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 ديباجة اليوم الدراسي

به من مبادئ لقد عرفت الصناعة المصرفية و ما تتطل

شهد و ال لإلدارة و الرقابة عليها تطورا كبيرا  ،حيث 

يزال  اإلقتصاد العالمي تطور و توسع في جانبه المالي و 

متداد نشاط البنوك عن االمصرفي األمر  الذي نتج عنه 

حدود دولها، لهذا ظهرت الحاجة الملحة إلى معايير 

لمالي موحدة يمكن إستخدامها في التعامل المصرفي و ا

على المستوى الدولي، بحيث تضمن درجة كافية من 

الرقابة المصرفية، و حد أدنى من األمان ألموال 

 المودعين و تحقيق درجة عالية من المنافسة. 

وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في  

تقنين العديد من هذه التطورات ،و كانت اتفاقية بازل 

لذلك ،وقد بدأت هذه االتفاقية بوضع هي البداية  األولى

حدود دنيا لرأس المال لتحقيق ما أسمته بكفاية رأس المال 

و الذي يعتبر أحد االتجاهات الحديثة في إدارة البنوك.   

و بدورها البنوك الجزائرية و سعيا منها لمواكبة هذه 

زل كان لزاما عليها تبني مقررات لجنة باالتطورات 

ذلك من خالل قانون النقد و و قد تم للرقابة المصرفية، 

و  واقع ، و عليه يهدف اليوم الدراسي لمعرفة القرض

تطبيق معيار كفاية رأس المال في البنوك معوقات 

،و مدى تأثيره على أدائها و ذلك من خالل الجزائرية 

  المحاور التالية:

 

 

 

 محاور اليوم الدراسي:

 

كفاية رأس لمعيار النظري  اإلطار  المحور األول:

 المال

النظام المصرفي الجزائري في ظل  المحور الثاني:

  إتفاقية بازل

دور معيار كفاية رأس المال في  المحور الثالث:

 المخاطر البنكية التقليل من

أثر تطبيق معيار كفاية رأس المال المحور الرابع : 

 البنوك الجزائرية أداء  على

عيار كفاية مقارنة لواقع تطبيق م المحور الخامس:

 رأس المال بين البنوك الخاصة و البنوك العمومية

اإللتزام سبيل تفعيل تحديات و :  المحور السادس

 في النظام المصرفي الجزائري. بمعيار كفاية رأس 
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد 

وعلوم  التجاريةو العلوم االقتصادية كلية

 التسيير
 

 
 

  نظمت
اقتصاد المؤسسات المالية  : 01م فرقة البحث رق

 والبنكية

مخبر النقود والمؤسسات المالية في دول المغرب 

 (MIFMA)العربي 
 

 حول: دراسييوم 

تطبيق معيار كفاية رأس المال في "

البنوك الجزائرية بين الواقع و 

 التحديات"
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 يخ هامة:رتوا

 ديسمبر 10آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة: 

2019 

 2019 ديسمبر 15بولة: قالرد على المداخالت الم

 2020 جانفي 09يوم:  انعقاد اليوم الدراسي

 

 

 المراسالت:

 :البريد االلكتروني التالي  المداخالت عبررسل ت         

: nbenkhaldi@yahoo.fr Mail-E    

tlemcen.dz-mifma@univ 

 

 

 شروط المشاركة:

 أن يقع البحث ضمن إطار محاور اليوم الدراسي؛ -

و تكتب المداخالت باللغات األجنبية )الفرنسية أ -

 Time New، بخط A4االنجليزية( على ورق 

Roman سم وبمسافة  2.5، هامش 12، حجم

ما بين السطور. أما المداخالت المحررة  1.5

 Simplifiedبخط باللغة العربية فتكتب 

Arabic مع احترام باقي الشروط  14جم حوب

 المذكورة سابقا؛

 20أن ال تتعدى صفحات المداخالت المقدمة  -

 صفحة؛

تتضمن الصفحة األولى للمداخلة  يجب أن -

المقترحة ملخصا بلغة أجنبية غير لغة المداخلة، 

كلمات مفتاحية والتصنيف االقتصادي  05إلى  03

 (؛Classification JELللمداخلة )

( اثنين في 2أن ال يتجاوز عدد المشاركين ) -

 الورقة البحثية.

بالنسبة لطلبة الدكتوراه، تكون المداخلة مع  -

 باريا.المشرف اج

في تظاهرة قد عرضت ال تكون المداخلة أن  -

 .في مجالت علمية هانشر سبقعلمية أخرى أو 

 .قلنال يتكفل المخبر بنفقات اإليواء و ال -

 

 

 

 

 

 

 السيد مدير مخبر برعاية 

 

" النقود و المؤسسات المالية في المغرب 

  العربي"

 

 أ.د بن بوزيان محمد

 

 ( 01)البحث رقمرئيس فرقة 

 

 أ.د بوهنة علي

 
 رئيس اليوم الدراسي :

 د.بن خالدي نوال
  اللجنة العلمية: رئيس

 بلحرش عائشة د.
 اللجنة التنظيمية: رئيس

 د. موسوني حبيبة 
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