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 افتتاحية العدد
 

الخلق والمرسلين  أشرفالة والسالم على الحمد هلل رب العالمين والص ؛اهلل الرحمن الرحيم بسم
 أما بعد:سيدنا محمد وعلى آل البيت الطاىرين وعلى أصحابو الميامين الطيبين الكرام، 

 
يشةرننا واألعماال،،  الماال اقتصااديات"منا بالنشر الدوري ادلنتظم جمللة   التزاما؛ قراؤنا احملرتمون

تظةةانرت ودةةود ا يفيةة  ه اسبامةةهلل بزلةة  ا   ةةز   ، الةةلي-الاةةدد البةةاب –لقيةةا م اةةلا الاةةدد ا ديةةد 
الة  نممة  ان  ةد ، ذات الصل  باهتيفامةات اجمللة ، هلا الادد اللي سبيز بادة مواضي  ومنهلل  ليناوو  

 يفةا حظظنةا ان رللتنةا اتةد   ا يفي  ضالتدم سةوا   ةانوا اسةاتلة ال ةلدة  دراسةات  ليةا ال  ةًنهم،  
مةةةة  دالةةةة  الةةةةوة  ولاروةةةةهلل الةةةةلي  مةةةةرنونا بنشةةةةر ا يفةةةةاذلم ضةةةةيف  زلةةةة  اهتيفةةةةال الاديةةةةد مةةةة  الدةةةةاظ ٌن 

سبة  مناقشةتدا نظريةا  الة ظيث تناول  إمكالياهتم وة  اووضةاا احقتصةادي  الراهنة  تز ات اجملل ، 
وبةدلي  ذلة ، وإغ  اية   تابة   .زيد مة  مقرويية  تةز اهتاتو تطديقيا ب  وظىت قياسيا، شلا يتوق  ان سة

لنممةة  ه اولةةًن للت كةةيم،  وماا تدةةا لت لةةًنهانةة  اجمللةة  تبةةتقد  ادلقةةاحت هةةلا اوسةةطر، مازالةة  اما
  صي  الاادلي.اجملالت ذات البٌن مرموق  ان ذبد لنزبدا مكان  

 
مجيةة  احسةةرة الاليفيةة  لليفشلةة  الشةةكر ا زيةة  لكةة   وباسةةماخلةةاص  بامسةةهللقةةدل ريةةيي ربريةةر اجمللةة  تي

شةكر  ة  الدةاظ ٌن اوونيةا  الةلي ياوة  إصلاظدةا،  يفةا ادلخلصٌن اللي يايفلةون هدةد وادا  راقةي مة  
 والوا م  رللتنا مقصدا  ليفيا يتطل  للك ًن.

 
ترقية  مة  اوة   الةدؤوبد  ية ، والايفة  ال دمراقمو لإلسةدال بةيفية  الدةاظ ٌن   د وتنةا يفةا صلةدد 

 .وةيفوظداالندوض بهلل ربقيقا آلما  اوم  و الد ث الاليفي مبتوى 
 بوسالم د. أبوبكر رئيس التحرير:

 
 
 

 مجلة اقتصاديات المال واألعمال



 

 ميلة الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف المركز التجارية وعلوم التسيير مجلة علمية محكمة دورية يصدرىا معهد العلوم االقتصادية، 

 
 ا.د. مشال  دد الوهاب
 ي مدير ادلر ز ا اما
 ميل – دد احلزيظ بو الصوف

 ملد. ابوبكر بوسا
 زليفد بوةال  د.

