعبت املالءة املالُت  

  %81ٌؿاوي  ٦بر ؤو ؤ لل٣غوى اإلاغجخت و اإلاساَغ الهاُٞت جً٘ الٗال٢ت ما بحن ألامىا٫ الخانت  

 ى بلى الٗمالء ال٣غو اإلاساَغ  ٦ما ًلي    1994  /29/11اإلاىا٣ٞت لــ  74-94للقاعة جدضص الخٗلُمت ع٢م 

٠ُ و اإلاؿاهمت،و اإلاؿخسضمحن و اإلاهاٝع و  و   طوهاث الضولتؤ اإلااؾؿاث اإلاالُت، ؾىضاث الخْى

 الالتزاماث باإلمًاء.
 

  وعبت جلعُم املخاؾش الىبري
2    

  ألامىا٫مً  % 25ألانى٫ اإلاغجخت باإلاساَغ  الخانت ب٩ل ٖمُل ال جخٗضي وؿبت 

؛الخانت   للمهٝغ

  باإلاساَغ الخانت بالٗمالء الظًً جخٗضي ؤنىلهم اإلاغجخت باإلاساَغ ألانى٫ اإلاغجخت

15%  

 مغاث ألامىا٫ الخانت للمهٝغ . 10البض ؤن ال جخٗضي  ،مً ألامىا٫ الخانت للمهٝغ
 

ت املخاؾش  -3 ذ بلى مشهٍض  الخطٍش

                                                             
 .29/11/1994اإلاىا٣ٞت لـ  74-94مً الخٗلُمت ع٢م  03اإلااصة ع٢م   1
 .٣29/11/1994ت لـ اإلاىاٞ 74-94مً الخٗلُمت ع٢م  02اإلااصة ع٢م   2
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ٝى ٖلى مضي ملُىن صًىاع ظؼاثغي و الى٢ ٣ً02ىم اإلاغا٢بىن بةخهاء ٧ل ال٣غوى التي جٟى١             

ت اإلاساَغ. ذ بلى مغ٦ٍؼ  التزام اإلاهٝغ بالخهٍغ

 دساظت ملفاث اللشوع   -4

ؤلاظغاء اإلاخب٘ لخ٣ُُم ٖملُت مىذ ال٣غوى ًغج٨ؼ         74-94جُب٣ُا ألخ٩ام حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ  ع٢م 

 ٖلى الٗىانغ الخالُت 

  مغا٢بت ٖملُت جغ٦ُب ملٟاث ال٣غوى؛ 

 م٣تريحن؛ ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت لل 

  ج٣ُُم الًماهاث اإلادهلت؛ 

  ت و خؿاباث السخب ٖلى اإلا٨كٝى اإلامىىخت؛  مغا٢بت خغ٦ت الخؿاباث الجاٍع

  مغا٢بت ٖىاعى الضٞ٘ و ال٣ُام بترجِب الٗمالء خؿب ٞترة الخإزغ ًٖ الضٞ٘؛ 

 . اإلااوهاث  خؿب ٞئت الخُغ ً  جُب٤ُ مٗضالث ج٩ٍى
  
٤ هظه اإلاغاخل  ٦ما   ًخم الخ٣ُُم ٞو

 شاحػت مىىهاث ملفاث اللشوع م -

٧ل مل٠ ٢غى صازل الُٗىت اإلاسخاعة و الى٢ٝى ٖلى م٩ىهاث اإلال٠ خؿب  مغاظٗتًخمشل في         

ؤهمها التي ًًٗها اإلاهٝغ  و  الخإهُلقغوٍ 
 

السجل 

 الخجاسي 

اللاهىن 

 ألاظاس ي 

الىزاثم 

بُت  الػٍش

و شبه 

بُت   الػٍش

ؾلب 

 اللشع 

دساظت 

جلىى 

 اكخطادًت 

خت وس

مً 

جشخُظ 

 اللشع 

اجفاكُت 

 اللشع 

وسخت 

مً 

 اظخماسة 

ت  مشهٍض

 املخاؾش
  

الػماهاث 

املدطلت 

 فػلُا 

اللىاثم 

املالُت 

لثالر 

ظىىاث 

 ألاخيرة 

 

اث ٧ل مل٠، ًُلب اإلاغا٢بحن مً اإلاؿاولحن ج٣ضًم ٧ل               ٖىض الاهتهاء مً مغاظٗت مدخٍى

غة في اإلالٟاث، و ف غ الظي الىزاث٤ الٛحر مخٞى ي خالت ٖضم ج٣ضًمها ًخم حسجُل هظه الى٣اثو يمً الخ٣ٍغ

 ًدغعوهه .

 جلُُم الىغػُت املالُت للملترغين )الخدلُل املالي ( -
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ت مً اليؿب               ٣ًىم اإلاٟدكحن بخدلُل الىيُٗت اإلاالُت للٗمالء اإلا٣تريحن باؾخسضام مجمٖى

 اإلاالُت  

و التي ًم٨ً ط٦غ ؤهمها ٦ما ًلي
1   

 ٩ىهاث ألامىا٫ الخانت الهاُٞت التي ًجب ؤن ج٩ىن مىظبت ؛م 

  عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاظمالي؛ 

  ما٫؛  خهت الخ٩ال٠ُ اإلاالُت بلى ع٢م ألٖا

  ألامىا٫ الخانت(؛\الٗاثض ٖلى ألاعباح )هدُجت الضوعة 

  لت و مخىؾُت آلاظل  الخض٣ٞاث الى٣ضًت (؛ \٢ضعة الدؿضًض )الضًىن ٍَى

 وؿبت اإلاالءة اإلاالُت      ألامىا٫ الخانت.  \جمشل  هدُجت الضوعة الهاُٞت 
             

بٗض اهتهاء ٖملُت الخدلُل اإلاالي ل٩اٞت ملٟاث ال٣غوى للُٗىت اإلاسخاعة مً َٝغ اإلاٟدكحن،    

٣ًىم هاالء بىي٘ هخاثج الٗملُت و جدضًض ٖضص اإلااؾؿاث اإلا٣تريت التي ال حؿخىفي اإلاٗاًحر اإلاُلىبت 

 ُت اإلاضعوؾت.لليؿب اإلاال
 

 جلُُم الػماهاث املدطلت  -

خباع ٖىض خؿاب وؿبت لصوع مسٌٟ  الًماهاث جلٗب              إلاالءة اإلاالُت المساَغ و جازظ بٗحن الٖا

الًماهاث الصخهُت، الًماهاث  جخمشل هظه الًماهاث في:ٖىض خؿاب اإلااوهاث اإلاك٩لت .  ؤًًاو 

اج٘ ألظل ،وصٌٗت مك٩لت مً عنُض صاثً لخؿاب ظاعي و طوهاث الهىضو١ الىصؤاإلاالُت زانت )عهً 

و ج٩ىن مً الضعظت ألاولى و ، ٦ما ًخم الخإ٦ض مً ؤنها مسجلت بهٟت عؾمُت (ةجمضاإلا تجاٍعال اثخؿابال

 م٣ُمت 

 . مً َٝغ هُئت زاعظُت 

 جشجِب مخططاث املاوهاث  -

٤ ما جىو ًخم جغجِب الٗمالء اإلا٣تريحن الظًً زًٗىا بلى جدلُل م             الي بلى ؤعب٘ ٞئاث ) ٞو

ُت الىيُٗت اإلاالُت 74-94ٖلُه حٗلُمت بى٪ الجؼاثغ ع٢م  (، و طل٪ بدؿب مضة ٖضم الدؿضًض و هٖى

لهاالء اإلا٣تريحن
2   

 

                                                             
ٖلى التر٦حز ٖلى الىيُٗت اإلاالُت للم٣تريحن وطل٪ ٖلى ؤؾاؾا الىزاث٤ اإلاداؾبُت إلظغاء ٖملُت  74-94مً الخٗلُمت ع٢م  07جىو اإلااصة ع٢م   1

 الخ٣ُُم.
 . 29/11/1994اإلاىا٣ٞت لـ  74 -94مً الخٗلُمت ع٢م  17اإلااصة ع٢م   2



 الرقابة المصرفٌة في الجزائرعلى  IIIالفصل الرابع:                                                                    انعكاسات بازل  

196 
 

 وعبت املاوهت فئاث الحلىق 

ت  -  % 0 الحلىق الجاٍس

 % 30 ؤشهش ( 6بلى  3خلىق راث مخاؾش مدخملت  )جىكف غً الذفؼ   مً  -

 %50 شهش ( 12بلى  6غالُت املخاؾش )جىكف غً الذفؼ مً خلىق  -

 %100 شهش ( 12خلىق خؿشة )جىكف غً الذفؼ ؤهثر مً   -

             

ٖىض الاهتهاء مً جغجِب الٗمالء بدؿب صعظت اإلاساَغ ،ًخم م٣اعهت الترجِب اإلاىيٕى مً َٝغ 

الى٢ٝى ٖلى مضي اخترام  اإلاهٝغ و ما ٣ًابله مً مسههاث اإلااوهاث، و اؾخسغاط الٟغو٢اث و 

مسههاث اإلااوهاث لخُُٛت اإلاساَغ ، و مضي جإزحر طل٪ ٖلى مخُلباث ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ للمهٝغ 

 وبالخالي ٖلى مالءجه اإلاالُت .

٣ا للغ٢ابت اإلاُضاهُت مما ؾب٤             ؤن  وؿخيخج  ًم٨ً، و ٖلى يىء آلُاث ج٣ُُم مدٟٓت ال٣غوى ٞو

 ٦ما ًلي الغ٢ابت بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ هي  هُت ٢بل جُب٤ُ هٓامزهاثو الغ٢ابت اإلاُضا ؤهم

الىكىف غلى مذي اخترام وعبت املالءة "هىن" و الترهيز بطفت ؤظاظُت غلى خؿش  ؤَذاف الشكابت

)هي غير واضحت  74-94و حػلُمت بىً الجضاثش سكم   09-91اللشوع وفم الخىظُم سكم 

 مؼ جلً املشجبؿت مؼ الشكابت( .
 

ت مً وؿب الخدلُل اإلاالي م٘ ُٚاب جام لخ٣ُُم  اث الشكابتؤدو  ج٣ُُم ويُٗت اإلا٣تريحن حؿدىض ٖلى مجمٖى

ُت.    الٗىانغ الىٖى

 زُغ ال٣غى  املخاؾش املعتهذفت 

٤ جىنُاث باػ٫   ختراصي إلاؾاس الا   Iوؿبت اإلاالءة ٧ى٥ ٞو
 

جدذًذ غملُاث 

 الشكابت 

٤ بغهامج ؾىىي ال ًدضص ٖلى ؤؾاؽ اإلا . ٞو  ساَغ  ٌكمل ُٖىت مً اإلاهاٝع

جٟخ٣ض ٖملُت الغ٢ابت بلى ج٣ُُم مىخض ل٩اٞت اإلاهاٝع و جدضًض ظُض ل٩اٞت اإلاساَغ ال٨بري  غملُت الخلُُم 

 للمهاٝع )ال ًخم ج٣ُُم مساَغ الؿى١ و اإلاساَغ الدكُٛلُت .
 

جدذًذ  فشق 

 الخفخِش 

ٝغ مما ٢ض ٩ًل٠ ه٣ٟاث مالُت  ًخم بهٟت ٚحر  ص٣ُ٢ت و ال ٌؿدىض بلى صعظت مساَغ ٧ل مه

٦بحرة لٗملُاث الخٟخِل، و اؾخٛغا١ و٢ذ و ظهض ٦بحر في بٌٗ اإلاهاٝع ٢ض ال جدخاط طل٪ 

 ال٨م مً اإلاغا٢بحن،   و ال٨ٗـ صخُذ لبٌٗ اإلاهاٝع ألازغي طاث اإلاساَغ الٗالُت 

٤ الخىُٓ جلُُم خؿش العُىلت  ٤ التر٦حز ٣ِٞ ٖلى اخترام وؿبت الؿُىلت اإلادضصة ٞو م، و ٖضم الاهخمام بةصاعتها ٞو

ج٣ضًغاث و٢اثُت و بظغاء ازخباعاث الًِٛ لخٟاصي نضماث، ٢ض جاصي بلى  جؼ في الؿُىلت 

 )جسً٘ بلى ٖملُاث جٟخِل ٚحر مىخٓمت وما٢خت( .
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ــــت ٚحــــر  ــٝغ الؿــــلُاث الغ٢ابُــــت الجؼاثٍغ بطن ًدبــــحن  ؤن ٖملُــــت الغ٢ابــــت اإلاُضاهُــــت اإلاماعؾــــت مــــً َــ

ت التي ههذ ٖليها لجىت باػ٫ مً زال٫ اجٟا٢ُاتهمخىا٣ٞت م٘ اإلا     IIIو باػ٫  IIباػ٫   اىاهج الغ٢ابت الاختراٍػ

 ٖلى مؿخىي الغ٢ابت الجؼثُت  . 

ـــالي              ـــاع الخىُٓمـــــي الخــ ــ ـــ٤ مــــ٘ ؤلَا ـــاع جىُٓمــــي ٚحـــــر مخىاٞــ ــدىاصا بلـــــى  بَــ ُت جـــــخم اؾــ ـــٞغ ٞالغ٢ابــــت اإلاهــ

 لى مساَغ ال٣غوى و بهما٫ مسـاَغ الؿـى١ و اإلاسـاَغ الدكـُٛلُت(  )التر٦حز ٖ  IIIو باػ٫  IIالجٟا٢ُاث باػ٫ 

ًـخم التر٦حـز ٣ٞـِ ٖلـى اختـرام وؿـبت الؿـُىلت، و هـى مــا  و ٦ـظل٪ بصاعة الؿـُىلت ال جإزـظ الاهخمـام الـالػم و 

 او٨ٗـ ٞٗال ٖلى هظه اإلاهاٝع زانت بتراظ٘ بًغاصاث اإلادغو٢اث  .

ت التي ويٗتها لجىت باػ٫ وجىنُاث ٍٞغ٤ نىضو١ الى٣ض في بَاع مىا٦بت ؤلانالخاث الا               ختراٍػ

ت بلى بٖاصة  ذ الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ الضولي في بَاع مهامه الضوعٍت لخ٣ُُم ال٣ُإ اإلاالي، ؾاٖع

٤ جُب٤ُ  ت مً ؤظل مداولت الخىا٤ٞ م٘ جىنُاث باػ٫، و طل٪ ًٖ ٍَغ الىٓغ في آلُاث الغ٢ابت الاختراٍػ

 ًغج٨ؼ ٖلى اإلاساَغ و اإلاخًمً لىٓام" ٧املؼ". مىهج ع٢ابي ظضًض 

  CAMELS) (هظام  مىهج الشكابت بالترهيز غلى املخاؾش  املؿلب الثاوي 

            

  10-04 ع٢ـم ألامــغ فـي ٖليهـا اإلاىهــىم اإلاـالي يــمان الاؾـخ٣غاع مجـا٫ فـي الجضًــضة مهمخـه بَـاع فـي 

ــــاعر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اإلاــ

ُـتع  ؤصواث الجؼاثـغ بىــ٪ َـىع  ،2010ؤوث 26 فـي ٖـؼػ ، اإلاســاَغ  ٖلـى جغج٨ـؼ ظضًــضة ٢اب   ٢ضعاجــه و اٖخمـض و

 .الىٓامُت ال٠ًٗ ه٣اٍ وجدلُل ا٦دكاُٝض خ مً

٢ــام بىــ٪ الجؼاثــغ بمؿــاٖضة ٞىُــت مــً الخؼاهــت    2011مــً ؾــىت  اهُال٢ــاججــضع ؤلاقــاعة بلــى ؤهــه             

غ  ٨ُــــت ونــــىضو١ الى٣ـــــض الــــضولي بخُــــٍى ـــج الغ٢ابــــت  ألامٍغ ـــالتر٦حز ههــ ــ بـ ـــاص هٖلـــــى اإلاســ ٍـــــ٤ اٖخمـ ـــاماَغ ٖــــً َغ   ٓــ

(CAMELS ). 

 بمىظـب بغهـامج الغ٢ابــت12O12ٖـٝغ هـظا الـىهج الجضًــض للغ٢ابـت جُبُـ٤ قــامل ابخـضءا مـً ؾــىت           

ــــت الغ٢ابــــت  الؿــــلُاث الى٣ضًــــت٦مــــا ٢امــــذ  ،2013لؿـــىت   ــا بـــاإلاىاػاة مــــ٘ طلــــ٪ بٗملُــــت جدــــضًض مضًٍغ  ؤًًــ

ــــامج  ــ ــاء بغهـ ــ ــ ــــال٫ بعؾــ ــ ــــً زـ ــ ــــدىضاث مــ ــ ــــى اإلاؿـ ــ ــــت و  « SYNOBA »ٖلـ ــ ــــمذ بمٗالجــ ــ ـــ٤ ٌؿـ ــ ُـــ ــــ٩ل جُب ــ ــــظي ٌكـ ــ و الــ

ت  بهٟت آلُت. غ الاختراٍػ  اؾخٛال٫ الخ٣اٍع

                                                             
غ بى٪  خؿب -1  2014 لؿىت  الجؼاثغ ج٣ٍغ
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ًـض            ًـىء ٖلـى هـظا اإلاـىهج الغ٢ـابي الجض و الـظي مـً زاللـه هبـحن مغاخـل  ،ؾٝى هداو٫ حؿـلُِ ال

ــــت  ــــغاُٞت م٣اعهـــ ــــت ؤلاقـــ ــــت الغ٢ابـــ ُـــ ــــذ ٖمل ــــي مؿـــ ــــاث التـــ ــــم الاو٩ٗاؾـــ ــــه و ؤهـــ ــــتبأجُب٣ُــ ـــاث الغ٢ابـــ ــ ــــت لُــ ُـــ  اإلاُضاه

 الؿاب٣ت.

