
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكل النمذجة ادلالية والبنكية أداة موضوعية تساعد يف اختاذ القرار، و تقييم السياسات اخلاصة 
وقد شهدت النماذج القياسية ادلستخدمة يف هذا اجملال . بالقطاع ادلايل والبنكي دلختلف الدول

تطورات متسارعة خالل العقود ادلاضية، حيث انتقلت النماذج ادلستخدمة من مناذج االحندار 
إىل مناذج وأدوات حديثة على غرار طرق حتليل السالسل الزمنية، النماذج غري خطية و 

 ... الشبكات العصبية
سامهت الربامج أو الرزم اإلحصائية يف هذا التطور، حيث سهلت على الباحثني االقتصاديني 

ميكن ذكر . التعامل مع النماذج و الطرق األكثر تعقيدا، و وفرت  الكثري من الوقت و اجلهد
 , EVIEWS , SPSS, RATSعلى سبيل ادلثال و ليس على سبيل احلصر

OXMETRICS, MATLAB…  
يومية، شهرية، )ساهم يف هذا التطور أيضا، قواعد البيانات اليت توفر سلتلف أشكال البيانات 

، و اليت تشمل معظم دول العامل و معظم القطاعات ادلالية و البنكية دبا فيها األسواق (...سنوية
 ,IFS, WDI, ORBIS BANKSCOPنذكر على سبيل ادلثال . ادلالية العادلية

FACTIVA     ...
ينعكس هذا التطور يف النماذج القياسية، و يف توفر البيانات، بشكل ملحوظ على نتائج 

حيث أن هذه النتائج حساسة جدا . األحباث و الدراسات ادلتعلقة بالقطاع ادلايل و البنكي
لألطر النظرية ادلستخدمة يف الدراسات، حساسة جدا للنماذج القياسية ادلستخدمة يف 

. الدراسات، و حساسة جدا للبيانات ادلستخدمة يف هذه الدراسات
ومن هنا جاءت فكرة هذا اليوم الدراسي، يف زلاولة الستعراض مجلة من األحباث اليت تستعمل 
األدوات والنماذج القياسية ادلختلفة، وكذا ببنات سلتلفة من مصادر متنوعة، يف زلاولة لإلجابة 

  .على بعض اإلشكاليات يف القطاع ادلايل و البنكي

ما مدى تطبيق النمذجة كأداة التخاذ القرارات المالية 
والبنكية وللمساهمة في بناء السياسات في ظل تسارع التطور 

 التكنولوجي؟
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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أو الرزم اإلحصائية يف اجملال ادلايل   مجالربا استخدامات .1
EVIEWS , SPSS, RATS , OXMETRICS, 

MATLAB… 
 .منهجية ومراحل النمذجة ادلالية والبنكية .2
 .ادلالية  البياناتاستغالل قواعد .3
 .إدارة ادلخاطر ادلالية باستخدام النماذج ادلالية .4
 .منذجة األسواق ادلالية .5
 . الصرفوأسعارمنذجة وإدارة التغريات يف معدالت الفائدة  .6

 .  ادلشاركة مفتوحة ألي مداخلة ذلا صلة بادلوضوع:مالحظة

 

 التعرف على معىن النمذجة واستخداماهتا غي اجملال ادلايل. 
  اإلطالع على منهجية ومراحل النمذجة القياسية يف اجملال ادلايل

 .والبنكي
  التعرف على أهم النماذج والطرق القياسية ادلستخدمة يف اجملال

 .ادلايل
  توسيع نطاق ادلعرفة وفهم الربرليات القياسية ادلستخدمة يف

 .عملية النمذجة  ادلالية والبنكية
  إثراء النقاش حول ادلسائل ادلتعلقة بالقضايا االقتصادية ادلرتكزة

 .على النماذج وقواعد البيانات
 



 

  

 

 

النقود و المؤسسات المالية في المغرب برعاية السيد مدير سلرب 
 العربي

 02: وحتت اشراف رئيس فرقة البحث رقم

 صوار يوسف : الربوفيسور 

:  رئيس اللجنة العلمية 

 زيرار سمية . د 

 :أعضاء اللجنة العلمية

 بن بوزيان محمد   . د.أ
 شعيب بغداد  .  د.أ
 بوثلجة عبد الناصر . د.أ
 بزاوية محمد  . د. أ 
 مناقر نور الدين . د.أ 
 شيبي عبد الرحيم . د 
 بلحرش عائشة. د 
 بن خالدي نوال. د 

 

 

: اللجنة العلمية
 

 

 

:  رئيس اللجنة التنظيمية

 زغودي أحمد  . د 

: أعضاء اللجنة التنظيمية

 عامر عبد الحقن ب. د 

 شكوري سيدي محمد   .د 

 إلياس الهناني فراح  . د

 زينب قليل. د   

  باغلي أحمد. د 

 إدريس اميرة   . د

 خربوش محمد . د.ط 

 حفصي زينب . د.ط 

 مريم دهينة د بن.ط 

 منال  د مصطفاي.ط 

 

 

: اللجنة التنظيمية
 

 

 

  أن ال يكون البحث قد سبق و قدم يف أي ملتقى علمي أو مت نشره يف
 .أي رللة
 جيب الرتكيز يف البحث حول موضوع احلوكمة البنكية. 
  (حضور ضروري)جيب على ادلشارك احلضور  .
 أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد احملاور .
  صفحة من حجم 15أن ال يتجاوز عدد صفحات ادلداخلة A4.  
  أن تتضمن ادلداخلة ملخص بلغة ادلقال و آخر بلغة غري ادلقال 
 16ان تكون ادلدخالت باللغة العربية مكتوبة باخلط Traditional 

Arabic و باللغة األجنبية خبط  Times New Roman 12 حبجم. 
 

 

 2019 فيفري 15: آخر اجل الستقبال ادلداخالت كاملة يوم 
  2019 فيفري 21الرد على قبول ادلداخالت يوم 
  2019 فيفري 28انعقاد اليوم الدراسي يوم                   

 

 

 

 

: شروط المشاركة

: تواريخ مهّمة

  :ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني التالي :مالحظة مهّمة
E-Mail : zirar_somaya@yahoo.fr                     

mifma@mail.univ-tlemcen.dz 
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