 مدير مادد الالول احقتصادي ، التشاري  و لول التبيًن
 ميل – دد احلزيظ بو الصوف

 .نواز واضحد                مزهود ا.هشال . مجا  لطرشد
  قون مراف .د                سلييفان زواري نرظات.د
 د.بوبكر ياسٌن               ظراق مصداح .د

 -ا زاير–رداي ةةةة   ةاةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو- ًنشةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ا  بةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د. –ا زير–اماي ميل ةةةةةةةةةةر ز ا ةةةةةةادل-وهاب ةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةال  دةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.د. مش
 -ا زاير–يل ةةةةةةةةاي مةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ز ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةادل-ون ةةةةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد.م -ا زاير–بان ةةةةةةاما  تليفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو-امي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالاشا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.د.وسي

 -ا زاير–يل ةةةةةةةةاي مةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ز ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةادل-واز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. واض -مالطا– الطاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماما  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو- زونةةةةةةةةةةةةةةةةةف نالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةووزيا.د.
 -ا زاير-يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال الةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةو- رارتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد تقةةةةةةةةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيد.  -مالطا–   مالطاةةاةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو-  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بوزينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرانةةةةةةةةةا.د.ن
 -ا زاير–يل ةةةةةةةةاي مةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ز ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادل-راق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةةصةةةةةةد.م -ظ زتو ةةةةةةةةةةةةةةةقدس ادلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوام-ديد ةةةةةةةةاهر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمد. ا.
 -ا زاير–يل ةةةةةةةةاي مةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ز ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادل-صداا ةةةةةةةةةةةةةولةةةةةب ودةةةةةةةةةةةةيفةةةةةةةة ةةةةةد.م -واما  ادلوت - يفانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادون البةةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاير امحةةةةةةةةةةةةةةةةة.د. ثا
 -ا زاير–يل ةةةةةةةةاي مةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ز ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادل -يفان زواري نرظاتةةةةةةةةةسلي .د -ي ابانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي ا ةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا -يمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوةةةها ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يامةةةةةةةةةةامةةةةد.  ا.
 -ا زاير–شارةةةةةا  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو-وتي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوب حبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد.رل -كندري ةةةةةةاما  اسةةةةةةةةةةةةةةو-دارئةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةم  ةةةةةةةةةةةةةةالل ابراهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. اسا.
 -ا زاير–  الشلفةةةةةةةاةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو–دي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتح رلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. ن -اوردن–شلون ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما   ةةةةةةةةةةةةةةةةو-كري ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدري الشةةةةةةةةةةةةةةةةد. قا.
 -زايرةةا –واقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما  ال الدةةةةةةةةةةةةةةةةةو– ًن ةةةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةار بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. و -باودي ةةةةةةةةةةال–يد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةو-شا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدال  الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةد.  ا.
 -ا زاير–واديةةةالر ةةلةةةةةةةمحهلل خلا  ةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةو–ًن ةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد.امح -اةيةةةةةةةتر –رة ةةةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةةةاما  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو- ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةيف  دو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. نا.
 -ا زير– يف ةالةةةةةةةةةةةةق  ةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو- اويلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراد تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمد.  -اةةيةةةةةةةتر –رة ةةةةةةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  مةةةامةةةةةةةةةةةةةةةو-  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةتانب ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايبد. ا.
 -ا زاير– رداي ا  ةامةةةةةةةةو-ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ىةةةةةةةةةةةةزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد.مص -ياةةةةةانةةةةةةةةةةةةادل–يفي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادد التنةةةةةةةةةةةةةةةةةةم- دادةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة احلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميد. ا.
 -ا زاير-واطة  او ةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةو– زةةةةةةةةةةويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظد.  -ا زاير–يفبان ةةةةةةةةةةةةةةةةةاما  تلةةةةةةةةةةو-وزيان ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيفد ب  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزل .ا.د

 -ا زاير–واطةةةةةةةا  او ةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو– انةةةةةةةةةةةةورنةةةةةةةةةةةةةةةةةى بةةةةةةةةةزةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصةةد. م -ا زاير- ةةةردايةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةو-ور ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةيفان بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.د. سلي
 -ا زاير–يل ةةةةةةةةاي مةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ز ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادل- رح إلياس اذلناينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةند.  -اوردن- اإلسرا واما  - دوريةةةةةةةةةةةةطل  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  ا.د.
 -ا زاير–واديةةةالمحهلل خلةةةةةةةلةةر ا  ةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةو–يةةةةةةةةةةةةونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزيد.  -ا زاير–واما  سطيف -ددي ةةةةةةةةاب بليفةةةةةةةةةوهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.د. 