ــــظ٦حر               ــــً الخـــ ــ ــــض مـ ـــغاُٞتبؤالبـــ ــ ــــت ؤلاقــ ــ ٗـ ــــت اإلاغاظ ُـــ ــــً ٖمل ــ ــــ ي مـ ــــضٝ ألاؾاســـ ــ ــــً ، ن  الهـ ــ ــــض مـ ــــى الخإ٦ـــ ــ هـ

 للمســــاَغ لـــضيها جدـــخٟٔ هـــاٝعاإلاؤن
ً
ــا ٗـ غ لــــضيها ؤهٓمـــت يــــبِ وع٢ابـــت صازلُــــت  ،بــــغؤؽ مـــا٫ ٧ــــاٝ جب وجـــٞى

 . جًمً بصاعة ٞٗالت إلصاعة اإلاساَغ ،٧اُٞت
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 CAMELS) (  طشفيوظاثف هظام الخطيُف امل ؤوال 

ٓــــام  بــــالتر٦حز ٢بـــل ٖـــغى مــــىهج الغ٢ابـــت  ٖلـــى اإلاســــاَغ الـــظي اٖخمـــضه بىــــ٪ الجؼاثـــغ و اإلاخمشــــل فـــي  ه

(CAMELS)  اث٠ هظا الىٓام يمً الك٩ل الخالي  ًم٨ً ٖغى ْو

 املػخمذ مً ؾشف بىً الجضاثش  وظاثف هظام الخطيُف املطشفي (   13الشيل سكم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓام الخهي٠ُ اإلاهغفي لبى٪ الجؼاثغ ٖغى ه املطذس 

 

 هظام الخطيُف
 املطشفي

ؤداة جدلُل وهشف مبىش و 

 سكابت داثمت

طاٌ ومخابػت ؤداة لالج

 الخىضُاث

 

ؤداة حعُير مشهضة غلى 

 املخاؾش
 

ً بالخهي٠ُ )الى٣ُت (  - بٖالم اإلاؿحًر

 اإلامىىخت لهم  

 بظغاءاث  مخىا٢ًت -

 مخابٗت  ؤلاظغاءاث الخصخُدُت -

ج٠ُُ٨ ٦شاٞت الغ٢ابت الضاثمت و وجحرة البٗشاث  -

 بدؿب مؿخىي اإلاساَغ 

ل٠ًٗ جىظُه ٞغ١ الغ٢ابت اإلاُضاهُت هدى مىا٤َ ا-

 اإلادضصة 

ت الٗامت للمٟدكُت الٗامت و حجم -  بصاعة مىاعص اإلاضًٍغ

 ٞغ١ اإلاغا٢بت -

تقٌٌمموحدللوضعٌةالمالٌةواالحترازٌةللمصارفو-
 المؤسساتالمالٌة

 تشخٌصنوعٌةالحوكمة-
 تحدٌدمجالالمخاطر-
 إجراءاتوقائٌة-
ٌرإطالقبعثاتللرقابةالمٌدانٌةعلىأساسإشاراتالتحذ-

  للرقابةعلىالمستندات
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اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث  هي٠ًُدبحن ؤن بى٪ الجؼاثغ ٌؿخسضم هٓام ج ،اهُال٢ا مً الك٩ل الؿاب٤

 هي  اإلاالُت لخد٤ُ٣ ظملت مً ألاهضاٝ و

 ت ٖلى اإلاؿدىضاث و اإلاُضاهُت ؛ ت للغ٢ابت الاختراٍػ  جدضًض ٢اٖضة مُٗاٍع

 زُىعة؛اؾؿاث وجدضًض اإلااؾؿاث ألا٦ثر ٦ك٠ الٗىامل ألاؾاؾُت التي ج٠ًٗ اإلا 

 جدضًض بظغاءاث للقغاٝ ج٩ىن مخىا٣ٞت م٘ صعظت اإلاساَغ للماؾؿت اإلاالُت ؛ 

 )ت الغ٢ابت للمخٟكُت الٗامت ت لهُا٧ل الغ٢ابت )مضًٍغ  اؾخسضام بإ٦ثر ٞٗالُت للمىاعص البكٍغ
 

و التـي  ،ؾخت ٖىانغالظي ًغج٨ؼ ٖلى  »   « CAMELSٌؿخسضم بى٪ الجؼاثغ هٓام  ،لخد٤ُ٣ طل٪

٤ مىذ ه٣ُت ل٩ل ٖىهغ مً هظه الٗىانغ  بمىذ  في النهاًت  لخخىط ٖملُت الخ٣ُُم، ًخم جغظُدها ًٖ ٍَغ

ٗـغى اإلااؾؿـت بلـى ،  »  « Compositeانًزكب ٣ُُمه٣ُت للماؾؿت  حؿمى بـالخ الـظي ٨ٌٗــ صعظـت ح

ــــاَغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اإلاسـ

 لخُهه يمً الك٩ل الخالي و هى ما ًم٨ً ج ، و ًدضص مؿخىي اإلاغا٢بت الالػمت بسهىنها

لت جلُُم املطاسف و املاظعاث املالُت (14الشيل سكم )  ت ؾٍش  CAMELSوفم هظام  الجضاثٍش
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ٖـــت البــض مــً ؤلاقــاعة بلــى ؤن اإلاــ ُـــامهم بجمــ٘ اإلاٗلىمــاث ٌٗخمــضون فــي طلــ٪ ٖلــى مجمى  غا٢بحن ٖىــض ٢

  1مً اإلاهاصع و التي ًم٨ً بًجاػها

  2اإلاسخلٟت؛ال٣ىاثم الخىُٓمُت 

 ض اإلاخباص٫ ؛  الخٗلُماث و البًر

 للىٓام اإلاهغفي ؛الكاملت  الىيُٗت 

 غ مداٞٓي الخؿاباث ؛  ج٣اٍع

  غ ل ألامى  مداعبت جبٌُِو  اإلاخٗل٣ت بالى٢اًتج٣اٍع  ؤلاعهاب؛ا٫ و جمٍى

 غ الخانت؛  الخ٣اٍع

 غ الخض٤ُ٢؛  ج٣اٍع

 . غ اإلاخٗل٤ بٗملُت الغ٢ابت للماؾؿت  آزغ ج٣ٍغ

 

غ  ٌٗخمض اإلاغا٢بىن في زًم ٖملُت الغ٢ابت اإلاُضاهُت التي ٣ًىمىن بها   باإلياٞت بلى ٧ل هظه الخ٣اٍع

، و ٦ظا جُب٤ُ  آلُت ج٣ُُم الٗىانغ ألاؾاؾُت بلى بظغاء ل٣اءاث و مكاوعاث م٘ اإلاؿاولحن  ٖلى اإلاهٝغ

ُت  CAMELSلىمـــىطط  ــٞغ ُـــت التــــي ًمىدىنهـــا للماؾؿـــت اإلاهــ و التـــي مــــً زاللهـــا ًخىنـــلىن بلــــى ج٣ـــضًغ الى٣

ُـــت  ُـــت، و ٦ـــظا بزبـــاع اإلاؿـــاولحن ٖلـــى اإلاهـــٝغ بالى٣ ٍـــغ اإلاٟهـــل لهـــظه الٗمل ٖـــضاص الخ٣غ ُـــُم، و ب مدــل الخ٣

ــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اإلامىىخــ

 ت .م٘  مىذ ٞترة إلاخابٗت  ؤلاظغاءاث الخصخُدُ

 

 CAMELS غشع آلُت الخلُُم للمطاسف و املاظعاث املالُت وفم همىرج زاهُا 

ًـــــمنها همـــــىطط  ـــغ ؤؾاؾـــــُت التـــــي ًخ ُـــــُم ًمــــــ ؾـــــخت ٖىانــ ٞـــــان الخ٣ ـــا هـــــى مٗلـــــىم     CAMELS ٦مـ

 .الخؿاؾُت لخُغ الؿى١  عؤؽ اإلاا٫ ، ألانى٫، ؤلاصاعة، اإلاغصوصًت، الؿُىلت و   و هي

ُـــُم هـــظه الٗىانــ  ُـــت ج٣ ٖـــتغ اؾـــدىاصا جــخم ٖمل ٗـــت ل٩ـــل ٖىهـــغ  بلـــى مجمى ُـــت الخاب مـــً الٗىانــغ ٖٞغ

  : ؤؾاس ي  و التي ًم٨ً بظمالها يمً الجضو٫ الخالي

 

 

                                                             
غ الضازلُت و  -1 غ الخىُٓمُت و الخ٣اٍع غ للغ٢ابت اإلاُضاهُت للمهٝغ مىيٕى الغ٢ابت .أالخ٣اٍع   زغ ج٣ٍغ
غًخًمً  (   01اإلالخ٤ ع٢م )  -2   ٢اثمت جٟهُلُت للخ٣اٍع
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 املػخمذ مً ؾشف بىً الجضاثش CAMELSالػىاضش ألاظاظُت و الفشغُت لىظام ( 46الجذٌو سكم )

 الػىاضش الفشغُت الػىاضش ألاظاظُت

 سؤط املاٌ

 

 .وؿبت اإلاالءة 

  ع ألامىا٫ الخانت.مىخى جُى 

 .جضُٖم اإلاؿاهمحن للماؾؿت 

 همى ألامىا٫ الخانت واإلاساَغ 

 .ألامىا٫ الخانت ؤلاياُٞت اإلاخاخت في اإلاؿخ٣بل 

 ٌ  ال٣غوى و اإلاساَغ ما بحن اإلاهاٝع  ألاضى

 زانت بالخمىٍل. ويُٗت الالتزاماث 

 .بصاعة اإلاساَغ 

 .الؿُاؾت الاثخماهُت 

 .همى ال٣غوى 

 .زؿاثغ ٖلى ألانى٫ 

 ال٣غوى اإلاخٗثرة واإلاهىٟت. حجم 

 .ججضًض زُىٍ الاثخمان 

 .اخخُاظاث حك٨ُل اإلااوهاث 

 إلاداسة

 

 هٓام اإلاٗلىماث 

  اإلاداؾبُتالغ٢ابت الغ٢ابت الضازلُت و 

  جبٌُِ ألامىا٫ و جمىٍل ؤلاعهاببظغاءاث 

 .)جىُٓم اإلاهٝغ )ه٩ُله الخىُٓمي 

 .الخى٦مت 

 .ُُِؤلاؾتراجُجُت اإلاٗخمضة والخس 

 املشدودًت

 

 جدلُل ظضو٫ خؿاباث الىخاثج 

 الخسُُِ و اإلاحزاهُت ت ٖملُاثمماعؾ 

  وؿبت الٗاثض ٖلى ألانى٫ 

 )الجىاهب الىىُٖت لليكاٍ )مهضع ألاعباح اإلاد٣٣ت 
 

 العُىلت

 

 وؿبت الؿُىلت، الؿ٠٣ ال٨مي، )٢غوى / الىصاج٘(( جدلُل الؿُىلت( 

 ٢ضعة الاؾخضاهت و ه٩ُل ألانى٫ و الخهىم 

 ت.مسُِ بصاعة الؿُىل 

الحعاظُت لخؿش 

 العىق 

 

 ج٣لباث مٗضالث الٟاثضة 

  ال٣ُم اإلاى٣ىلتج٣لباث ؤؾٗاع 

 ج٣لباث ؤؾٗاع الهٝغ 
                   Source: Composantes du système CAMELS adoptée par la Banque d’Algérie.           
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 مشخلت جلُُم املخاؾش   لثازا

 مطفىفت إلاششاف

ت اإلاخٗل٣ا اث الغ٢ابـت إلاهٟٞى ًـض مؿـخٍى ت بالغ٢ابت و التي مً زاللها ج٣ىم الؿلُاث الغ٢ابُت بخدض

ُـغ ل٩ـل مهـٝغ اث الخ ُـت اؾـدىاصا ٖلـى مؿـخٍى جـإزحره  و الىاظب جُب٣ُها ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاال

ت ًم٨ً ٖغيها في الك٩ل الخالي  ٖلى الىٓام اإلاهغفي ٩٦ل .  هظه اإلاهٟٞى

 إلاششاف لبىً الجضاثش مطفىفت(   15الشيل سكم )  

 

Source : Présentation système de notation bancaire, Banque d’Algérie 

 

مضة اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت مغجبت بدؿب جإزحرها  ت في ظاهب ألٖا  حٗغى لىا اإلاهٟٞى

ٖلى الىٓام اإلاهغفي  و في ظاهب ألاؾُغ ؾلم الخهي٠ُ بدؿب صعظت اإلاساَغ  للمهٝغ و اإلااؾؿاث 

 . 05بلى الغجبت ع٢م   01التي جبضؤ مً الغجبت ع٢م  اإلاالُت و 

ُت و جدضًض مؿخىي الغ٢ابت    اإلاؼط ما بحن هظًً الٗاملحن ٌؿمذ بخ٣ضًغ قامل للمساَغ اإلاهٞغ

  1و الظي ٩ًىن ٧األحي 

  ًـــت جســــو اإلاهـــاٝع طاث الىيـــُٗت اإلاخِىــــت و ال جمشـــل اوكـــٛاالث زانــــت مؿـــخىي ع٢ابـــت ٖاص

 قهغا . 18ال٫ ٞترة ٖاصًت ج٣ضع ب .الغ٢ابت ًم٨ً ؤن جبرمج ز

                                                             
1 -Matrice de Supervision de la Banque d’Algérie. 

ب الـمــاؾؿــاث  جغجـِـ

ُـــت  اإلاـــال

ــتـــمـــجــا٫ الخــُ  غ للماؾؿــت اإلاــالُــ

1 2 3 4 5 

 غـــادي غػــُف 

 

 مشجفـؼ مػخــذٌ غـــادي غـــادي

 مشجفـؼ مشجفـؼ مــػخــذٌ غـــادي غـــادي مخىظـــ 

 مشجفـؼ مشجفـؼ مشجفـؼ مــػخــذٌ غـــادي كــــىي  

ية العامة للمفتشية العامة و اللجنة المصرفية زيادة كثافة الرقابة من طرف المدير

رقابة.
 كثافةال
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  مؿــــخىي ع٢ابــــت مٗخـــــض٫  ٗـــــٌ الًــــ٠ٗ و الى٣ــــاثو و التـــــي جخُلــــب ع٢ابـــــت جمشــــل اإلااؾؿــــت ب

 قهغ(  . 12زانت و مدضصة زال٫ الؿىت اإلاىالُت )

 مؿــــخىي ع٢ابــــت مغجٟٗــــت  ٖــــام مخٗلــــ٤ بــــبٌٗ اإلاجــــاالث طاث الاوكــــٛا٫ ـــ٤  جمشــــل اإلااؾؿــــت ٢لـ

 ضعي  مخابٗت ٞىعٍت مٗم٣ت و مخىانلت .الٗام خؿب ج٣ُُم ٧املؼ  و التي حؿخ
 

 بطن مً زال٫ جُب٤ُ مىهج الغ٢ابت بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ  ًم٨ً اؾخيخاط  ما ًلي  

 ُت اإلاسخلٟت ٖلـى ؤؾـاؽ اإلاسـاَغ اإلاخ٨بـضة ممـا ؾـُم٨ً الؿـلُاث  ،جمُحز اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 ؛ألا٦ثر حٗغيا للخُغاؾؿاث تر٦حز ٖلى اإلاالؤلاقغاُٞت خُنها مً 

 اث الغ٢ابت  ًدضص   ؛مهام ؤلاقغاٝ و التي ٖلى ؤؾاؾها جدضص صوعاثمؿخٍى

 اعاث بدؿب َبُٗت الغ٢ابت اإلادضصة ل٩ل ماؾؿت؛  مىاعصالاؾخسضام ألامشل لل  و ؤلَا

  ٍـ٤ ٖـً َغ ُـاحي (   ُـغ الٗمل ًخًمً ج٣ُُم اإلاساَغ ال٨بري )زُغ ال٣غى زُغ الؿى١ و الخ

ُت ألانى٫، ؤلاصاعة ،اإلاغصوصًت ٖملُاث جدلُل قاملت و واُٞت اهُال٢ا مً اإلاال ءة اإلاالُت، هٖى

 .الؿُىلت و الخؿاؾُت إلاساَغ الؿى١ 

ًـــضة فـــي مجـــا٫ الغ٢ابـــت ًالخـــٔ ؤنهـــا                ٣ـــت الجض ُـــاػاث التـــي جمىدهـــا هـــظه الٍُغ م مـــً الامخ ل٨ـــً بـــالٚغ

ــٝغ اجب٣ــــى نـــــٗبت  َـــ ًـــــت و مماعؾــــت ٦بحـــــرة مــــً  ــا جخُلـــــب زبــــرة و صعا ـــغا٢بحن فــــي مجـــــا٫ الخُبُــــ٤ باٖخباعهـــ إلاــ

ب اإلاــــغا٢بحن و جـــــإهُلهم ٢ـــــضع  ً و جـــــضٍع ــا جٓهـــــغ مــــً بـــــحن الخدـــــضًاث هــــى ج٩ـــــٍى ــابٗحن لبىـــــ٪ الجؼاثــــغ، و هىـــ الخــ

ُـت  نـىضو١ الى٣ـض َـٝغ  رة مـًتـؤلام٩ان م٘ يغوعة مغا٣ٞـت مخىانـلت لٟ الـضولي للقـغاٝ ٖلـى ؾـحر الٗمل

 ٩٦ل.
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 مىهج الشكابت اليلُت ؤو الىظامُت  املؿلب الثالث 

هداو٫ مً زال٫ هظا اإلاُلب بظغاء خالت جُب٣ُُت نهضٝ مً زاللها بلى جبُان آلُت جىُٟظ ازخباع           

ُـــت  ــ٤ اإلاخُلبـــاث الخىُٓم ُـــت  ٞو ًـــ٘ بليهـــا اإلاهــاٝع و اإلااؾؿـــاث اإلاال ًـــاُٚت  التـــي ؾــٝى جس ألاويــإ ال

ٞــــ٤ مــــ٘ بنــــالخ ـــاع الخىا َـ ــــت، وطلــــ٪ فــــي ب ــا الؿــــلُاث الى٣ضًــــت الجؼاثٍغ اث بــــاػ٫ و التــــي الجضًــــضة التــــي ؤ٢غتهــ

ُت و الخى٦مت .   ؤنبدذ ؤصاة ظض هامت حؿخسضم ٦جؼء مً ٖملُت بصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ

ُـُم الىخـاثج و اجسـاط ؤلاظـغاءاث             ىهاث و ج٣ ىاٍع ًـض الؿِـ بن ٖملُت وي٘ ؤهـضاٝ الازخبـاعاث و جدض

جلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الخىُٟظًت اإلاىاؾبت بىاء ٖلى هخاثج الازخباعاث ًغظ٘ بالضعظت ألاولى بلى  مؿاولُت م

حن٦ما ًجب  ىهاث مً ازخباعاث الًِٛ هما الخظ٦حر  بإن هىا٥ هٖى                   ازخباعاث الخؿاؾُت و الؿِىاٍع

ىهاث و جدلُل مىهتي ٧اعلى  –جدلُل الخؿاؾُت و ٌؿخسضم في طل٪ زالزت مىهجُاث   .جدلُل الؿِىاٍع
 