 -ا زاير–واديةةةالمحهلل خلةةةةةةةلةةر ا  ةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةو– اهدةةةةةةةةةةةةم اسةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. إل -مصر-واما  بين سويف-زيز ةةةةةدد الاةةةةةةةةةةةةةاحل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.د. الوليد ت
 -زايرةةا –واقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما  ال الدةةةةةةةةةةةةةةةةةو–م ةاةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إبةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. س -مصر-ايلةةةةةةةالادور ةةةةةةةةادد الاةةةةةةةةةةةةةةم-ةد ةةةةةةةةةمت إدوارد نةةامةةةةةةةةةةةةةةا.د. نش
 -ا زاير-ومن ةةةةةةةةةةيفةةةةةةةةةٌن تةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو- اجةةةةةةةةةةةان تةةةةةةةةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمد.  -واما  القادسي – اتفةةةةةةةةةةةٌن هةةةةةةةةةةةةةةةةةد احلبةةةةةةةةةةةةةةةةيد  دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرلا.د. 
 -ا زير– قةةةةةةةةةةةةالةيف   ةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو-د ةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةيفةةةةةةةةةةالوي ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيفةةةد. ظ -زايرةةا –واقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما  ال الدةةةةةةةةةةةةةةةةةو–اش ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  يةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزبا.د. 

 قواعد النشر في المجلة



 دل الاناي  الكامل  للنقاط ادناا، و  إ طا ر دون ه نشر مقاحهتم وحبوثدم ه اجملل  يطلب م  البادة الداظ ٌن اللي  ي
 ر مجي  الشروط ه حبوثدم.إرسا  حبوثدم إح إذا مت تون

ان يتناو  الد ث موضو ا م  ادلواضي  احقتصادي  الوتزي  او الت ليلي  ال  تشغ  الزكر احقتصادي وتطوراتهلل  -1
 الدولي .الاربي  و  التطورات احقتصادي  إغلشيفا  اإلنريقي إضان  لات  ه ا زاير وا

م  لارودا مريط  ان يتادد الداظث لكان  اوساتلة والداظ ٌن م  ا زاير و   وث احقتصادي اجملل  مزتوظ  لنشر الد -2
اإللال  بقوا د والالقيات بمن ح يكون الد ث منشورا م  قد  و ان حيكون قدل للنشر ه رلل  الرى، وان يت يف  تداات 

 لاص شللي م  ةرف الداظث او الداظ ٌن. إقرار  لى اإلملا الد ث الاليفي، م  لال  
مكتوب  بالوارد وخبط  (A4تز    ادي  ) 22 اوز الد ثةةةةةةان ح يتش -3 

 Traditinal Arabic  باوبااد التالي  و  بالنبد  لألرقال ه  رض النص 12 بالنبد  للنص و حبشم 14 حبشم
النص الزرنبي او احصلليزي يكون   .G:1.5، يبار D:3.5، ميٌن B:2.5 سزلي، H:2.5  لويبالبنتيفرت:

 .10 اذلوامش حبشمو  12 حبشم T.NEW ROMAIN خبط
و لى ادلنص  اإللكرتوني  لليفشالت  /fbej_mila@yahoo.com      ةريق اإلميي :ان ترس  الد وث  -4 

 الوةني  بإسم رلل  إقتصاد ادلا  واو يفا .
 يرا ي ه ذل  لات :اوتو  الاليفي  ادلتاارف  ليدا و ان يقدل الد ث ونق  -5 
 يق سلتلف  ناترا.تنب، والايف   لى مي للد ث بت ديد اهدانهلل ومندشيتهللالتقد -  
 الرسومات الدياني .توثيق الكام  لليفراو  وا داو  و ال -  
 ان ينتدي الد ث خباسب  تتليف  النتايج والتوتيات. -  
بالنبد  لالتيني (،  10 بالنبد  للاربي  وظشم 12اذلوامش ه هناي  الد ث وليي اسز  الصز   )ظشم إغان يشار  -  