 كبل الاخخباس الاهؿالكت مجاٌ الذساظت و بُاهاثؤوال 

 جدذًذ مجاٌ الخدلُل  -1

ت الخامـــت التــــي جدـــُِ اإلاهىــــت               فـــي خـــضوص البُاهــــاث التـــي جم٨ىـــا مــــً الخهـــى٫ ٖليهـــا و طلــــ٪ للؿـــٍغ

غ  ــاٍع ــ ــــاث الخ٣ـــ ــــت و بُاهـــ ٍـــ ــــال٣ىاثم الاختراػ ــــت بـــ ــــت اإلاخٗل٣ـــ ُـــ ــــاث اإلاال ــــى٥ و اإلااؾؿـــ ــــت للبىـــ ُـــ ــــاث اإلاال ــــت البُاهـــ زانـــ

ُت           ُـــغ ال٣ــــغوى و زُــــغ         اإلاهـــٞغ ــا ٖاث٣ــــا إلظـــغاء ازخبــــاعاث الخؿاؾــــُت لخ و هــــى مــــا قـــ٩ل لىــ

  الؿُىلت .  مجا٫ الضعاؾت ؾٝى ًغج٨ؼ ٖلى الٗىانغ الخالُت

ــــحن (    املاظعـــــــاث املطـــــــشفُت - حن زانـــ ـــٞغ ــ ــــىمي و مهــ ـــٝغ ٖمـــ ــ ُت  )مهــ ـــٞغ ــ ـــاث مهــ ــ زـــــــالر ماؾؿــ

ُـت اإلاهـغح جـم ازخُاعهمـا ٖلـى ؤؾـاؽ جـًيكُان في الؿى١ اإلاهغفي الجؼاثـغي.  ىاٞغ البُاهـاث اإلاال

 بها ؛

ــــاَغ  اخخبـــــــاس جدلُـــــــل الحعاظـــــــُتهـــــــىع الاخخبـــــــاس  - ــــل اإلاســـ ــــي ٖىامـــ ـــــاث فـــ ـــغ الخدغ٧ـ ــ ـ ازــ ــــي ج٣ــــــِـ و التــ

في هظه الخالت الخُب٣ُُت مخٛحر "زُغ ال٣غى" و مخٛحر آلازغ "زُغ الؿُىلت" ،خُض وزههىا 

ت ؛ مً ؤهم اإلاساَغ التي ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى وكاٍ  اإلاهاع ٌٗخبر ؤهه   ٝ الجؼاثٍغ

 ٌٗخمض ٖلى مىهج جدلُل الخؿاؾُت لٗامل واخض بمٗنى صعاؾت جإزحر ٧ل مخٛحـر   مىهج الخدلُل  -

ٗـــحن و اإلا٣اعهـــت                  ٖلـــى خـــضي و الى٢ـــٝى ٖلـــى مـــضي خؿاؾـــُت الىيـــ٘ اإلاـــالي لهـــظه اإلاهـــاٝع إلاخٛحـــر  م

 م٘ الخؿاؾُت للمخٛحراث ألازغي؛
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 فترغت اخخباساث جدلُل الحعاظُت امل -

  ٌ   %20جغاظـ٘ـ فــي الخهــي٠ُ الاثخمــاوي لٟئــت ال٣ــغوى الىاظٗــت بيؿــبت .هٟتــرى   الاخخبــاس ألاو

 الٟئت الغابٗت ال٣غوى اإلاخٗثرة  و التي ججز٫ بلى 

  الثــــــاويالاخخبــــــاس   ــــُىلت ــــت ؾــ ــــضور ؤػمــ ــــرى خــ ــــ٘  هٟتــ ـــغب الىصاجــ ــ ــــل  حؿـ ــــي ججٗــ و التــ

ٍـــل  ُـــاإلاهـــٝغ ٚحـــر ٢ـــاصع ٖلـــى بٖـــاصة جمى حؿـــغب ألامـــىا٫ بكـــ٩ل ًٟتـــرى  ضوكـــاَه، خ

 إلاضة زمؿت ؤًام .  م٘ الىصاج٘ للمهاٝع و بك٩ل جغا٦ميجىاؾبي 

و طلــ٪ ا٢خباؾــا مــً الٟغيــُاث التــي ويــٗها هــه جــم اٖخمــاص الٟغيــُاث الخالُــت ؤججــضع ؤلاقــاعة بلــى 

٤ نىضو١ الى٣ض الضولي يمً ؤٖماله الضوعٍت  لؿىت (PESF)اإلاخٗل٣ت بخ٣ُُم ال٣ُإ اإلاالي الجؼاثغي  ٍٞغ

2013   

ٖـــضة ؤهـــىإ مـــً الازخبـــاعاث منهـــا   ٞـــذ بظـــغاء   و ازخبـــاعاث اإلاـــىهج الخهـــاٖضي ازخبـــاع الخؿاؾـــُتو التـــي ٖغ

  1و ازخباعاث اإلاىهج الخىاػلي للىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي .  

  كبل الاخخباس بُاهاث الاهؿالكت  -2

 ملُىن دج الىخذة              البُاهاث املالُت للمطاسف غُىت الذساظت       ( 47الجذٌو سكم )

 AB Cمطـــــشف      

Algérie 

  G B A    مطشف BDLمطشف 

 138.962 808.203 50.776 بحمالي امليزاهُت

ـــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــىاٌ الخاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألامــ

 الطافُت

15.167 61.997* 17.424 

 5.035 6.990 1.346 هدُجت الذوسة الطافُت 

الػاثـــــــــــــــــذ غلـــــــــــــــــى ألاضـــــــــــــــــىٌ 
2

ROA  

2,6 % ,86  %0 04% 

ــــذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غلــــــــــــــــــــى إلاسبـــــــــــــــــــــاح  الػاثــ

 ROE3الطافُت 

% 9 9     % 31% 

جخًمً ٧ل مً عؤؽ اإلاا٫ +الضًىن اإلاؿاهضة +الاخخُاَُاث+ ٞاع١ بٖاصة الخ٣ُُم + هدُجت الضوعة + عنُض *  ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت 

 هخاثج صوعاث ؾاب٣ت.

    Sources : Rapports annuels : Gulf Bank  Algeria, 2013- Banque de Développement  
                      Local , 2015   et  Bank A B C Algeria  2013). 

                                                             
1 -Evaluation de la Stabilité du Secteur Financier Algérien, Rapport  du FMI n° 14/161,juin 2014, PP : 65-67. 
2 -  Return on Asset = Net Income / Total Assets 
3 - Return on Equity =Net Income/Shareholder’s Equity 
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 ملُىن دج الىخذة                        غىاضش املالءة املالُت للمطاسف غُىت الذساظت   ( 48الجذٌو سكم ) 

  G B A    مطشف BDLمطشف  AB C Algérieمطشف     

 *  18.342  71 .809  9.518 الشؤط ماٌ اللاهىوي

ألاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌ املشجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 باملخاؾش

19 424 559.260 79.200 

 % 22 % 12  84, % 49 وعبت املالءة املالُت

مىا٫ الخانت ال٣اهىهُت =  عؤؽ اإلاا٫ +الاخخُاَُاث + هدُجت الضوعة + عنُض هخاثج صوعاث ألا جم خؿابه اهُال٢ا مً اإلاحزاهُت ٧األحي *

 ؾاب٣ت.

    Sources : Rapports annuels :( Gulf Bank  Algeria, 2013 - Banque de Développement  Local, 2015 –  

                     Bank A B C Algeria  2013). 

 ملُىن دج الىخذة                    مدفظت اللشوع للمطاسف غُىت الذساظت       (  49الجذٌو سكم )

  G B A    مطشف BDLطشف م AB C Algérieمطشف   

 79.738 515728 27.405 اللشوع الىاحػت

 3.394 56032 847 اللشوع غير الىاحػت

 652 / / راث مخاؾش ممىىت كشوع

 1.776 / / راث مخاؾش غالُت كشوع

 965 56032 847 مخػثرةكشوع 

 1.890 56032 602 املاوهاث املىىهت ـ
           Sources : Rapports annuels :( Gulf Bank  Algéria, 2013- Banque de Développement Local , 2015 –  

                      Bank A B C Algérie  2013) 

 ملُىن دج    الىخذة             مطاسف  غُىت الذساظت(:    ماششاث العُىلت  لل50الجذٌو سكم )   

ــــشف       AB Cمطــ

Algérie 

  G B A    مطشف BDLمطشف 

 39349 481740 22.562 وداجؼ لذي الؿلب 

 24406 169260 2.836 وداجؼ ألحل

 60120 155.519 23.142 ؤضىٌ ظاثلت

 ؤضىٌ غير ظاثلت   
 

5.025 416.241 23012 

 ؤضىٌ ظاثلت/ بحمالي ألاضىٌ 
 

45 % 27,2 * 43% 

ؤضــــــىٌ ظــــــاثلت/  الىداجــــــؼ لــــــذي 

 الؿلب
 

102 % 61,6 * 153 % 

غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ جم اؾخسغ  *  غ الؿىىي للمهٝغ .  105)م  20015اط  هاجحن اليؿبخحن مً الخ٣ٍغ غها في الخ٣ٍغ  (  لٗضم جٞى

    Sources : Rapports annuels Gulf Bank  Algeria, 2013- Banque de Développement Local , 2015 –   
                      Bank A B C Algeria  2013).  
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 اخخباس  جدلُل الحعاظُت ملخاؾش اللشوع )مخاؾش الاثخمان ( اهُا ز

  الطذمت ألاولى  

 وعبت الاهخفاع الفشغُت

جخفُؼ الخطيُف الاثخماوي لفئت اللشوع 

 الىاحػت بلى الفئت الشابػت 

20 % 

 

ُت مداٞٔ ال٣غوى للمهاٝع مدل الضعاؾت خُض ًخم جسُٟ              ٌبطن ًٟترى جغاظ٘ ٖام لىٖى

ــــىٟت  20% ــــغوى اإلاهــ ــــً ال٣ــ ــــضةمـ ــــت الجُــ ــــمً الٟئــ ــــت    يــ ــــت الغابٗــ ــــى الٟئــ ــــرةبلــ ــــغوى مخٗثــ ـــ٤  .٢ــ ُـــ ــــض جُب  ٖىــ

  هظا الازخباع  جخدهل ٖلى الىخاثج الخالُت يمً الجضو٫ الخالي 

 خخباس  ألاٌو لخخفُؼ الخطيُف لفئت اللشوع الىاحػتالا هخاثج  ( 51الجذٌو سكم )
 ملُىن دج الىخذة      

 G B A    مطشف BDLمطشف  AB C Algérieمطشف   

  

 اللشوع الجذًذة الغير هاحػت
 

5 .650 114. 352 16.626 

 املاوهاث الجذًذة *
 

5 .650 114. 352 16.626 

 سؤط املاٌ بػذ الطذمت
 

3 868 -  42 543 1 716 

 املخاؾش املشجحت بػذ الطذمت 
 

13 774 444 908 62 574 

 مت وعبت املالءة املالُت بػذ الطذ
 

28,08% -9,56% 2,74 % 

 وعبت املالءة املالُت كبل الطذمت 
 

49 % ,84  12 % 22 % 

  اإلاخٗل٤ بخهي٠ُ و حك٨ُل ماوهاث لل٣غوى  ٞال٣غوى اإلاخٗثرة  16/02/2014اإلاىا٤ٞ ٫  03-14مً الخىُٓم ع٢م  03جىو اإلااصة ع٢م  *      

 حك٩ل لها 

 . % 100ماوهاث بيؿبت           

 هى٫ ٖلى ال٣غوى الٛحر هاظٗت الجضًضة ٦ما ًليًخم الخ 

 مهٝغ      ٧ل ال٣غوى الجضًضة الٛحر هاظٗت = بظمالي ال٣غوى اإلامىىخت مً َٝغX 20% 

 ال٣غوى الجضًضة الٛحر   -اإلاساَغ اإلاغجخت ٢بل الهضمت  = اإلاساَغ اإلاغجخت بٗض الهضمت

 .هاظٗت

  = لهضمت / اإلاساَغ اإلاغجخت بٗض الهضمتعؤؽ اإلاا٫ بٗض اوعبت املالءة املالُت بػذ الطذمت. 

ن هىا٥ بٌٗ اإلاهاٝع جخإزغ بضعظت ٦بحرة ججاه اهسٟاى بؤمً زال٫ هظا  الازخباع، وؿخيخج 

جهي٠ُ مدٟٓت ال٣غوى، و هى ما  ًٓهغ ظلُا مً زال٫ الىخاثج اإلاخدهل ٖليها. ٩ٞل مً مهٝغ 
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الخضوص الضهُا اإلاؿمىح  ؿبت مالءة جدذو ؤنبذ لضيهما" الخلُج الجؼاثغ"و مهٝغ"بى٪ الخىمُت اإلادلُت"

 بها   

  و ؤن بى٪ الخىمُت اإلادلُت ٌسجل وؿبت ؾالبت .

ىهاث  مً هىا ًدبحن ألاهمُت ال٨بحرة الزخباعاث الًِٛ،  و التي جم٨ً اإلاهٝغ مً الخيبا  بؿِىاٍع

 مؿخ٣بلُت و ج٣ضًغ اإلاسههاث الالػمت لخُُٛت اإلاساَغ اإلاىا٣ٞت لها .

 العُىلت  جدلُل الحعاظُت ملخاؾش اخخباس   زالثا 

 البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ٞغيُاث هظا الازخباع حؿدىض في ٖملُت ويٗها بلى خ٨م زبراء.

  الطذمت الثاهُت  

 الفشغُاث  الطذمت

هاججت غً  ؤصمت ظُىلت خذور  

وغذم كذسة املطشف  حعشب الىداجؼ

ل  غلى بغادة الخمٍى

 بظل( ج٣ضع وؿبت حؿغب الىصاج٘ )لضي الاَإل و أل  -

 ل٩ل ًىم و بهٟت مخىالُت لٟترة زمؿت ؤًام  20%

وؿبت جدىٍل لألنى٫ الؿاثلت و ٚحر الؿاثلت بلى  -

ؾُىلت ٞىعٍت ٖلى مؿخىي الؿى١ إلاجابهت حؿغب 

 الىصاج٘ ج٩ىن ٦ما ًلي 

  وؿبت ألانى٫ الؿاثلت في الُىم مدضصة 

 ؛( % 5)عنُض مخب٣ي  %95ب 

 صة وؿبت ألانى٫ الؿاثلت في الُىم مدض 

 (. % 5)عنُض مخب٣ي  %95ب 
 

   جُب٤ُ هظا الازخباع للُىم ألاو٫  ٌُٗي  هخاثج في ق٩ل جض٣ٞاث ه٣ضًت ٦ما ًلي 

 ملُىن دج الىخذة (   هخاثج اخخباس العُىلت للُىم ألاٌو                     52الجذٌو سكم )                      

  G B A    مطشف BDLف مطش  AB C Algérieمطشف     للُىم ألاٌو  

 479 31 392 385 050 18 وداجؼ لذي الؿلب *

 ** وداجؼ ألحل
2 269 135 408 19 525 

ـــىم  ــ ــ ــ ــ ــــذ )الُــ ــ ــ ــ ــ ًـ ــــشب الجذ ــ ــ ــ ــ ــــذفم املدعـ ــ ــ ــ ــ الخـ

 )  ألاٌو

5 079 130 200 12 751 

 006 3 776 7 157 1 ؤضىٌ ظاثلت

 782 22 079 412 975 4 ؤضىٌ غير ظاثلت  

ٌ ألا الخذفم الذاخل الجذًذ )الُىم   344 57 905 151 035 22 (و

 593 44 705 21 956 16 الخذفم الطافي

   x    % 80 *  الىصاج٘ لضي الُلب للمهٝغ

   x    % 80 ** وصاج٘ ألظل الُلب للمهٝغ
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٣ت ؤمً     AB C Algérieخؿاب ؾٝى هإزظ مهٝغ  الظل قغح ٍَغ

 )لضي الُلب و ألظل( _ بظمالي الىصاج٘ )لضي  الخض٤ٞ اإلادؿغب الجضًض )الُىم ألاو٫( =  بظمالي الىصاج٘ -  

 % 80 الُلب و ألظل( *                                                                                

 ملُىن صط  079 5=     318 20_       398 25=                                                      

 الضازل الجضًض )الُىم ألاو٫(  خؿاب الخض٤ٞ   -

 ؤنى٫ ؾاثلت    =          ألانى٫ الؿاثلت اإلاخاختX 5 % 

 =  ؤنى٫ ٚحر ؾاثلت    ألانى٫ الٛحر ؾاثلت اإلاخاختX 99 % 

 ( _ بظمالي الىصاج٘ )لضي الُلب و ألظل( الؿاثلت و ٚحر الؿاثلت)ألانى٫ بظمالي   =  الخض٤ٞ الضازل الجضًض

*80 % 

 ملُىن صط 035 22=    6132_      28167=                                                   

 )الُىم ألاو٫(   الهاُٞت  اث خؿاب الخض٣ٞ  -

 الخض٤ٞ اإلادؿغب  للُىم ألاو٫  )الُىم ألاو٫( = الخض٤ٞ الضازل الجضًض الهاُٞت  اث الخض٣ٞ _ 

 للُىم ألاو٫  الجضًض                                                                 

 ملُىن صط  956 16=    079 5_     035 22=  

  هدُجت الُىم ألاو٫ الخض٣ٞاث الى٣ضًت الهاُٞت للمهاٝع مىظبت و بالخالي هجخذ في مجابهت

 حؿغب الؿُىلت في الُىم ألاو٫ .

٣ت جخم ٖملُت  إل و ألظل(  بيؿخؿاب بىٟـ الٍُغ  ل٩ل ًىم  %20بت  حؿغب الىصاج٘ )لضي الَا

ت مضي م٣اومت اإلاهاٝع لهظه السخىباث اإلاخىالُت .  و بهٟت مخىالُت لٟترة زمؿت ؤًام  و مٗٞغ
 

ت  الى٢ٝى ٖلى مضي ٢ضعتها  اهُال٢ا مً هظه الازخباعاث ،ًم٨ً ال٣ى٫ بإنها  للمهاٝع الجؼاثٍغ

و جد٤ُ٣ بصاعة ظُضة ٖلى الهمىص ؤمام الهضماث و مىه بم٩اهُت وي٘ الخُِ اإلاىاؾبت إلاىاظهتها 

للمساَغ زانت مساَغ ال٣غوى و مساَغ الؿُىلت. ؤًًا البض مً بصعاط  هخاثج هظه الازخباعاث يمً 

اث الخُغ ال٣هىي و وي٘  آلُت بصاعة اإلاساَغ بال٨ُُٟت التي ججٗلها حؿدىض ٖليها في جدضًض مؿخٍى

٩٦ل مً مجابهت ٧اٞت اإلاساَغ  فياإلاسههاث ال٩اُٞت مً عؤؽ اإلاا٫ إلاجابهتها مما ٌؿمذ للىٓام اإلاهغ

 اإلادخملت و جٟاصي ؤػماث مالُت حٗه٠ باؾخ٣غاعه.

٦ُُٟت بعؾاء هظا الىٕى مً  ًخًمًججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بى٪ الجؼاثغ ،ًيخٓغه صوعا هاما هىا 

ت، و الظي ًخُلب الضٖم و اإلاؿاهضة و ا َحر مً لجإالازخباعاث الظي ٌٗخبر ظضًضا ٖلى اإلاهاٝع الجؼاثٍغ
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ٝ الؿلُاث الغ٢ابُت،خُض ًم٨نها ٦سُىة ؤولى مً وي٘ همىطط مدضص الزخباعاث الخؿاؾُت ًلتزم َغ 

،و ًخم مخابٗتهم و   اهجاػ هظه الازخباعاث.  َحرهم و جبُان ٦ُُٟتجإبه اإلاهاٝع

 الشابؼ خالضت الفطل

ُت ٖبر الٗالم هى الٗمل ٖلى بصعاط   لٗل مً ؤهم الخدىالث التي قهضتها ألاهٓمت اإلاهٞغ

ؾىاء ٖلى  خض مً اإلاسخهحن ٖلى جإزحرهاؤ ،و التي ال ًسخل٠ IIIؤلانالخاث التي ظاءث بها اجٟا٢ُت باػ٫ 

ت ؤو ٖلى مهام و مؿاولُاث الؿلُاث الغ٢ابُت.   اإلاهاٝع الخجاٍع

ُت للؿلُاث      مً زال٫ جىاو٫ هظا الٟهل اإلاخًمً ألهم الاو٩ٗاؾاث التي مؿذ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت ،جم٨ىا ت  الجؼاثٍغ  مً الى٢ٝى ٖلى وا٢٘ الغ٢ابت اإلاُضاهُت التي جماعؾها الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

           و التي ًم٨ً جلخُهها في الى٣اٍ الخالُت

  ُت اع الاختراػي الخالي الغ٢ابت اإلاهٞغ اإلاُضاهُت جخم اؾدىاصا بلى بَاع جىُٓمي ٚحر مخىا٤ٞ م٘ ؤلَا

      ،خُض ًخم التر٦حز ٖلى مساَغ ال٣غوى و بهما٫ مساَغ الؿى١ (  IIIو باػ٫  II)مُٗاع اإلاالءة باػ٫ 

 و اإلاساَغ الدكُٛلُت .

  تهضٝ الغ٢ابت اإلاُضاهُت للى٢ٝى ٖلى مضي اخترام وؿبت اإلاالءة "٧ى٥" و التر٦حز بهٟت ؤؾاؾُت 

ُت. ٖلى زُغ ال٣غوى ،و هى ما ًجٗلها مدضوصة  ألا٤ٞ و حٟٛل ًٖ اإلاساَغ اإلاهٞغ

 ت مً اليؿب اإلاالُت . حؿدىض بلى ؤصواث  ج٣لُضًت و اإلاخًمىت إلاجمٖى

  ٤ بغهامج ؾىىي ًًم ُٖىت مً اإلاهاٝع و ال ًدضص ٖلى ؤؾاؽ ًخم جدضًض ٖملُاث الغ٢ابت ٞو

 اإلاساَغ . 

  جٟخ٣ض ٖملُت الغ٢ابت بلى ج٣ُُم مىخض ل٩اٞت اإلاهاٝع و جدضًض ظُض ل٩اٞت اإلاساَغ ال٨بري

 .اإلاساَغ الدكُٛلُت( للمهاٝع )ال ًخم ج٣ُُم مساَغ الؿى١ و 

  مما ٢ض في حُٗحن ٞغ١ الخٟخِل ًخم بهٟت ٚحر ص٣ُ٢ت و ال ٌؿدىض بلى صعظت اإلاساَغ ، ٧ل مهٝغ

 ٩ًل٠ ه٣ٟاث مالُت  ٦بحرة لٗملُاث الخٟخِل و اؾخٛغا١ و٢ذ و ظهض ٦بحر في بٌٗ اإلاهاٝع 

ث اإلاساَغ ٢ض ال جدخاط طل٪ ال٨م مً اإلاغا٢بحن، و ال٨ٗـ صخُذ لبٌٗ اإلاهاٝع ألازغي طا

 .الٗالُت

  التر٦حز ٣ِٞ ًخم الؿُىلت ٖلى مؿخىي اإلاهاٝع ال جإزظ الاهخمام الالػم إلصاعتها و مغا٢بت 

ٖلى اخترام وؿبت الؿُىلت،و هى ما او٨ٗـ ٞٗال ٖلى هظه اإلاهاٝع زانت بتراظ٘ بًغاصاث 

 اإلادغو٢اث زال٫ الؿىىاث ألازحرة.
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ت اهُال٢ا ٦ما ٢مىا بٗغى الخىظهاث ألازحرة للؿلُاث                      2013مً ؾىت الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

ذ جُب٤ُ مىهج ع٢ابي ظضًض ًغج٨ؼ ٖلى اإلاساَغ جىنُاث  و طل٪ جدذ ( CAMELSهٓام  )و التي ٖٞغ

الضولي ،مً زال٫ مالخٓاجه في بَاع بغامجه الضوعٍت لخ٣ُُم ال٣ُإ اإلاالي الجؼاثغي لؿىت نىضو١ الى٣ض 

ُت ض ز. ل٣ 2016و ؾىت  2013 لهىا بلى ؤهم الخدىالث و الامخُاػاث التي مؿذ آلُاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

 اإلاُضاهُت و التي هىظؼها يمً الٗىانغ الخالُت 

 ُت اإلاسخلٟت ٖلى ؤؾاؽ اإلاساَغ اإلاخ٨بضة مما ؾُم٨ً الؿلُاث   ؛جمُحز اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 ؛حٗغيا للخُغألا٦ثر اؾؿاث تر٦حز ٖلى اإلاالؤلاقغاُٞت خُنها مً               

  اث الغ٢ابت ًدضص  .مهام ؤلاقغاٝ و التي ٖلى ؤؾاؾها جدضص صوعاثمؿخٍى

 اعاث بدؿب َبُٗت الغ٢ابت اإلادضصة ل٩ل ماؾؿت؛ ىاعصهاالاؾخسضام ألامشل إلا   و ؤلَا

  ُت)اإلاالءة اإلاالُت بزًإ ٧اٞت اإلاهاٝع بلى ج٣ُُم مىخض و قامل ل٩اٞت الٗىامل ال٨مُت و الىٖى

ُت ألانى٫، ؤلا  صاعة ،اإلاغصوصًت، الؿُىلت و الخؿاؾُت إلاساَغ الؿى١ ( لخ٣ضًغ مساَغ هٖى

 اإلاهاٝع 

 و اإلااؾؿاث اإلاالُت .

ؤونذ بها بغامج ج٣ُُم ال٣ُإ اإلاالي ٖملُت جُب٤ُ مىهج الغ٢ابت ال٩لُت والتي ؤًًا و في بَاع 

(FSAP)   ٍت ،باصعث الؿلُاث التي ًجغيها نىضو١ الى٣ض الضولي و البى٪ الٗالمي يمً مهامهما الضوع

ت بلى صٞ٘ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت بلى يغوعة جُب٤ُ ازخباعاث الخؿاؾُت إلاساَغ  الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

 ال٣غى 

 و مساَغ الؿُىلت باٖخباعهما ؤهم اإلاساَغ التي حٗتريها،و طل٪ بُٛت جضُٖم الغ٢ابت بالتر٦حز 

٣ت مؿب٣ت ُت. ٖلى اإلاساَغ و ج٣ضًغ اإلاساَغ اإلادخملت بٍُغ  للخٟاّ ٖلى ؾالمت اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

ت ٌٗخبر   و في ألازحر ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الضوع اإلاىخٓغ لٗبه مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت الجؼاثٍغ

ظض هام ،زانت في مجا٫ بعؾاء مىهج الغ٢ابت بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ و مىهج الغ٢ابت ال٩لُت، صون ؤن 

اع الخىُٓمي الاخ تراػي الجضًض، بضءا بمُٗاع اإلاالءة و الخ٣ُُم الجُض للمساَغ هيس ى ٖملُت جُب٤ُ ؤلَا

 ازخباعاث الًِٛ لها .  زانت مساَغ الاثخمان و مساَغ الؿُىلت، بلى الخد٨م في ٖملُت بظغاء
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اصًا في يمان هجاٖت و اؾخ٣غاع الىٓام اإلاهغفي و اإلاالي  ُت جلٗب صوعا ٍع ؤنبدذ الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت  للضو٫، بدُض ما ٞخئذ جدبىؤ م٩اهت ممحزة و مخٟغصة لضي الهُئاث الضولُت جدذ مٓلت مجمٖى

ً ،و طل٪ هدُجت جهاٖض وجحرة ألاػماث اإلاالُت  اث  ال٣غوىزغها ؤػمت أالٗكٍغ الغهىُت التي هؼث ٦بًر

٨ُت و ؤخضزذ زىعة في مباصت الغؤؾمالُت  .   اإلاهاٝع في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُت للٗمل ب٩ل جٟان مً ؤظل بعؾاء ؤمام هظ ذ  لجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ ه ألاويإ اإلا٣ل٣ت ؾاٖع

ُت  ٧اٞت  ت ج٩ىن بمشابت ظضاع خهحن، ٌؿمذ بدماًت و يمان اؾخ٣غاع  اإلاىٓىمت اإلاهٞغ ٢ىاٖض اختراٍػ

غاٝ طاث اإلاهلخت  بلى اإلاؿاهمحن باٖخباعهم اهُال٢ا مً خماًت الؼباثً ؤصخاب الىصاج٘، ،و ألَا

 بلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع اإلاالي .  و ونىال   ؤصخاب عئوؽ ألامىا٫،

 هخاثج البدث:

  الىخاثج املخػللت بالجاهب الىظشي  :ؤوال 

ُت ( ها٦ض 1 اع الىٓغي للغ٢ابت اإلاهٞغ ؤصواتها الغ٢ابُت، خُض جضٖم الىهج الغ٢ابي  و جُىع ؤلَا

في ٚاًت  الىٓامُت، و التي ؤنبدذ ؤو ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي بىهج ظضًض و اإلاخمشل بالغ٢ابت ال٩لُت 

 ل ألاػمت اإلاالُت و الا٢خهاصًت الٗاإلاُت .ْألاهمُت في مجا٫ بصاعة اإلاساَغ زانت في 

ُت مً زالزت م٩ىهاث ؤؾاؾُت و هي ( جخ٩ىن ا2 اإلاٗاًحر  ؤلاقغاٝ اإلاهغفي، لغ٢ابت اإلاهٞغ

ت اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت ؤلاقغاٝ اإلاهغفي ٧اٞت خًمً ٦ما ً، و خماًت اإلاىصٖحن الاختراٍػ

 .ٖلى اإلاؿدىضاث )زاعط اإلاى٢٘ (   والغ٢ابت اإلاُضاهُت )صازل اإلاى٢٘ (

ت( 3 ٞهى ًغ٦ؼ ٖلى صخت  ،ٌٗخبر الىهج الاختراػي الجؼجي ؤؾلىب ج٣لُضي للغ٢ابت الاختراٍػ

ألاػمت  جبحن ٖضم ٞٗالُخه ٖىض خضوراإلااؾؿاث الٟغصًت لًمان صخت الىٓام ٩٦ل و هى ما 

 الُت ألازحرة. اإلا

ت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي ٖلى مٗاًحر باػ٫ اإلاخمشلت في وؿبت ٦ٟاًت عؤؽ ( 4 حٗخمض الغ٢ابت الاختراٍػ

٘ اإلاالي، اإلاا٫،  والتي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ جُب٤ُ ٧امل لهظه اإلاٗاًحر، بال٨ُُٟت  الؿُىلت و الٞغ

الخُغ الٗملُاحي ( الؿى١ و زُغ التي جًمً حُُٛت اإلاساَغ ال٨بري للمهاٝع )زُغ ال٣غى،

 ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ل٩ل منها .

ت  ( ًغ٦ؼ الىهج الاختراػي ال٨لي5  و ٌٗمل  ،ٖلى اؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي ٩٦لللغ٢ابت الاختراٍػ

كمل بٗضا زابخا وصًىام٨ُُٖلى ا  ت ػمىُت.لخض مً اإلاساَغ الىٓامُت َو
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ت التي ههذ ٖليها لى٢ٝى ٖلى مضي اخترام اإلاهاٝع للل الغ٢ابت ال٩لُت تهضٝ ( 6 مٗاًحر الاختراٍػ

 . مً ظهت ؤزغي  ال٩لُت ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًتو   ،مً ظهت  IIIاجٟا٢ُت باػ٫ 

 ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت، ٞمنها اإلابيُت مً ٖضة ؤهىإ  الغ٢ابت ال٩لُت( حؿخسضم (7

ىهاث طاث اإلاخٛحر الىاخض ؤو طاث اإلاخٛحراث اإلاخٗضصة،و حؿخس ضم في طل٪ ٖضة ٖلى الؿِىاٍع

ىهاثمىهجُاث منها   جدلُل الخؿاؾُت و  جدلُل الؿِىاٍع

بإن هىا٥ اجٟا١ ٖلى يغوعة مؼط ؤصواث الغ٢ابت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي و ٖلى اإلاؿخىي ( جإ٦ض 8

ظل يمان خماًت و اؾخ٣غاع الىٓام اإلاهغفي و اإلاالي وهى ما ظاء لخا٦ضه اجٟا٢ُت ؤال٨لي،مً 

 .  IIIباػ٫ 

ت مً الكغوٍ ؤهمها ( جغجبِ ٖم9  :لُت هجاح ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت بمضي جىاٞغ مجمٖى

ىهاث لألويإ اإلاالُت و الا٢خهاصًت اإلادلُت  ٣ت ازخُاع الؿِىاٍع  مضي مالثمت ٍَغ

ُت الٟغيُاث اإلاؿخسضمت، و ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى جًمحن هخاثج الازخباعاث   و الضولُت مىيٖى

اع الكامل إلصاعة اإلاساَغ  ت اإلااهلت لخُب٤ُ الازخباعاث و مضي ص٢ت  في ؤلَا و جىاٞغ اإلاىاعص البكٍغ

 البُاهاث اإلاؿخسضمت لخُب٤ُ هظه الازخباعاث

 و٫ ألظابت ًٖ الؿاا٫ الٟغعي اب( بمشابت  8،9، 1،2،3،4،5،6،7حٗخبر الىخاثج )

ظل أ ٌٗخبر بياٞاث إلاخُلباث عؤؽ اإلاا٫ مً III( ل٣ض اجطر لىا ؤن ما ظاءث به اجٟا٢ُت باػ٫ 10

خباع IIحُُٛت مساَغ لم جإزظها اجٟا٢ُت باػ٫  و زهىنا ُٞما ًخٗل٤ بألُاث ٢ُاؽ  ،بٗحن الٖا

  ) (    EAD . LGD PD مساَغ ال٣غوى. ؤلاظغاءاث ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت بخدضًض ٖىانغ الخُغ 

ٖملُاث )ب٣ُذ ٖلى خالها بسهىم زُغ ال٣غى ما ٖضا  ( (RWAو خؿاب اإلاساَغ اإلاغجخت 

 و بهما ظاءث لخ٨مل الى٣اثو  IIلم حٗىى باػ٫  III ن باػ٫ بؤلل٣ى٫ مما ٣ًىصها ، (الخىع٤ٍ 

 . التي ٦كٟتها ألاػمت اإلاالُت ألازحرة اإلاخٗل٣ت بال٣غوى الغهىُت

  %10جضُٖم هىعي و٦مي إلاخُلباث ألامىا٫ الخانت بلى خضوص  III ( خملذ اجٟا٢ُت باػ٫ 11

لُت للمهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت.وهى ما ؾِى٨ٗـ مؿخ٣بال ٖلى ال٣ضعاث الخم  ٍى

٤ بياٞت هامل بيافي ًخٗل٤ 12 ي ٦لي يض اإلاساَغ الىٓامُت ًٖ ٍَغ ( بعؾاء بٗض جدَى

 مً اإلاىظىصاث اإلاغجخت باإلاساَغ. %2  5,بدغ٦ت الضوعة الا٢خهاصًت في خضوص ؤ٢هاها

ووؿبت  ( بصعاط مُٗاع الؿُىلت لُخًمً وؿبخحن هما: وؿبت الؿُىلت ٖلى اإلاضي ال٣هحر 13

ل.  الؿُىلت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى
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والتي جإحي م٨ملت إلاخُلباث ألامىا٫ الخانت  %03( جُب٤ُ وؿبت الغاٞٗت اإلاالُت في خضوص 14

خباع ٖىض جغظُذ اإلاساَغ.  وحؿمذ بخُُٛت اإلاساَغ التي لم جازظ بٗحن الٖا

إلاساَغ ب٨ٗـ اؾخسضام ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت طاث بٗض مؿخ٣بلي في ج٣ُُم ا( 15

خباع ألاخضار اإلاؿخ٣بلُت                     سُت التي ال جإزظ بااٖل الىماطط اإلاٗخمضة ٖلى البُاهاث الخاٍع

 ٚحر اإلاخى٢ٗت.

 بمشابت  بظابت ًٖ الؿاا٫ الٟغعي الشاوي               (15، 11،12،13،14 ،10)و بالخالي حٗخبر الىخاثج 

 ب الخؿبُلي الىخاثج املخػللت بالجاه :زاهُا 

ت و اإلااؾؿاث اإلاالُت  اإلاهاٝعمً َٝغ  ٖملُت جُب٤ُ مُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ث ؤبض (1 الجؼاثٍغ

  بلى اعجٟإ مسههاتها مً ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت ممشلت في خ٣ى١ اإلال٨ُتو التي ؾٝى جاصي 

١ و الخُغ مً بظمالي اإلاساَغ ال٨بري) زُغ ال٣غوى، زُغ الؿى   %  7بلى خض ؤصوى ًىا٤ٞ  

 . و هى ما ؾِى٨ٗـ خخما ٖلى وكاَها %  4في خضوص  الٗملُاحي (، بٗضما ٧اهذ

ؤصعظذ مساَغ الؿى١ و اإلاساَغ  الٗملُاجُت في خؿاب وؿبت ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ بٗضما ٧اهذ  (2

ٚحر مضعظت في اليؿبت اإلاُب٣ت ؾاب٣ا مً َٝغ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت،و هى ما ًخُلب 

 ت باؾخسضام مسههاث بياُٞت مً ألامىا٫ الخانت .حُُٛت بياُٞ

٣ت الخهي٠ُ الخاعجي إلاساَغ ال٣غوى وطل٪ الوٗضام اٖخمض (3 مجلـ الى٣ض و ال٣غى ٍَغ

بم٩اهُت جُب٤ُ ؤهٓمت الخ٣ُُم الضازلُت،و هى ما ٌك٩ل جدض ٦بحر في اإلاؿخ٣بل باليؿبت 

 للمهاٝع اإلاُالبت بىي٘ ؤهٓمت ج٣ُُم صازلُت زانت بها .