بمرقال متتالي ،  يفا يبت ب  إدراودا ه هناي  الد ث وقد  ادلراو   ندما يكون  ددها  دًنا، وان  يفا ترقم ا داو  والرسومات 
 ** - -، ا، ب، 2،1احملور، اوح، ثانيا،    يتم ترتيب بنود الد ث  لى الن و التدروي:

 .الن ويى ادلدقق اللغوي و  ل إمرارا، وان يكون قد مت اولطا  اللغوي  وادلطداي م   الورق  الد  ي نص خيلو ان  -6 
، و ندما يكون ادلوضوا بالزرنبي   او اإلصلليزيتنشر ادلواضي  باللغ  الاربي  اساسا، م  إرناق ملخص باللغ  الزرنبي   -7

 الانوان ضيف  ادللخص. إظدارم    ليف (120 او اإلصلليزي  يرنق دبلخص باللغ  الاربي  )ادللخص ح يتشاوز
 اوندي .م  واماات ومرا ز حبث وزايري  و  يم الاليفي م  ةرف باظ ٌنزبل  الد وث للت ك -8 
 يوما. 12ه ظال  ةلب تادي  ه الد ث  لى الداظث ان يايد الد ث ادلاد  ه نرتة ح تتشاوز  -9 

  لى الداظث ربيف  تداات  دل اظرتال قوا د والالقيات الد ث الاليفي. -10
  ادة نشر موضوا الداظث يتطلب موانق   تابي  م  اجملل .ربتزظ اجملل  بكان  ظقوق النشر، وإ -11

 واآلرا  ال  يارب  ندا الداظ ٌن ح تلزل سوى ات ااا. قرتاظاتالنتايج واح -12
 ه النشر. اسلوااتيا   باض ا يف  لتتال ل م   إ ادة واربتزظ اجملل  حبقدا ه ظلف  -31

 طلوب   لدا ح يؤلل باٌن اح تدار، وح ياترب مبتليفا.اي حبث ح يلتزل بالشروط وادلواتزات ادل -14
م  مؤلف يتم مراسل  احسم اللي يرد اوح ه ترتيب اومسا  ه ظال  تباوي الدروات  ا  ره ظال  ووود  -15

  واو لى درو  ه ظال  التالف الدروات الاليفي . الاليفي ،
 و  ورق  م  الد ث.الداظث ان يارف بنزبهلل ونشاةاتهلل الاليفي  ه ا  لى-16

 محتويات العدد

http://www.univ-chlef.dz/renaf/ikrar.pdf
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 الصفحة مؤلف المقال )المؤلفون( عنوان المقال
أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في تطوير اإلطار المفاىيمي ألبعاد المحاسبة عن التنمية 

 )دراسة تطبيقية على المؤسسات المالية المدرجة في بورصة فلسطين( ،المستدامة
 الكلي  ا اماي  للالول والتكنولوويا، نلبطٌن، وان  دد الرمح رمد.

01-19 

 ) نظرة سوسيو اقتصادية ( أسعار النفط وتداعياتها على سياسة التشغيل في الجزائر
  يفار ثليشي او واط؛ ا زاير، د. بودايل ب   ون، ا زاير ، يفار ثليشي او واط، د.  لي بوللخا 

20-34 

دراسة حالة مؤسسة  ( في المؤسسات االقتصادية.SBSCقة األداء المتوازن المستدام )أىمية تطبيق بطا
 ،ملبنة التل، بسطيف

 واما  ادلبيل ، ا زاير، د.ز د  ةال  واما  ادلبيل ، ا زاير، د.  ريوة زلاد
35-55 

 إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم العالي
 واما  باتن ، ا زاير، د. محاش نادي ، زاير، ا واما  الوادي، د. رظا  نصر

56-72 

 البحث في التجربة الكندية :اإلبتكار ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 ، ا زايرادلر ز ا اماي  ليزان، د.بوقطاي  سزيان، ، ا زايرادلر ز ا اماي  ليزان، د.مييفوين ياسٌن

73-88 

 مومي واالستثمار الخاص كآلية لتحقيق النمو االقتصادي في الجزائرالتكامل بين االستثمار الع
 واما  تليفبان، ا زاير، د. وار  ايش ، بو ناين مسي  .د/ط، سيدي بلاداس، ا زاير واما ، د.ب  يوب لطيز 

89-98 

سة راسة حالة مؤس، دتأثير االتصال الداخلي ودوره في تحسين األداء البشري في المؤسسة االقتصادية
 GL2Zسوناطراك مركب 

 واما  مبتغامن، ا زاير؛   يفان  دد اللطيف.د/ط، ادلر ز ا اماي  ليزان؛ ا زاير، د.مزيان زليفد تونيق
 واما  مبتغامن، ا زاير ؛د.ب  ظشوب  محيد

99-117 

 (2008-7200وأثرىا على األزمة المالية العالمية )، تعدد بدائل القياس المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة
 واما  بومرداس، ا زاير، ا.د ماداين رليد، واما  بومرداس، ا زاير، ا. بوبكر رزيقات

118-136 

 –،العناصر المقنعة،  500دراسة حالة المعيار رقم   دراسة مقارنة بين المعيار الجزائري للتدقيق ونظيره الدولي
 ؛ ا زاير3ا زاير رمي ، واما بصري  .د/ط

137-148 

  لذكاء التسويقي في إدارة التعليم اإللكترونيدور ا
 واما  بشار، ا زاير، ا. مددي لطيز 

149-167 

 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اإلقتصاد الوطني
 ، ا زاير3واما  ا زاير ، ا. اوقاسٌن ناييفة 

168-184 

، OOREDOOة ميدانية على شركة ،،دراس مساىمة الترصد االستراتيجي في تحقيق األسبقية التنافسية
 ،-الجزائر–لالتصاالت

 واما  الوادي؛ ا زاير، د.زحسي سامر، واما  قادل ؛ ا زاير، د.بالي محزة، واما  الوادي؛ ا زاير، د.ب  لليز  امحد
185-199 

 الجديد العولمي طاراإل في ظل المالي النظام استقرار البنكية لتعزيز األزمات من للوقاية 3 بازل اتفاقية مقترحات
 واما  مخيي مليان ؛ ا زاير، د.اوري ندي 

200-216 

 انعكاس سعر الصرف على التضخم في االقتصاديات الناشئة
 واما  الشلف؛ ا زاير، ظبناوي مرمي .د/ط، ادلر ز ا اماي  ٌن سبومن ؛ ا زاير، زناقي سيدامحد .د

217-239 



 في ظّل اإلقتصاد العالمي الجديد  متعّلمة كضرورة إستراتجية التّوجو نحو بناء منظمات أخالقية و
 واما  الطارف؛ ا زاير، د.  ديدات سارة

240-257 

 2030رؤية مصر  -التخطيط البيئي كآلية لتحقيق البعد البيئي في إستراتيجية التنمية المستدامة 
 واما  سوق اهراس، ا زاير، ةل ي ناةيف  الزهرا ا.، واما  مدين  البادات، مصر، ببال مسًن الرميديا.

258-277 

 دور المتغيرات االقتصادية في التأثير علي سلوك ودوافع السائح
 مصر ،واما  مدين  البادات، زليفد زيدان زليفد الشربيىن .د

278-300 

 في المجتمعات العربية التمكين كمحور للتنمية البشرية لمواجهة التحديات المعاصرة للشباب
 واما  ادلنصورة، مصر، زليفد  دد الزتاح زهرى .د، واما  الزيول، مصر، د لطيفهدى سي .د

301-320 

 تطوير نموذج لتسيير الكفاءات
 ادلر ز ا اماي ميل ، ا زاير، . يشي  دد الاايلد

321-332 

 أداء العاملين في شركات السياحة المصرية علىأثر االحتراق الوظيفي 
 مصر ،مدين  البادات واما ، د. زليفود البيد إمال

333-350 

 إدارة المعرفة كإستراتيجية لبناء المنظمة المتعلمة تطبيق
 ، ا زايرانلو يادلر ز ا اما،  طي  لد   .د/ط، جامعة تبسة، اجلزائر، د.عروف راضية

351-365 

 دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري خدمات الصيرفة االلكترونية في البنوك الجزائرية
 واما  برج بو ريريج؛ ا زاير، اوتغًن الويزةد. 