٣ت اإلااقغ واإلااؾؿاث اإلاالُت اؾخسضام   مجلـ الى٣ض و ال٣غى ٖلى اإلاهاٝعى (ٞغ 4 ٍَغ

 ل٣ُاؽ اإلاساَغ الٗملُاجُت   .

ويٗذ الؿلُاث الى٣ضًت خضوص ظضًضة لتر٦ؼاث ال٣غوى بُٛت جٟاصي جغا٦م ال٣غوى  (5

 اإلاخٗثرة م٘ ؤلاقاعة بلى يغوعة ال٣ُام بخهُٟت هظه ال٣غوى بهٟت نهاثُت صون الخىظه 

 لى ٖملُاث بٖاصة الجضولت .ب

نها جا٦ض صخت ؤظابت ًٖ الؿاا٫ الٟغعي الشالض، ٦ما ب( بمشابت 1،2،3،4،5حٗخبر الىخاثج )

 .  ولىألالفشغُت ا

 جمحزث ٖملُاث الغ٢ابت لبى٪ الجؼاثغ زال٫ الؿىىاث الؿاب٣ت بٗضم ويىح ؤهضاٞها  (6.

 ٢ابت اإلاُضاهُت بما ًلي: واحؿمذ الغ و الخضازل في اإلاهام ما بحن مسخل٠ ؤهىاٖها ، 
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  ُت اع الاختراػي الغ٢ابت اإلاهٞغ اإلاُضاهُت جخم اؾدىاصا بلى بَاع جىُٓمي ٚحر مخىا٤ٞ م٘ ؤلَا

( ،خُض ًخم التر٦حز ٖلى مساَغ ال٣غوى و بهما٫  IIIو باػ٫  IIالخالي )مُٗاع اإلاالءة باػ٫ 

 مساَغ الؿى١ و اإلاساَغ الدكُٛلُت .

 ٖلى مضي اخترام وؿبت اإلاالءة "٧ى٥" و التر٦حز  بهٟت  ٝىتهضٝ الغ٢ابت اإلاُضاهُت للى٢

ؤؾاؾُت ٖلى زُغ ال٣غوى، و هى ما ًجٗلها مدضوصة ألا٤ٞ و حٟٛل ًٖ اإلاساَغ 

ت مً اليؿب اإلاالُت . ُت وحؿدىض بلى ؤصواث ج٣لُضًت و اإلاخًمىت إلاجمٖى  اإلاهٞغ

  و ال ) ٤ بغهامج ؾىىي )ُٖىت مً اإلاهاٝع   ًدضص ًخم جدضًض ٖملُاث الغ٢ابت ٞو

 ٖلى ؤؾاؽ اإلاساَغ . 

  جٟخ٣ض ٖملُت الغ٢ابت بلى ج٣ُُم مىخض ل٩اٞت اإلاهاٝع و جدضًض ظُض ل٩اٞت مساَغها

 .ال٨بري )ال ًخم ج٣ُُم مساَغ الؿى١ و اإلاساَغ الدكُٛلُت( 

  ٧ل مهٝغفي حُٗحن ٞغ١ الخٟخِل ًخم بهٟت ٚحر ص٣ُ٢ت و ال ٌؿدىض بلى صعظت اإلاساَغ 

 ُت  ٦بحرة لٗملُاث الخٟخِل و اؾخٛغا١ و٢ذ و ظهض ٦بحر مما ٢ض ٩ًل٠ ه٣ٟاث مال

في بٌٗ اإلاهاٝع ٢ض ال جدخاط طل٪ ال٨م مً اإلاغا٢بحن، و ال٨ٗـ صخُذ لبٌٗ 

 .اإلاهاٝع ألازغي طاث اإلاساَغ الٗالُت

  زانت وي٘  الالػم إلصاعتها جل٣ى الاهخمامالؿُىلت ٖلى مؿخىي اإلاهاٝع ال مغا٢بت

لُت مؿخ٣بلُت    تها ال٣اهىهُتالتر٦حز ٣ِٞ ٖلى اخترام وؿبم ًخو زُِ جمٍى

و هى ما او٨ٗـ ٞٗال ٖلى هظه اإلاهاٝع زانت بتراظ٘ بًغاصاث اإلادغو٢اث زال٫ 

 الؿىىاث ألازحرة.

نها جاهذ صحت ؤ، ٦ما غاب٘الٟغعي الًٖ الؿاا٫  ظابتببمشابت ( 6حٗخبر الىدُجت الؿاب٣ت )

 . ثاهُتالفشغُت ال

 

ت جُب٤ُ مُٗاع ازخاعث الؿلُاث الغ٢ابُ (7 باٖخباعه مُٗاعا ٖاإلاُا جُب٣ه  CAMELSت الجؼاثٍغ

٨ُت  مً  اث صو٫ الٗالم منها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ؾلُم و مخىا٤ٞ  ظل يمان جُب٤ُؤ٦بًر

 . IIIإلاٗاًحر باػ٫ 

ُت الغ٢ابت  (8 حن مً الغ٢ابت اإلاهٞغ ُت هٖى ًُب٤ بى٪ الجؼاثغ جدذ بقغاٝ اللجىت اإلاهٞغ

 غ٢ابت اإلاُضاهُت .اإلا٨خبُت  و ال
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ُت  IIIاو٨ٗؿذ بنالخاث باػ٫  (9 خُض قهضث ،باإلًجاب ٖلى الضوع الغ٢ابي للؿلُاث اإلاهٞغ

ُت، ؾىاء اإلا٨خبُت ؤو اإلاُضاهُت و طل٪ بهضٝ مىا٦بت  اع و مًمىن الغ٢ابت اإلاهٞغ ُت إَل ه٣لت هٖى

ت الجضًضة .  ٖملُت الخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

غ و مداولت جُب٤ُ  2013ت اإلا٨خبُت اهُال٢ا مً ؾىت جُىعث آلُاث الغ٢اب (10 مً زال٫ جٍُى

 بى٣ل اإلاٗلىماث و ال٣ىاثم اإلاالُت  ذٌؿم ، SYNOBA»  «بغهامج مٗلىماحي ًُل٤ ٖلُه بغهامج

ت. ُت و مٗالجتها بهٟت آلُت و ب٩ل ؾٖغ غ الضوعٍت الخىُٓمُت لهُئاث الغ٢ابت اإلاهٞغ  و الخ٣اٍع

و طل٪ مً زال٫ جُب٤ُ  ٢2013ابت اإلاُضاهُت اهُال٢ا مً ؾىت اٖخماص آلُاث ظضًضة للغ  (11

ؼ  " مً َٝغ بى٪ الجؼاثّغ، CAMELSهٓام "  ت ٖلى اإلاؿخىي بُٛت حٍٗؼ مىهج الغ٢ابت الاختراٍػ

وبالك٩ل الظي ًًٟي ٖليها َاب٘ الىيىح مً خُض ألاهضاٝ و ؤلاظغاءاث     Down-Top الجؼجي

ُت .و جخىظه للتر٦حز ٖلى ج٣ُُم اإلاساَغ ا ل٣ض زلهىا بلى ؤهم الخدىالث و الامخُاػاث التي  إلاهٞغ

ُت اإلاُضاهُت و التي هىظؼها يمً الٗىانغ الخالُت  ؾخمـ آلُاث الغ٢ابت اإلاهٞغ

  ُت اإلاسخلٟت ٖلى ؤؾاؽ اإلاساَغ  مما ؾُم٨ً الؿلُاث اإلاسجلت،جمُحز اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 ؛يا للخُغألا٦ثر حٗغ اؾؿاث تر٦حز ٖلى اإلاالؤلاقغاُٞت خُنها مً 

  اث الغ٢ابتجدضًض ٖلى ؤؾاؽ صعظت اإلاساَغ ل٩ل مهٝغ  مهام ؤلاقغاٝ و صوعاث مؿخٍى

اعاث بدؿب َبُٗت الغ٢ابت اإلادضصة ل٩ل ماؾؿت؛ ىاعصم٘ الاؾخسضام ألامشل للم  و ؤلَا

 ( ُت اإلاالءة بزًإ ٧اٞت اإلاهاٝع بلى ج٣ُُم مىخض و قامل ل٩اٞت الٗىامل ال٨مُت و الىٖى

ُت ( لخ٣ضًغ  الؿُىلت و الخؿاؾُت إلاساَغ الؿى١  ،ألانى٫، ؤلاصاعة ،اإلاغصوصًت اإلاالُت، هٖى

 مساَغ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت .

٣ت  CAMELSجُب٤ُ الغ٢ابت اؾدىاصا إلاُٗاع  (12 ،بدُض ؤنبدذ الغ٢ابت اإلاُضاهُت جخم بٍُغ

ُت، ت الٗامت ٌؿترقض بها اإلاٟدكحن الخابٗح واضخت حؿدىض بلى مٗاًحر ٦مُت و ؤزغي  هٖى ن للمضًٍغ

 للمٟدكُت الٗامت الخابٗت لبى٪ الجؼاثغ .

٤ صلُل ًخًمً مغاخل ؾاٖض جُب٤ُ هظا اإلاُٗاع  (13 ٖلى جدضًض و جىظُه اهخمام اإلاغا٢بحن ٞو

٤ ٖىانغ مُٗاع  غ الخٟخِل التي ؤنبدذ  CAMELSبظغاء الٗملُت الغ٢ابُت ٞو ،و جىخُض ج٣اٍع

 صعظت مساَغ اإلاهٝغ . مىذ جهي٠ُ ٨ٌٗـمسخهغة يمً همىطط مىخض ًخم مً زالله 

مً بحن الهٗىباث التي ؾخٗترى اإلاٟدكحن الخابٗحن لبى٪ الجؼاثغ نٗىبت مىذ الخهي٠ُ  (14

خماص ٖلى الخ٣ضًغ الصخص ي للمغا٢بحن  هم، بؿبب الٖا ٖلى اٖخباع ؤن مىذ ،للمهاٝع مً َٞغ

 ع، بل هىا٥ ٖىامل ٖالمت للمهٝغ ال جخم في ق٩ل مجمٕى ه٣اٍ الٗىانغ اإلا٩ىهت للمُٗا



خاتمةال  

219 
 

ُت ًهٗب ج٣ضًغها زانت مشل ج٣ُُم ٖامل ؤلاصاعة و الخؿاؾُت لخٛحراث  و مخٛحراث هٖى

 الؿى١. 

ُت الٟٗالت ؾىاء حٗل٤  (15 ت إلاباصت الغ٢ابت اإلاهٞغ ُت الجؼاثٍغ ٖضم امخشا٫ الؿلُاث اإلاهٞغ

ت مً َٝغ  بجاهب اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بالؿلُاث الغ٢ابُت ؤو جل٪ الخانت بخُب٤ُ اإلاٗاًحر  الاختراٍػ

 . IIIاإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت و هى ما ٤ٌُٗ الخُب٤ُ الؿلُم إلاٗاًحر باػ٫ 

غ مً ظهت ألاهٓمت و ال٩ىاصع  (16 مً بحن قغوٍ جُب٤ُ ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت جٞى

غ ؾُاؾاث و بظغاءاث م٨خىبت الض٣ُ٢ت ،و مً ظهتاإلااهلت و البُاهاث الكاملت و   ؤزغي جٞى

ت و ٦ظا الؿلُاث و مٗ  خمضة و هى ما ًٟخ٣ضه  خالُا اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

ُت  و بى٪ الجؼاثغ .  الغ٢ابُت ممشلت في اللجىت اإلاهٞغ

ظابت ًٖ الؿاا٫ الٟغعي الخامـ  ب( بمشابت 16 ،7،8،9،10،11،12،13،14،15 حٗخبر الىخاثج )

 . الغابٗت الٟغيُتو  حي لخا٦ض صخت  الٟغيُت الشالشتجإو 

 

 الاكتراخاث 

 بٗض الضعاؾت و الىخاثج اإلادهل ٖليها ًم٨ً ٖغى بٌٗ الا٢تراخاث و اإلاخمشلت في 

  ت إلاباصت الغ٢ابت ُت الجؼاثٍغ يغوعة ؤلاؾغإ في جد٤ُ٣ قغوٍ امخشا٫ الؿلُاث اإلاهٞغ

ُت الٟٗالت ؾىاء حٗل٤ بجاهب اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بالؿلُاث الغ٢ابُت ؤو جل٪ الخان ت اإلاهٞغ

ت مً َٝغ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت. و هى ما ؾ٤ُُٗ ٖملُت  بخُب٤ُ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

 . IIIالخُب٤ُ الؿلُم إلاٗاًحر باػ٫ 

  جخُلب ٖملُت اؾخسضام ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت وي٘ ؤهضاٝ واضخت و جدضًض

ىهاث و ج٣ُُم الىخاثج، و جدضًض ؤلاظغاءاث بىاء ٖلى الىخاثج اإلاخده ل ٖليها و حٗىص ؾِىاٍع

ت .  اإلاؿاولُت بلى مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الخىُٟظًت للمهاٝع الخجاٍع

 

 

  ضم في ْل الىيُٗت الخالُت للىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي اإلادؿمت بهُمىت ال٣ُإ الٗمىمي ٖو

ازخباعاث  هه مً ألاظضع بضاًت بظغاءؤهغي  ،الًاُٚتجىاٞغ قغوٍ جُب٤ُ ازخباعاث ألاويإ 

ًاُٚت ٖلى مؿخىي هظه اإلاهاٝع الٗمىمُت باٖخباعها طاث ؤهمُت هٓامُت و  ألاويإ ال

ً الهامحن هما ال٣غوى  و الؿُىلت ،مً ؤظل يمان حُُٛت ٧اُٞت لهظه التر٦حز ٖلى اإلاخٛحًر
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 اإلاساَغ 

مً َٝغ بى٪  َحر بى٪ الجؼاثغ )وي٘ و جهمُم مىهجُت الزخباعاث الًِٛ جخمجؤو طل٪ جدذ 

 الجؼاثغ( .

 ىه زال٫ اؾدىاصا ل ظل مخىؾِ، ؾ٩ُىن ؤخل٪ الازخباعاث و بى٪ اإلاٗلىماث الظي ًخم ج٩ٍى

حر قغوٍ و مخُلباث بظغاء ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي  باإلم٩ان جٞى

ت بما ًخىا٤ٞ و جىنُاث لجىت باػ٫ .  للىٓام اإلاهغفي، و بظل٪ اؾخ٨ما٫ مجا٫ الغ٢ابت الاختراٍػ

  ُاإلاجإهُل ال٩ىاصع  ٖلى مؿخىي بى٪ الجؼاثغ زانت في مجا٫ ج٣ُُم ؤصاء اإلاهاٝع  تهٞغ

و بظغاء ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت، مما ٌؿخضعي ؤبًا ؤلاؾغإ في مداولت وي٘ زُت 

   مخىؾُت اإلاضي لخدؿحن ؤصاء اإلاغا٢بحن و جإهُلهم في هظا اإلاجا٫. البض مً التر٦حز ٖلى يغوعة 

اعاثؤن جمـ ٖملُت الغؾ٩لت و الخإهُل ٧اٞ  الغ٢ابُت ٖلى مؿخىي بى٪ الجؼاثغ  ت ؤلَا

ت مُٗىت و ٖلى مؿخىي اإلاهاٝع و ؤن ال ج٩ىن خ٨غا ٖلى  جخُلب  ن ٖملُت الخإهُلألمجمٖى

ً و بقغاٝ زام مً َٝغ هُئاث ع٢ابُت و بقغاُٞت صولُت طاث بإ ٦بحر في هظا اإلاجا٫ .  ج٩ٍى

  يغوعة جًمحن هخاثج مُٗاعCAMELS  ت التي ًٟصر ٖنها اإلاهاٝعيمً البُاهاث اإلاالُت  الؿىٍى

ت للجمهىع و  و  مً الكٟاُٞت  ،مما ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ ٢ضع ٧اٝ اإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

ُت. IIالضٖاثم ألاؾاؾُت الجٟا٢ُت باػ٫  خضؤًم٨ً مً جد٤ُ٣   للغ٢ابت اإلاهٞغ

 ُت جغ٦حز ظهىص الغ٢ابت ٖلى مساَغ الاثخمان و مساَغ الؿُىلت للمهاٝع الٗمىم يغوعة

 باٖخباعها مً ؤهم اإلاساَغ التي حٗترى اليكاٍ اإلاهغفي في الجؼاثغ.

  الغ٢ابت الؿلُاث الغ٢ابُت الٛغبُت اإلاخُىعة في مجا٫ جُب٤ُ ؤصواث الاؾخٗاهت بسبراث و ججاعب

ت ُت جخُلب جضُٖم ٦بحر أل ،ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي و اإلاؿخىي ال٨لي الاختراٍػ ن هظه الى٣لت الىٖى

 للؿلُاث الغ٢ابُت

 

 

 آٞا١ البدض 

زانت في الؿىىاث ال٣اصمت ضعاؾخه ؤن هىا٥ آٞا٢ا واؾٗت لدبحن ه مً زال٫ جىاو٫ هظا البدض،

ُت و ٦ظا ،باٖخباع ؤن هىا٥ الٗضًض مً الىعقاث ؤلانالخُت ال٨بحر ة   التي  جيخٓغ الهُئاث الغ٢ابُت اإلاهٞغ
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ت ؾىاء حٗل٤ ألا  اإلاؿاولحن ٖلى بصاعة اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت، مغ بةعؾاء و جُب٤ُ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

ُت ؾؤو ؤلانالخاث التي  IIIالتي جًمىتها اجٟا٢ُت باػ٫   خمـ مىاهج و ؤصواث الغ٢ابُت اإلاهٞغ

 . التي جهاخب ٖملُت جُب٣ُها

غوخت ؤن جٟخذ    ؤٞا٢ا للبدض جخٗل٤ بةًجاص    ٦ما ًم٨ً لهظه ألَا

 ُب٤ُ ازخباعاث الًِٛ إلاساَغ الاثخمان و ج آلالُاث و ألاؾـ الىاظب اجساطها إلعؾاء

 و مساَغ الؿُىلت في اإلاهاٝع  .

 .آلُاث جُب٤ُ ازخباعاث الًِٛ ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي 

  غ و جدؿحن ٖملُت الغ٢ابت بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ  ٖلى اإلاهاٝع واإلااؾؿاث ؾبل جٍُى

 اإلاالُت الجؼاثغي.
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 اإلاالخـــــــــــــــــــــــ٤
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ال٣ىاثم الضوعٍت اإلاهغح بها مً َٝغ : 01امللحم سكم 

ت  اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

: ال٣ىاثم الضوعٍت اإلاهغح بها مً َٝغ اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغت01امللحم سكم   
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ألامىا٫ الخانت ال٣اهىهُت : 02امللحم سكم   
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الخٗغياث اإلاغجخت بمىظب زُغ ال٣غى: 03امللحم سكم  
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الخٗغياث اإلاغجخت بمىظب الخُغ الٗملُاحي: 04امللحم سكم   
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الؿى١  الخٗغياث اإلاغجخت بمىظب زُغ : 05امللحم سكم   
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وؿبت اإلاالءة اإلاالُت: 06امللحم سكم   
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٤ الخٗلُمت ع٢م : 07امللحم سكم   29/11/1994اإلاىا٣ٞت لـ  74-94م٩ىهاث عؤؽ اإلاا٫ ال٣اهىوي ٞو

ت  اإلاخٗل٣ت بال٣ىاٖض الاختراٍػ
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ذ بمٗامل الؿُىلت: 08امللحم سكم  هماطط خؿاب والخهٍغ  
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اؾخبُان زام بةصاعة الؿُىلت: 09امللحم سكم   
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 مـــاحـػــــاملؤوال
 ٢امىؽ ٖغبي ٖغبي و معجم اإلاٗاوي الجام٘"، اإلاٗاوي

 الىــــخــبزاهُا 
، نىضو١ ملخاؾشؾش ؤظاظُت و مػاضشة في الشكابت غلى البىىن و بداسة اؤببغاهُم ال٨غاؾت ،  .1

 2006الى٣ض الٗغبي مٗهض الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، ؤبى ْبي ،ؤلاماعاث، 

صاع ال٨ٟغ لليكغ و الخىػَ٘  ،بداسة الػملُاث املطشفُت و الشكابت غليهاخمض نبخي الُٗاصي، ؤ .2

 ،ٖمان ،ألاعصن 2010،

اء ،م املشاحػت الذاخلُت للبىىن و املاظعاث الاكخطادًتخمض ٖبض الهاصي الجُاع ،ؤ .3 ٨خبت الٞى

ت ،مهغ،     .2017ال٣اهىهُت ؤلاؾ٨ىضٍع

 . 2006، صاع ظهُىت، ٖمان، ألاعصن، الشكابت املالُت في اللؿاع الحىىميؤ٦غم ببغاهُم خماص ، .4

،صاع واثل لليكغ و مذخل جدلُلي و هظشي  الىلىد و املطاسفؤ٦غم خضاص و مكهىع هظلى٫، .5

 2005الخىػَ٘ ألاعصن، ٖمان،

، صاع الشكابت املالُت في الىظام الاكخطادي إلاظالميُٖانغة،  بؿام ٖىى ٖبض الغخُم .6

 2010الخامض لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن ، 

م ؤخمض ٢ىضوػ، ٖبض الغػا١ خباع، لٖلي ب ًب .7 مخاؾش  بداسةاملخاؾش:  بداسةٗؼوػ، ٖبض ال٨ٍغ

 2013، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، املشخلاث املالُت

 ،، صاع الغهُم  لليكغ ،ٖمان، ألاعصن مبادت إلاداسةمدمض م٣ضاصي، مدمض الخحر  ٞاًذ،  جِؿحر  .8

2016 . 

ا الضوعي،ٌؿغا الؿامغاجي ، .9 ت و العُاظاث الىلذًتػ٦ٍغ صاع الُاػوعي الٗلمُت ، البىىن املشهٍض

 لليكغ 

  2013و الخىػَ٘ ٖمان، ألاعصن،

م الكى٧ي، .10  ،صاع الىٟاجـ لليكغ في الاكخطاد إلاظالميالشكابت غلى املاٌ الػام قاصي ؤهىع ٦ٍغ

   2011 ،و الخىػَ٘

صاع  ٬بداسة املخاؾش ٬زغونآهىع وؾُم مدمض الخضاص و  ٬مىس ى مدمىص ببغاهُم ٬ق٣حر هىعي .11

 . 2012عصن، ألا ٬اإلاِؿغة اليكغ

/I املشاحؼ باللغت الػشبُت 
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، الضاع الجامُٗت، الخؿىساث الػاملُت واوػياظاتها غلى ؤغماٌ البىىنَاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،  .12

 2003 مهغ

اث مبادت الاكخطاد الىلذي و املطشفيٖبض ال٣اصع زلُل ، .13 ، الجؼء الشاوي،صًىان اإلاُبٖى

 .2012الجؼاثغ  الجامُٗت

م  .14  عصنألا ٖمان،ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  ،املشخلاث املالُت ،خمض ٢ىضوػ ؤٖبض ال٨ٍغ

2014 . 

اث االشكابت املطشفیتٖبض ال٨غیم َیاع، .15 ني للمُبٖى  ،الجؼاثغ،2 لجامٗیت،َبٗت،الضیىان الَى

1989  

ت ،،الضاع الجامُٗت 3إلاضالح املطشفي و ملشساث باٌص ٖبض اإلاُلب ٖبض اإلاجُض،  .16 ؤلاؾ٨ىضٍع

،2013. 

، الُبٗت الشاهُت، صاع اإلاِؿغة مداظبت البىىنٞاث٤ ق٣حر ٖا٠َ ألازغؽ، ٖبض الغخمً ؾالم ، .17

 . 2008و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان، ألاعصن  لليكغ

 2016هُٟى وٗماث ، بصاعة البىى٥ ، صاع الابخ٩اع لليكغ و الخىػَ٘ ، ال٣ضؽ ، مدمض  م .18

تخمض ،ؤمدمض ؾمحر  .19  ،صاع اإلاِؿغة لليكغ الجىدة الشاملت و جدلُم الشكابت في البىىن الخجاٍس

 . 2009و الُباٖت،ٖمان،ألاعصن،  و الخىػَ٘

تالجىدة الشاملت و جدلُم الشكابت في البىىن الخخمض،ؤمدمض ؾمحر  .20  ، صاع اإلاِؿغة لليكغ جاٍس

 . 2009و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان، ألاعصن، 

 . 2015،صاع اإلاىاهج لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،ألاعصن ،بداسة البىىنمدمض ٖبض الٟخاح الهحرفي ،  .21

 البىىن إلاظالمُت و مإصق باٌص مً مىظىس املؿلىباث و الاظدُفاءمدمض مدمىص اإلا٩اوي، .22

 ٌ  .2011غ و ال٣اهىن، اإلاىهىعة مهغ، صاع ال٨ٟ ملشساث باص

،)ٖحن ؤصماث الػمالث في الػالكاث الىلذًت الذولُتمغوان ُٖىن،ؤؾٗاع نٝغ الٗمالث:  .23

 .1992ملُلت: صاع الهضي 

  ، صاع البضاًت هاقغون مفاَُم خذًثت في الشكابت  الذاخلُت و املالُتمهُٟى نالر ؾالمت ، .24

 .2010ألاعصن،  و مىػٖىن ٖمان

هاع الٗلمي لليكغ و واملطاسف الىلىد٧افي ومدمىص ٖؼث اللخام، مهُٟى ًىؾ٠  .25 ،صاع ؤلٖا

 ،  2016عصن، ألا ٖمان، جىػَ٘

ت و دوسَا في اكخطادًاث الذٌو ًىؾ٠ خؿً ًىؾ٠، .26 ،صاع الخٗلُم الجامعي  البىىن املشهٍض

ت مهغ،  2014ؤلاؾ٨ىضٍع
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  الجامػُت شظاثلال زالثا

، مشهب جمُُؼ الغاص الؿبُعي ظىُىذة همىرحا ألاداء الشكابت الخىظُمُت و بًمان مدامضًت،  .1

ؤوث  20مظ٦غة ماظِؿخحر ٚحر ميكىعة ،٧لُت الٗلىم الاظخماُٖت و الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت 

 . 2008،ؾ٨ُ٨ضة،  1955

مت،  .2 بىاء ماشش ججمُعي للىظام املالي الجضاثشي للفترة الاظخلشاس املالي الىظامي طهبي ٍع

في الٗلىم الا٢خهاصًت ٚحر ميكىعة ،  ٧لُت الٗلىم    LMDص٦خىعاه ؤَغوخت  (2003-2011)

 .  2013-2012،الؿىت الجامُٗت  2الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت ٢ؿىُُىت 

،عؾالت الىفاءة الدشغُلُت للمطاسف إلاظالمُت دساظت جؿبُلُت ملاسهتقىقي بىع٢ُت ، .3

لىم الدؿُحر ،ظامٗت ؾ٠ُُ  ص٦خىعاه ٖلىم ٚحر ميكىعة ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ت ٖو والخجاٍع

 . 2011-2010،الجؼاثغ ،الؿىت الجامُٗت 

تقُش ٖبض الخ٤ .4 ٧لُت ال٣اهىن ،ظامٗت مدمض ، مظ٦غة ماظؿخحر،، الشكابت غلى البىىن الخجاٍس

 . 2010- 2009ؾىت،الجؼاثغ  بى٢اعة، بىمغصاؽ ،

،عؾالت  طاسف إلاظالمُتهدى مىهج مخيامل للشكابت غلى املمهُٟى ببغاهُم مدمض مهُٟى ، .5

٨ُت اإلاٟخىخت ،م٨خب ال٣اهغة ،٢ؿم الا٢خهاص ؤلاؾالمي،  ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة  الجامٗت ألامٍغ

2012. 

 آلُت سكابت البىً املشهضي غلى ؤغماٌ البىىن في غل املػاًير الذولُت، مىس ى مباع٥ ؤخالم .6

الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم ٧لُت ،صعاؾت خالت بى٪ الجؼاثغ ،  مظ٦غة ماظِؿخحر ٚحر ميكىعة   

 .2005–2004الدؿُحر  ،ظامٗت الجؼاثغ ،ؾىت 

 

  البدىر و الذساظاث عابٗا 
 .، ؤوعا١ ٖمل ، مهغ ، ال جىظض ؾىت اليكغ IIملشساث باٌص ؤمل ؾلُان ،  .1

، كُاط مالءة البىىن إلاظالمُت في بؾاس املػُاس الجذًذ لىفاًت سؤظا ملاٌخؿً ماھغ الكیش ، .2

 ،مت للماجمغ الٗالمي الشالض لال٢خهاص ؤلاؾالمي،ظامٗت ؤم ال٣غي ،م٨ت اإلا٨غمتوع٢ت ٖمل م٣ض

  2005،الؿٗىصًت 

ذان مدمذ ،حباس غبذ الشصاق ،مخؿلباث جىُُف الشكابت املطشفُت في الىظام املطشفي  .3 ٍص

اإلااجمغ الٗلمي الضولي الشاوي خى٫ بنالح الىٓام اإلاهغفي الجضاثشي مؼ املػاًير الػاملُت، 

 .  2008ماعؽ  12و  11اثغي،ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت، ؤًام الجؼ 
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واكؼ الطيرفت إلاظالمُت في ظل الىظم و املػاًير َهغاوي ؤؾماء ، بً خبِب ٖبض الغػا١ ،  .4

ت ل ؤلاؾالمي: بصاعة اإلاساَغ الاختراٍص ت ؤلاؾالمُت والخمٍى ، اإلااجمغ الضولي الغاب٘ اإلاٗني بالهحٞر

ألاعصن بالخٗاون م٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدىر  -ٖمان -ى٪ ألاعصوي اإلاغ٦ؼي والخىُٓم وؤلاقغاٝ ،الب

ب الخاب٘ للبى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت  ش : -ظضة في مضًىت ٖمان –والخضٍع ؤ٦خىبغ 8-6ألاعصن بخاٍع

2012 

واع مت لخص٢ت م٣وع  -  IIاجفاكُت باٌص –مػاًير باٌص للشكابت املطشفُت ،ٖبض ال٣اصع قا  ي .5

بضون صة ،الؿٗىصًت ،ظػ، یػلٗاص ٖب٥ لملاظامٗت ، إلؾالميص اال٢جنار اابخػ ؤکعمء،بٗاعألا

 وكغ.ؾىت 

 ماششاث الحُؿت اليلُت و بمياهُت الخيبا املبىش باألصماثٖلي ٖبض الغيا خمىصي الٗمُض، .6

ت الٗامت للخهاء و ألابدار ، البى٪ اإلاغ٦ؼي دساظت جؿبُلُت خالت الػشاق  ،اإلاضًٍغ

  (https://www.cbi.iq/documents/Ali1.pdfٖلى اإلاى٢٘  ٞغةالٗغاقي،بضون ؾىت وكغ )مخى 

، بدض م٣ضم للملخ٣ى هفاًت سؤط املاٌ املطشفي غلى غىء جىضُاث لجىت باٌ لُُب، ا لخُلر .7

لُت ني خى٫ ؤلانالح اإلاهغفي في الجؼاثغ ، ظٍى  .2005 الَى

ت ومػاًير لجىت الػاملُ الشكابت املطشفُت في ظل الخدىالث الاكخطادًتخمض قلبي ، ؤماظضة  .8

، ت و الخؿبُمباٌص ػاث غملُاث البىىن بين الىظٍش ، ٧لُت ال٣اهىن بالخٗاون م٘ ماجمش حشَش

ت ظامٗت الحرمى٥ ،ألاعصن،   .2002  صٌؿمبر ٧22لُت الا٢خهاص و الٗلىم ؤلاصاٍع

دوس العلؿاث الشكابُت في الشكابت غلى املاظعاث املالُت  مدمض ٖلى ًىؾ٠ ؤخمض ، .9

 . 19/07/2017غ الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت الشاوي، الؿىصان، ماجم إلاظالمُت

ت في الحذ مً املخاؾش الىظامُت و خماًت الاظخلشاس املاليدمض ٖماًغة ،م .10 ، دوس البىىن املشهٍض

ُت، ّٖمان،   ؤوعا١ اإلالخ٣ى الا٢خهاصي الٗغبي ألاو٫ إلصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهٞغ

 .8/6/2015ألاعصن، 

اإلالخ٣ى الا٢خهاصي الٗغبي ألاو٫ إلصاعة   ؤوعا١اخخباساث ألاوغاع الػاغؿت،ٖماًغة، مضدم .11

ش  اإلاساَغ  ُت، ّٖمان، ألاعصن ،بخاٍع  . 8/6/2015في اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهٞغ

البى٪ اإلاغ٦ؼي الشكابت املطشفیت غلى مىاسد واظخخذاماث اللؿاع الػام،مخي الضیً الٛغیب، .12

ُت،اإلاهغي،مٗهض الضعاؾاث   . 1970  اإلاهٞغ

غلى الىظام املطشفي   IIIملشساث لجىت باٌص  جإزيرمٟخاح نالر،عخا٫ ٞاَمت ،  .13

ل  ؤلاؾالميإلاظالمي،  10-09ؤًام ،جغ٦ُا ،اؾُىبى٫  ،اإلااجمغ الٗالمي الخاؾ٘ لال٢خهاص و الخمٍى

 . 2013ؾبخمبر 

لخ٣ى الا٢خهاصي وع٢ت يمً اإلا،سؤط املاٌ الذاخلي واملشاحػت إلاششافُت ،ولُض ال٣هغاوي  .14

ُت، ّٖمان   2015ألاعصن ،  –الٗغبي ألاو٫ إلصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث اإلاالُت   واإلاهٞغ
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   امللاالث و الذوسٍاثخامعا 
ببغاهُم ٖلي، هٓام الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام في الا٢خهاص ،مجلت البُان : مجلت بؾالمُت ظامٗت،  .1

 .  2010، 275الٗضص 

ُت ،الؿلؿلت الخامؿت،الٗضص ،وك IIIاجٟا٢ُت باػ٫  .2 ُت ًهضعها مٗهض الضعاؾاث اإلاهٞغ  5غة جٖى

ذ، صٌؿمبر   .2012ال٩ٍى
ُت،الٗضص اخخباساث الػغـ .3 ُت ًهضعها مٗهض الضعاؾاث اإلاهٞغ ،وكغة بياءاث، وكغة جٖى

ذ، صٌؿمبر   .2010الخامـ  ال٩ٍى

ض  و دوسَا في جدلُم مبادت 3ملشساث باٌص  بَغل ٖبض ال٣اصع  و ػهحر ٚغاًت، .4 الحىهمت و حػٍض

  ،مجلت الا٢خهاص و اإلاالُت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الاظخلشاس املالي و املطشفي  الػاملي

لي، الكل٠،اإلاجلض ت و ٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت خؿِبت بً بٖى  01،2015،الٗضص01ع٢م و الخجاٍع

ٌ  لجىت ملشساث بسظاء جدذًاث٢لمحن،  هكام بغباع ، مدمض الضًً هىع  .5  ملطاسفا في III باص

ت ت ،اإلاجلت الجضاثٍش ل، ؤ، 01واإلاالُت، الٗضص  لال٢خهاص الجؼاثٍغ  . 2014ٍٞغ

ت و ؤزغها ٖلى الٗمل اإلاهغفي بالجؼاثغ، مجلت اإلا٨ٟغ  .6 بىخٟو ظالب وٗىاٖت ،الغ٢ابت الاختراٍػ

 .٧2014لُت الخ٣ى١ و الٗلىم ،ظامٗت مدمض زًُغ ، بؿ٨غة، الٗضص الخاصي ٖكغ، ؾبخمبر 

ت لبى٪ الجؼاثغ، 3 م٣غعاث باػ٫  ؤزغ مسُاع،" بىصالي .7 في ٖملُت اجساط ٢غاع يبِ اإلاٗاًحر الاختراٍػ

، اإلاجلض بكاع،ظامٗت َاهغي  مدمض مجلت البكاثغ الا٢خهاصًت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ،

   2017 ،ظىان  02الٗضص ، الشالض

٤ الامخشا٫ ظىعاء ؤخمض ؾلمان الٗامغي، خمؼة ٞاث٤ وهُب الؼبُضي، صوع الخٟخِل في جد٣ُ .8