366-387 

-دراسة حالة: قطاع الصناعة اإللكترونية واقع ممارسة الذكاء االقتصادي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
 الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج

 يرواما  بشار؛ ا زا، د. دمحاين  زيز، واما  بشار؛ ا زاير، ا. الارايب لد  
388-405 

دراسة - دور الشراكة الصناعية للمؤسسة االقتصادية في التعلم وخلق القيمة المضافة في المؤسسة الشريكة
 -PORTEKحالة الشراكة بين مؤسسة ميناء بجاية والمؤسسة السنغافورية بورتيك 

 ؛ ا زاير3ا زاير واما  ، ا. وسيل  بوةا  ، ادلر ز ا اماي ميل ؛ ا زاير، بوبكر ياسٌن .د
406-417 

 أثر االتصال المؤسساتي على صورة المؤسسات الجزائرية في الخارج
 ، ا زاير2واما  الدليدة، ا.رابح دارل، ادلر ز ا اماي تيدازة، ا زاير، د. لالد قامي

418-443 

 التحوط كأداة إلدارة مخاطر التمويل الزراعي في البنوك اإلسالمية
 واما  الوادي، ا زاير، ا. نوزي احلاج امحد، لوادي، ا زايرواما  ا، ا. ايش  حملنط

444-465 

 دراسة حالة متعامل الهاتف النقال أوريدو بالجزائر اإلبتكار في الخدمة وأثره على اإلحتفاظ بالزبون
 ؛ ا زاير02واما  قبنطين  ، ا. مددي مدار  ، ؛ ا زاير02واما  قبنطين  ، ا. ظبان بوزيان

466-481 

 حكام الوديعة النقدية البنكية لدى البنوك التقليدية والبنوك االسالميةأ
 قبنطين ، ا زاير-واما  احلوة منتوري، ط/د. دليا  ظدرباش، ، ا زاير1واما  ا زاير، ط/د. نلير زماموش

482-498 

 2016-2008لدار البيضاء دراسة قياسية لحالة بورصة ا العالقة بين المخاطر النظامية وعوائد األسهم في البورصة
 513-499 ؛ ا زاير، د.بكري  خللر، ادلر ز ا اماي الديض؛ ا زايرمبتغامن واما ا. بديار امين ، 

 أثر بعض خصائص المؤسسات الجزائرية في مستوى إدارة األرباح
 530-514 – دراسة استكشافية -



 سكيكدة؛ ا زاير – 1522ت او  20واما  ، سكيكدة؛ ا زاير – 1522اوت  20واما  ، د.  ييفوش بال 
 والمغرب اإلمارات وسبل تطويره، تجربة الجزائر، العربية الدول في الحكومي واقع االبتكار

 د.  دد احليفيد روحمي، واما  مخيي مليان ، ا زاير، ا. ليلى نراح، واما  ببكرة، ا زاير، 
 ا. تزا  بياضي، واما  ببكرة، ا زاير.

531-546 

 لتسويق الداخلي على ضمان جودة خدمة التعليم العاليأثر ا
 من وجهة نظر الموظفين بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بجامعة ورقلة

 واما  ورقل ؛ ا زاير، د. منصوري إذلال
547-561 

 اقتصاد المعرفة ودوره في تفعيل مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر
 ادلر ز ا اماي الديض، ا زاير، ا.ب  قري  مجا ، ا زاير ؛ر ز ا اماي الديضادل، د. نشاد ظكيم

 ، د. لي دمحان زليفد، واما   ٌن سبومن ، ا زاير
562-582 
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