ُت، مجلض صعاؾاث مالُت ومداؾبُت، مجلض  ٗاث اإلاهٞغ  2017، 39، الٗضص 12للدكَغ

ت بحن اإلاٟهىم الىيعي و اإلاٟهىم  .9 خؼام ماَغ اإلاُحري و هاوي ًىؾ٠ زاق٣ىجي ،الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ؼ :الا٢خهاص و ؤلاصاعة، الؿٗىصًت ،  .1997ؤلاؾالمي  ،مجلت ظامٗت اإلال٪ بً ٖبض الٍٗؼ

 3واكؼ وؤفاق جؿبُم البىىن إلاظالمُت مللشساث باٌص ت و  هاصًت بلىعغي  "عخا٫ ٞاَم .10

اإلاجلـ الٗام للبىى٥ مهٝغ الغاظخي ؤلاؾالمي  همىطظا،مجلت الا٢خهاص ؤلاؾالمي الٗاإلاُت ،  

 .  2014،ماي  26بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ ؤبدار ٣ٞه اإلاٗامالث ؤلاؾالمُت،الٗضص  ؤلاؾالمُت

م،  .11 ىام ٍع وس مطش ف  ظىسٍت املشهضي في الشكابت غً املطاسف ألاخشي وآلُت دالغيا ٣ٖبت ٚو

،مجلت ظامٗت حكٍغً للضعاؾاث والبدىر الٗلمُت،ؾلؿلت الٗلىم الا٢خهاصًت جفػُله

 .2005، 2،ٖضص27وال٣اهىهُت، ؾىعٍا، مجلض

دوس مػاًير هفاًت سؤط املاٌ املطشفي وفم خمض مدمض ٞهمي ؾُٗض ، ؤػهغاء ٖبُض اإلاال٩ي ، .12

، مجلت صعاؾاث مداؾبُت و مالُت،اإلاجلض الشامً غلى املخاؾشة الاثخماهُت 2و   1ث باٌص ملشسا

   2013، الٟهل الشالض، 24الٗضص 
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صًىان الغ٢ابت  – دوس الشكابت الخاسحُت في جىظُم العُاظت الاظخيرادًتؾالم مدمىص ٖبىص ،  .13

ا١،اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث مجلت صعاؾاث مداؾبُت و مالُت،ظامٗت بٛضاص،الٗغ  -اإلاالُت همىطظا

 .2016، الٟهل الشاوي،ؾىت 35اإلاالُت واإلاداؾبُت ، اإلاجلض الخاصي ٖكغ ،الٗضص 

جفػُل ؤهظمت الشكابت املطشفُت و  ،نالح الضًً مدمض ؤمحن ؤلامام  وناص١ عاقض الكمغي  .14

ا وفم املػاًير الذولُت  َش  ،ظامٗت،مجلت ؤلاصاعة و الا٢خهاص همىرحا CRAFTهظام جؿٍى

ت ،الٗغا١  .   2011،     90الٗضص  ،الؿىت الغابٗت و الشالزىن  ،اإلاؿدىهٍغ

 مخؿلباث همىرج اخخباساث الخدمل و بمياهُت الخؿبُم  ،نالح الضًً مدمض ؤمحن .15

ٟي البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي ،مجلت  "الػشاكُت   املطاسف في صعاؾت جُب٣ُُت ألعاء ُٖىت مً مْى

ت و الٗلىم الا٢خهاصًت    الٗغا١ ، بٛضاص،71الٗضص ظامٗت بٛضاص ٧لُت الا٢خهاص و ؤلاصاعة ،،ؤلاصاٍع

2013 . 

 نالح قا٦غ البٛضاصي، مدمض زمِـ خؿً الخمُمي، صوع الغ٢ابت ؤلاقغاُٞت للبى٪ اإلاغ٦ؼي  .16

ؼ الىعي الغ٢ابي اإلاهغفي  بدض جُب٣ُي في البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي و ُٖىت مً اإلاهاٝع -في حٍٗؼ

،الٟهل 28صعاؾاث مداؾبُت و مالُت،اإلاجلض الخاؾ٘،الٗضص مجلت -الٗغا٢ُت الخانت

 .2014الشالض،لؿىت 

 في جلُُم ؤداء وؤَمیت هظام  املطاسف    CAMELSؤَمُت هظام   ٖباؽ ٞايل عخیم،  .17

ني ؤلاؾالمي ،مجلت ٧لیت بٛضاص للٗلىم الا٢خهاصیت  في الػشاق صعاؾت خالت ٖلى اإلاهٝغ الَى

 .2014ىن،الجامٗت، الٗضص الخاؾ٘ والشالز

ٖبض اإلاامً ٖلي،الغ٢ابت الخاعظیت الكاملت ٦إصاة إلاخابٗت ج٣ىیم ألاصاء،مجلت اإلاهاٝع  .18

 . 1991 ،بحروث،123-122الٗغبیت،الٗضص

٤ُ هجم ، م .19 الػملُاث املطشفُت غير اللاهىهُت و دوس الشكابت و الخذكُم في غىء . بان جٞى

 ٌ مغ٦ؼ صعاؾاث البهغة و الخلُج الٗغبي صعاؾت اؾخُالُٖت في اإلاهاٝع الٗغا٢ُت،   مبادت باص

 .2012،ؾىت 23 مجلت الا٢خهاصي الخلُجي،الٗضص 

ُت في ْل الخدىالث الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ومٗاًحر لجىت ؤماظضة  .20 خمض قلبي ، الغ٢ابت اإلاهٞغ

ت و الخُب٤ُ، ٧لُت ال٣اهىن بالخٗاون م٘ ٧لُت باػ٫، ٗاث ٖملُاث البىى٥ بحن الىٍٓغ ماجمغ حكَغ

ت ظامٗت الحرمى٥ ،ألاعصن، الا٢خهاص   . 2002صٌؿمبر  22و الٗلىم ؤلاصاٍع

هإدواث خذًثت للشكابت  CAELو   CAMELSملاسهت بين مػُاسي مال٪ الغقُض اخمض ، .21

 املطشفُت امليزاث و غُىب الخؿبُم،هُف ٌعخخذم مػُاس في كُاط ؤداء فشوع املطاسف

 .2005، ماعؽ 35،مجلت اإلاهغفي ،الٗضص و جطيُفها 

مفهىم سكابت البىً املشهضي غلى املطاسف نالر شخحر و ببغاهُم بؾماُٖل ببغاهُم،مدمض  .22

،الٗضص ١،الٗغامجلت اإلاد٤٣ الخلي للٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت،ظامٗت بابلدساظت ملاسهت،

 . 2017الؿىت الخاؾٗت ، /الشاوي
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غىؽ اخخباساث اللذسة غلى جدمل الػ بىىن جدذ الػغـ هحرو٧ىعا ولُلُاها قىمازغ، .23

اث اكخطادًت بالغت الشذة َى ل جلُم كذسة البىىن بمداواة ؤدائها في ظِىاٍس  ،الخمٍى

لُت 02،الٗضص 50و الخىمُت، مجلت ٞهلُت ًهضعها نىضو١ الى٣ض الضولي،اإلاجلض   . 2013،ظٍى

بض هللا،باقىف خمُض ، .24 دوس ؤحهضة الخىظُم والشكابت في إلاششاف غلى البىىن املازشة وصان بٖى

ما٫ والضعاؾاث الا٢خهاصًت، الجؼاثغ،الٗضص الشاوي   املالي الػاملي غلى الىظام ، مجلت بصاعة ألٖا

2016  . 

 

ـتظادظا ــش العـىٍى   الخلـاٍس

غ خى٫  .1  2012 الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ ، ؾىت بى٪ الجؼاثغ ،ج٣ٍغ

غ خى٫  .2  .2009ؾىت  ، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغبى٪ الجؼاثغ ،ج٣ٍغ

غ خى٫ ب .3  2015ؾىت  الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ ،ى٪ الجؼاثغ ،ج٣ٍغ

غ خى٫  .4  2014الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ ، ؾىت بى٪ الجؼاثغ ،ج٣ٍغ

غ خى٫  .5   . 2013الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ ؾىت بى٪ الجؼاثغ ،ج٣ٍغ

غ خى٫  .6  2016، ؾىت الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغبى٪ الجؼاثغ ،ج٣ٍغ

 ،البى٪ اإلاغ٦ؼي  1/2016 حٗلُماث ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت للبىى٥ الٗاملت في ألاعصن،ع٢م .7

 . 2016 ألاعصوي  

ُت الٟٗالت الهاصع ًٖ  .8 غ  نىضو١ الى٣ض الٗغبي اإلاخًمً اإلاباصت ألاؾاؾُت  للغ٢ابت  اإلاهٞغ ج٣ٍغ

ُت  .2014،  58ع٢م  ،لجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

 

  لىاهين و ألاوامش  ألاهظمت و  الخػلُماثال ظابػا 

ت ) -1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  2003/08/26 ل  اإلاىا٤ٞ  -11  03ع٢م ألامغ  (، 27/08/2003 الجٍغ

 .   03   -21،م م 52 ،الٗضص اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى

ت )   -2 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  2010/08/26اإلاىا٤ٞ لــ  04-10ألامغ ع٢م (، 01/09/2010الجٍغ

 ،م م 50،الٗضص  و اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى 2003/08/26ل اإلاىا٤ٞ    -11  03ألامغ ع٢م ٌٗض٫ و ًخمم  

11- 15  . 

ت )  -3 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ    02/2014/ 16ل اإلاىا٤ٞ  01-14الىٓام ع٢م  (، 25/09/2014الجٍغ

 .  21-28،م م 56ى اإلاهاٝع ،الٗضص ًخًمً وؿبت اإلاالءة اإلاُب٣ت ٖل
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ضة الغؾمُت  -4 ت ) الجٍغ  16ل اإلاىا٤ٞ  02-14الىٓام ع٢م  (، 28/09/2014للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

/02/2014    

 .  28-32،م م 56ًخٗل٤ باإلاساَغ ال٨بري و باإلاؿاهماث ،الٗضص     

ت )  -5 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  16ل اإلاىا٤ٞ  03-14م ع٢م الىٓا (، 28/09/2014الجٍغ

/02/2014   

 .  32--36،م م 56ًخًمً وؿبت اإلاالءة اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع ،الٗضص  

ت )    -6 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ل اإلاىا٤ٞ  04-11الىٓام ع٢م  ( ،   02/10/2011الجٍغ

24/05/2011  

 . 27--30،م م  54ٖضص ،اإلاخٗل٤ بخدضًض ٢ُاؽ،بصاعة و الغ٢ابت ٖلى زُغ الؿُىلت     

ت ) -7 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ   28/11/2011ل اإلاىا٤ٞ  08-11الىٓام  ع٢م ( ، 29/08/2012الجٍغ

 ..   21 -  32،م م 47ٖضص اإلاخًمً الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت ،   
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 ٌ  فهشط الجذاو

ٌ  الشكم  الطفدت غىىان الجذو

 10 ؤؾالُب الغ٢ابت 01

 26 ٓمت الغثِؿُت للغ٢ابت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفيألاه 02

ت ال٩لُت 03  36 ماقغاث ؤصواث الؿُاؾت الاختراٍػ

ت ال٩لُت والجؼثُت 04  37 م٣اعهت مىٓىعاث الؿُاؾت الاختراٍػ

 47 اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت بالؿلُاث الغ٢ابُت  05

 48 اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت باإلاهاٝع 06

٤ باػ٫ م٩ىهاث عؤؽ ا 07  I  58إلاا٫ ٞو

٤ اجٟا٢ُت باػ٫  08  I 60ألاوػان الترظُدُت إلاساَغ ألانى٫ ٞو

٤ باػ٫  09 ل الالتزاماث الٗغيُت ٞو  I 61مٗامالث جدٍى

 II 67ؤهضاٝ لجىت باػ٫ مً زال٫ اجٟا٢ُت باػ٫  10

ت لباػ٫  11 ٣ت اإلاُٗاٍع  II 72جغظُذ ألانى٫ خؿب الٍُغ

٣ت ا 12 ٤ ٍَغ  75 لخهي٠ُ الضازلي مهضع البُاهاث ٞو

 II 78وباػ٫   Iم٣اعهت ما بحن اجٟا٢ُت باػ٫  13

14 ً ت الٗكٍغ  84 هٓغة ٖلى ؤلانالخاث اإلاالُت الغثِؿُت إلاجمٖى

ت الجٟا٢ُت باػ٫  15  III 89ملخو اليؿب الاختراٍػ

ت 16  105 اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

ُت 17  119 2015خؿب الىٕى زال٫ ؾىت  خاالث ٖضم الامخشا٫ للخىُٓماث اإلاهٞغ

 128 خؿب وؿبت ٧ى٥ مٗامالث الترظُذ إلاساَغ ال٣غوى 18

 129 غظُذ الالتزاماث زاعط اإلاحزاهُتجمٗامالث  19

 132 ألامىا٫ الخانت ال٣اٖضًت 20

 133 ٖىانغ ألامىا٫ الخانت الخ٨مُلُت  21

 135 صوهى خؿب وؿبت ما٥ مٗامالث الترظُذ إلاساَغ ال٣غوى 22

 136 مٗامالث الترظُذ إلاساَغ ال٣غوى لٛحر اإلا٣ُمحن 23

 136 مٗامالث جغظُذ اإلاؿخد٣اث اإلاهىٟت  24

ل الالتزاماث بالخى٢ُ٘ 25  137 مٗامالث جدٍى

 138 الًماهاث اإلا٣بىلت ٦ٗامل ج٣لُو إلاساَغ ال٣غوى 26

 140 ٖىانغ مدٟٓت الخضاو٫ واإلاساَغ اإلاترجبت ٖنها 27

 141 غ اإلاترجبت ًٖ مدٟٓت الخضاو٫ جغظُداث اإلاساَ 28

 142 ويُٗاث ٖملُاث الهٝغ  29
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 151 ٞئاث اإلاؿخد٣اث اإلاهىٟت للمهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت 30

ت للىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي للٟترة  31  164 2015-2009اإلااقغاث الاختراٍػ

لُت هماطط خؿاب ٖىانغ وؿبت اإلاالءة اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاا 32

ت  الجؼاثٍغ

166 

م٣اعهت مخُلباث ألامىا٫ الخانت لباػ٫ واإلاٗخمضة مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت  33

ت  الجؼاثٍغ

167 

اع  م٣اعهت  34 اع الخىُٓمي ال٣ضًم و ؤلَا ٖملُت جغظُذ اإلاساَغ ال٨بري ما بحن ؤلَا

 الخىُٓمي الجضًض

171 

 173-172 الٗىانغ اإلاخًمىت ليؿبت اإلاالءة و٦ُُٟت خؿابها 35

هماطط خؿاب ٖىانغ وؿبت الؿُىلت ٖلى اإلاضي ال٣هحر اإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع  36

ت  واإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ

174 

 175 ٖىانغ البؿِ ليؿبت الؿُىلت 37

 176 ٖىانغ اإلا٣ام ليؿبت الؿُىلت 38

غ اإلاهغح بها مً َٝغ اإلاهاٝع 39  177 الخ٣اٍع

 179 اؾخبُان زام بةصاعة الؿُىلت 40

 181 مهٟىٞت مؿاٖضة لخ٣ُُم الؿُىلت  41

غ  ج٣ُُم صعظت امخشا٫ الىٓام اإلاهغفي للمباصت ألاؾاؾُت لباػ٫  42   FMIيمً ج٣ٍغ

 2013لؿىت 

183-184 

ت ل 43 خىُٟظ جىنُاث ؤلانالخاث اإلاخسظة مً َٝغ الؿلُاث الغ٢ابُت الجؼاثٍغ

 2007ؾىت 

186-187 

ُٞما ًسو  2013لؿىت  الضوليجىنُاث  ٍٞغ٤ نىضو١ الى٣ض ُب٤ُ ظهىص ج 44

ُت  الغ٢ابت اإلاهٞغ

189 

ُت لخ٣ُُم مدٟٓت ال٣غوى 45  193 اإلااقغاث ال٨مُت و الىٖى

ُت لىٓام  46  201 اإلاٗخمض مً َٝغ بى٪ الجؼاثغ CAMELSالٗىانغ ألاؾاؾُت و الٟٖغ

 205 البُاهاث اإلاالُت للمهاٝع ُٖىت الضعاؾت                    47

 206 ءة اإلاالُت للمهاٝع ُٖىت الضعاؾتٖىانغ اإلاال 48

 206 مدٟٓت ال٣غوى للمهاٝع ُٖىت الضعاؾت   49

 206 ماقغاث الؿُىلت للمهاٝع ُٖىت الضعاؾت 50

 207 هخاثج ازخباع ألاو٫ لخسٌُٟ الخهي٠ُ لٟئت ال٣غوى الىاظٗت 51

 208 هخاثج ازخباع الؿُىلت للُىم ألاو٫  52
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 فهشط ألاشياٌ

 الهٟدت ك٩لٖىىان ال الغ٢م

 23 ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت وؤهضاٞها 01

 ORAB   30  وعابؤالخهي٠ُ م٩ىهاث هٓام  02

 SABBA 31ه٩ُل بغهامج الغ٢ابت ؾابا  03

 II 67الضٖاثم الشالزت الجٟا٢ُت باػ٫  04

ُت ال٨بري  05  70 ٢اثمت الخُاعاث ألاؾاؾُت ل٣ُاؽ اإلاساَغ اإلاهٞغ

 82 2008ال٣غوى الغهىُت لؿىت ألاؾباب الغثِؿُت ألػمت  06

 III 86الخٗضًالث التي مؿذ عؤؽ اإلاا٫ ومسههاجه يمً اجٟا٢ُت باػ٫  07
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 117 جىُٓم الغ٢ابت الضازلُت للمهاٝع في الجؼاثغ 11

 127 م٩ىهاث ألامىا٫ الخانت الهاُٞت 12

اث٠ هٓام الخهي٠ُ اإلاهغفي اإلاٗخمض مً َٝغ بى٪ الجؼاثغ 13  198 ْو

٤ هٓام  14 ت ٞو ٣ت ج٣ُُم اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت الجؼاثٍغ  CAMALES 199ٍَغ

 202 الجؼاثغ مهٟىٞت ؤلاقغاٝ لبى٪ 15
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اث  ٞهغؽ اإلادخٍى
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ّفهرسّالمحتويــــــــــــــــــــــــات
ــــــىان ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  الطفدت الػىــــــــــــــــــــــ

 ي  -ؤ  اإلا٣ضمت

 93 - 01 الجؼء الىٓغي 

 :  52-02 مذخل للخػٍشف بالشكابت املطشفُت الفطل ألاٌو

 03 الشكابت املطشفُت جؿىس املبدث ألاٌو 

 03 ؤظالُبها الشكابت، ؤهىاغها، خطاثطها ومفهىم  املؿلب ألاٌو 

 03 ؤوال: حػٍشف الشكابت لغت و اضؿالخا

 06 ؤهىاغها زاهُا 

 09 خؿىاث و خطاثظ الشكابت زالثا 

 10 .ؤظالُب الشكابت   سابػا

 11 ت املطشفُت و ؤهىاغهاماَُت الشكاباملؿلب الثاوي 

ش الىظشي لها  11 ؤوال: مفهىمها و الخبًر

 14 ؤَذاف الشكابت املطشفُت زاهُا

 15 ؤهىاع  الشكابت املطشفُت زالثا  

 18 ؤدواث و ؾشق الشكابت املطشفُتاملؿلب الثالث 

ت، خطاثطها ووظاثفها ؤوال   18 البىىن املشهٍض

 20 ُت الىمُت  ؤدواث الشكابت املطشف زاهُا 

 23 الشكابت املطشفُت الىىغُت  زالثا 

 24 الشكابت املطشفُت املباششة    سابػا

 25 املطشفُت مىاهج الشكابت  املبدث الثاوي

 25 ؤهظمت إلاهزاس املبىش لخلُُم ؤداء املطاسفاملؿلب ألاٌو 

 25 إلاهزاس املبىشؤوال: ظهىس  ؤهظمت 

 CAMELS 27" زاهُا : هظام واملض  " 

 (ORAP)   30وساب  ؤهظام     زالثا  

 SAABA "   31 " هظام إلاهزاس املبىش "مػُاس  ظابا سابػا  

 32 الشكابت غلى املعخىي الىلي املؿلب الثاوي
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ت اليلُت   Macro prudential Policy) ) 32 ؤوال : مفهىم العُاظت الاختراٍص

ت  35 اليلُت زاهُا : ؤدواث العُاظت الاختراٍص

ت اليلُت و الجضثُت   زالثا   37 ملاسهت بين العُاظت الاختراٍص

 38 ( Stress Testingاخخباساث ألاوغاع الػاغؿت )سابػا: 

 44 املبادت ألاظاظُت للشكابت املطشفُت الفػالت املبدث الثالث 

: وشإة، مفهىم و ؤَذاف املبادت ألاظاظُت للشكابت املطشفُت  44 الفػالت املؿلب ألاٌو

 44 ؤوال: وشإة و ؤظغ الشكابت املطشفُت الفػالت  

 45 ؤَذافها  زاهُا 

 46 املبادت ألاظاظُت للشكابت املطشفُت الفػالت:املؿلب الثاوي 

 46 املبادت ألاظاظُت املشجبؿت بالجهاث الشكابُت ؤوال 

تختاملبادت ألاظاظُت املخػللت باملخؿلباث والخػلُماث الا زاهُا  48 راٍص

 II 54-93امخذاد الجفاكُت باٌص  IIIاجفاكُت باٌص الفطل الثاوي:  

)املبدث ألاٌو    I) 55اجفاكُت باٌص

 55 ظشوف جإظِغ لجىت باٌص و ؤَذافها املؿلب ألاٌو 

ٌ ؤوال  55 جإظِغ لجىت باص

ٌ  زاهُا :ؤَذاف  56 لجىت باص

 ٌ  I 57 املؿلب الثاوي : الجىاهب ألاظاظُت الجفاكُت باص

 I      57و ؤَذاف اجفاكُت باٌص    مػمىن  ؤوال

 58 املىىهاث ألاظاظُت لىفاًت سؤط املاٌزاهُا 

 I 60زالثا :جشحُذ ألاضٌى و الالتزاماث وفم باٌص 

تالا املؿلب الثالث : املػاًير   62 ) مػاًير هفاًت سؤط املاٌ( ختراٍص

 62 ( Ratio Cookeوعبت املالءة هىن ) –ؤوال 

ت  ألاخشي   63 زاهُا : اليعب الاختراٍص

 I 64حػذًالث اجفاكُت باٌص زالثا  : 

ٌ اًجابُاث و ظلبُاث املؿلب الشابؼ   I   64باص

 ٌ  I  64ؤوال: اًجابُاث باص

ٌ زاهُا   I 65ظلبُاث باص

)املبدث الثاوي   II) 66إلاؾاس الػام الجفاكُت باٌص

 ٌ ٌ  املؿلب ألاو  66 ( II)مشاخل بغذاد اجفاكُت باص
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)ؤوال   II) 66مشاخل و خطاثظ اجفاكُت باٌص

ٌ املؿلب الثاوي:  70 (II)ؾشق بداسة املخاؾش الىبري وفم باص

 70 الىبري  املطشفُتظاظُت للُاط املخاؾش ؤوال : الخُاساث ألا 

 76 خُاساث كُاط مخاؾش العىق  زاهُا 

 76 خُاساث كُاط املخاؾش الدشغُلُت زالثا

ٌ  Iالفاث بين  باٌص :الاخخسابػا    II 77و باص

 79 (II:  اًجابُاث و ظلبُاث اجفاكُت باٌص )خامعا 

 81 (III)اجفاكُت باٌص  املبدث الثالث 

 III  81ظشوف بضذاس باٌص  املؿلب ألاٌو 

 III  81بضذاس باٌص     ؤوال 

 83 إلاضالخاث املالُت ملجمىغت الػشٍشً زاهُا

 III 85اجفاكُت  باٌص املؿلب الثاوي : مداوس 

 86 جذغُم هىغُت و مخططاث ألامىاٌ الخاضت ؤوال 

 87 جذغُم مخؿلباث حغؿُت مخاؾش  مدفظت املبادالثزاهُا 

 88 بسظاء بػذ جدىؾي هلي غذ املخاؾش الىظامُت زالثا

 88  (Leverage Ratio) جؿبُم وعبت الشافػت املالُتسابػا 

 89 اكبت ظُىلت املطاسفخامعا :   جؿبُم وعبخين ملش 

 III 91ظادظا: اًجابُاث وظلبُاث باٌص 

 211-95 الجضء الخؿبُلي

 159-95 واكؼ الشكابت املطشفُت في الجضاثش الفطل الثالث

 96 و مهام العلؿاث الشكابُت في الجضاثش جىظُم :املبدث ألاٌو 

 96 بيُت  الىظام املطشفي الجضاثشي املؿلب ألاٌو 

 96 يل الىظام املطشفي الجضاثشي َُ ؤوال  

 97 الهُئاث الىلذًت زاهُا 

 99 َُئاث إلاداسة و الشكابت زالثا

ت و املاظعاث املالُت طاسفامل سابػا   103 الخجاٍس

 106 َُئاث الشكابت و إلاششاف غلى اللؿاع املطشفي و املالي في الجضاثش املؿلب الثاوي  

 106 املالياإلاهغفي وف غلى الىظام َُيل الشكابت و إلاششا ؤوال 
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اث الػامت لبىً الجضاثش و مهامها  زاهُا   107 املذًٍش

 114 مدافظي الحعاباث زالثا 

 115 ؤهىاع الشكابت املطشفُت و ؤدواتهااملبدث الثاوي 

 115 الشكابت الذاخلُت  املؿلب ألاٌو 

 115 مبادت الشكابت الذاخلُت الفػالت ؤوال 

ت زاهُا  116 بؾاس الشكابت الذاخلُت للمطاسف و املاظعاث املالُت الجضاثٍش

 118 الشكابت الخاسحُتاملؿلب  الثاوي 

 119 الشكابت املىخبُت ؤو غلى ؤظاط املعدىذاث ؤوال 

 120 الشكابت املُذاهُتزاهُا 

 120 الشكابت الشاملت زالثا 

 122 فها و ؤَذا ؤدواث الشكابت املطشفُتاملؿلب الثالث

 122 ؤدواث الشكابت املطشفُتؤوال 

 124 ؤَذافهازاهُا 

ت في الجضاثش  في ظل الخىافم  املبدث الثالث  حػذًل إلاؾاس الخىظُمي للمػاًير الاختراٍص

 IIIمؼ باٌص 

125 

ت املؿبلت في الجضاثش املؿلب ألاٌو   II 125كبل ضذوس باٌص اللىاغذ الاختراٍص

تؤوال: إلاؾاس الخى  125 ظُمي املخػلم باللىاغذ الاختراٍص

ت املؿبلت غلى الىظام املطشفي الجضاثشي   126 زاهُا: املػاًير الاختراٍص

 130 املؿلب الثاوي:  إلاؾاس  الخىظُمي الجذًذ ملػُاس  املالءة                  

 130 وعبت املالءة ؤوال 

 143 املخاؾش الىبري و املعاَماثزاهُا 

ً  زالثا  جطيُف املعخدلاث و الالتزاماث بالخىكُؼ للبىىن و املاظعاث املالُت و جىٍى

 املاوهاث غليها

149 

ض الُاث الشكابت الذاخلُت غلى املطاسف و  سابػا   153 املاظعاث املالُتحػٍض

 154 وعبت العُىلتاملؿلب الثالث 

 154 جدذًذ وعبت العُىلتؤوال  

 155 بت خؿش العُىلتآلُاث بداسة و مشاك زاهُا 

 211-161 في الجضاثش الشكابت املطشفُتغلى III بضالخاث باٌص  اوػياظاث الفطل الشابؼ
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 ٌ ت ػاملاوػياظاث جؿبُم   املبدث ألاو ت غلى املطاسف IIIلباٌص اًير الاختراٍص  162 الجضاثٍش

 ٌ  162 خطاثظ و ماششاث املخاهت املالُت للىظام املطشفي الجضاثشي  املؿلب ألاو

 162 خطاثظ الىظام املطشفي الجضاثشي ؤوال

 164 زاهُا: ماششاث املخاهت املالُت للىظام املطشفي الجضاثشي 

تاملؿلب الثاوي   165 اوػياظاث جؿبُم مػُاس املالءة غلى املطاسف الخجاٍس

 165 الخاضت حػذًل وعب ألامىاٌؤوال  والؤ

 167 املػذٌ ألادوى املؿلىبزاهُا 

 170 غىاضش وعبت املالءة املالُت لثازا

 172 هُفُت خعاب وعبت املالءة املالُت  سابػا

ٌ املؿلب الثالث   غلى وشاؽ املطاسف   IIIاوػياظاث جؿبُم مػُاس العُىلت لباص

ت                                  الجضاثٍش

174 

ذ بمػامل العُىلت ؤوال    174 همارج الخطٍش

 175 مػُاس العُىلت غلى املذي اللطيرمىىهاث  زاهُا  

 177  آلُاث جلُُم العُىلت املطشفُتزالثا 

ت  املبدث الثاوي في مجاٌ جدعين الشكابت جلُُم حهىد العلؿاث الشكابُت الجضاثٍش

   املطشفُت 

182 

 ٌ للمبادت ألاظاظُت  الىظام املطشفي الجضاثشي  جلُُم دسحت امخثاٌ املؿلب ألاو

 ٌ  لباص

182 

ٌ ؤ  182 وال  : جلُُم دسحت الامخثاٌ للمبادت ألاظاظُت لباص

هخاثج جلُُم ضىذوق الىلذ الذولي للمبادت الشكابُت املخػللت بالعلؿاث زاهُا : 

 الشكابُت

185 

 186 حهىد جىفُز جىضُاث ضىذوق الىلذ الذولي  املؿلب الثاوي 

ش   ؤوال  186 2013لعىت   ضىذوق الىلذ الذوليإلاضالخاث املخخزة غمً جلٍش

ش   زاهُا:   188 2016لعىت   ضىذوق الىلذ الذوليإلاضالخاث املخخزة  غمً جلٍش

 املػخمذة مً ؾشف العلؿاث الشكابُت مىاهج الشكابت املطشفُت  املبدث الثالث 

ت  في ظل                                 ٌ اجفاكُت جؿبُم الجضاثٍش  IIIباص

190 

 ٌ غلى  بالترهيز الشكابت جؿبُم هظام ُاث الشكابت املُذاهُت املػخمذة كبل آل  املؿلب ألاو

 املخاؾش

191 
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  191      جفدظ الىزاثم الخىظُمُت و املػلىماث الخالُت  ؤوال

 192 احشاء اظخبُاهاث   الخىلل بلى املطشف مدل املشاكبت و  زاهُا 

 192 الخلُُم  زالثا

 197 (  CAMELSغلى املخاؾش )همىرج  بالترهيز مىهج الشكابت  اإلاُلب الشاوي 

 CAMELS 198) (  وظاثف هظام الخطيُف املطشفي ؤوال 

 CAMELS 200 غشع آلُت الخلُُم للمطاسف و املاظعاث املالُت وفم همىرج زاهُا 

 202 مشخلت جلُُم املخاؾش  زالثا

 204 مىهج الشكابت اليلُت ؤو الىظامُت املؿلب الثالث 

  204كبل الاخخباس مجاٌ الذساظت و بُاهاث الاهؿالكت ؤوال 

 207 اخخباس  جدلُل الحعاظُت ملخاؾش اللشوع )مخاؾش الاثخمان (زاهُا 

 208 العُىلت  جدلُل الحعاظُت ملخاؾش اخخباس  زالثا 

 220-213 الخاجمت

 247-222 اإلاالخ٤

 260-249 ٢اثمت اإلاغاظ٘

 264-262 ٞهغؽ ألاق٩ا٫ والجضاو٫ 

اث  271-266 ٞهغؽ اإلادخٍى

 272 ملخو البدض

ّ



 

 
 

 ملخو البدض

 

 

ُت في الجؼاثغ مً ظغاء جُب٤ُ  هم ؤلاؤجدضًض  بلىيهضٝ هظا البدض  و٩ٗاؾاث التي قهضتها الغ٢ابت اإلاهٞغ

 .    IIIبنالخاث باػ٫ 

 بِىما جمذ  ؾلىب الىنٟي الخدلُلي في الجاهب الىٓغي ألجم اؾخسضام ا ،هضٝ جد٤ُ٣  هظا ال ظل ؤمً 

وا٢٘ الضوع  جدلُل و جٟؿحر   زحرةألل٣ض  جًمىذ هظه ا.   ؾلىب صعاؾت الخالتؤـبفي الجاهب الخُب٣ُي  الاؾخٗاهت 

                      مؿذ هظه الغ٢ابت ؤبغػث ؤهم الخُٛحراث التي  ، و مً ظهت  لهُئاث الغ٢ابُت الخابٗت لبى٪ الجؼاثغالغ٢ابي ل

َاع الخىُٓمي لهظه ؤلا اإلاؿخىي الجؼجي  ؤو ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي ،زانت  مىظ بضاًت جُب٤ُ ؾىاء ٖلى  ؤصواتهاو  

 زغي  . ؤ،م٘ جبُان اججاهاتها اإلاؿخ٣بلُت مً ظهت   2014هُال٢ا مً ؾىت بنالخاث  ؤلا 

ُت  بتو ؤصواث الغ٢ا  حٛحر ههج ؤهمها  مجمىٖت مً الىخاثجبلى هظا البدض الخىنل في نهاًت جم                 اإلاهٞغ

 اٖخماص مىهج الغ٢ابت بالتر٦حز و طل٪ مً زال٫ ، IIIبنالخاث باػ٫ جُب٤ُ  ٖملُت و٩ٗاؾاث بخض ؤـفي الجؼاثغ  ٦

و هى ما  ، 2013(  ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي مً َٝغ بى٪ الجؼاثغ  اهُال٢ا مً ؾىت  CAMELSٖلى اإلاساَغ )مُٗاع 

ُت مغ٦ؼة ٖلى صعظت مساَغ ٧ل ماؾؿتُجٗل الغ٢ابت ؾ ض و   مهٞغ  ٦ما جبحن  مؿخ٣بال . مً ٞٗالُتهابظل٪ ؾحًز

٣ت جُب٤ُ هه ال ًم٨ً ؤًًا ؤ جىاٞغ قغوَها  ٦مىهج للغ٢ابت ال٩لُت و طل٪ لٗضم ازخباعاث ألاويإ الًاُٚت ٍَغ

 و بظغاءاث م٨خىبت و مٗخمضة. و البُاهاث الكاملت و الض٣ُ٢ت،و ٖضم جىٞغ ؾُاؾاث ال٩ىاصع اإلااهلت زانت

ُت III، اجٟا٢ُت باػ٫ II اجٟا٢ُت باػ٫   املفخاخُت اليلماث ت و   ، الغ٢ابت اإلاهٞغ  .الغ٢ابت الاختراٍػ

 Résumé 

 

 

 
Cette étude  a pour objet d’identifier les  principales répercussions des réformes de Bâle III                        

sur  le contrôle bancaires en Algérie. 
Pour atteindre cet objectif, l'approche descriptive analytique  a été utilisée dans la partie théorique 

tandis qu’il a été employé dans la partie pratique la méthode de l’étude de cas. Cette dernière  a porté 
notamment sur l’analyse et l’interprétation  de la réalité du rôle de contrôle des Organes de contrôle   
de la Banque d’Algérie  et a souligné les changements les plus significatifs  survenus dans cette supervision  
et ses outils tant au niveau micro que macro, et ce en particulier depuis le début de l'application du cadre 
réglementaire de ces réformes à partir de 2014, tout en indiquant les tendances futures. 

Au terme de cette étude, plusieurs résultats ont été atteints à savoir : changement  de l’approche                       
du contrôle bancaire et ses outils qui représentent  l’une des plus importantes répercussions des réformes                     
de Bâle III sur  le contrôle bancaire en Algérie, et ce par l’adoption d’une nouvelle approche de contrôle                             
axée  sur les risques (méthode CAMELS), ce qui permettra de centrer le contrôle bancaire sur le degré                         
de risque   de chaque établissement bancaire et d'accroître ainsi son efficacité à l'avenir.  
Aussi, Il a également été constaté que la méthode des tests de résistance (stress tests) ne pouvait pas être 
appliquée comme méthode de contrôle au niveau macro , en raison de l'absence  de conditions notamment : 
un personnel qualifié, des données complètes et précises et l'absence de politiques et de procédures écrites 
et approuvées. 
 
Mots  clés : Accord Bâle II, Accord Bâle III, Contrôle bancaire et le Contrôle Prudentiel. 

غلى الذوس الشكابي للعلؿاث الىلذًت 3جإزير بضالخاث باٌص   

ت  دساظت خالت العلؿاث الىلذًت الجضاثٍش

L'impact des réformes de Bâle III sur le rôle de 
supervision des autorités monétaires 

Étude de cas : Autorités monétaires Algériennes 



 

 
 




