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Numéros 1à 10 (voir tableau ci-dessous) 

Revue N° 1 Thèmes de la revue n°1 

 

"Développement du système bancaire national, états des lieux et perspectives." 
T. LATRECHE 

"Marché financier : fonctions économiques et conditions de création." 
M. BERRAG : 

"problématique de la privatisation des entreprises publiques "cas des entreprises 
publiques algériennes". 
A.IHADDADENE 

"Le changement dans l'organisation." 
R. AROUB 

قواعد تطبیق مبادئ العولمة في المنظومة المصرفیة ، مع إشارة إلى حالة الجزائر

ق بريش.ع

المؤثرات الرئیسیة على تطوير الخدمات المصرفیة في المصارف التجارية الجزائرية، دراسة میدانیة

دادي عدون ناصر.ن .ھواري.م

إصالحات و واقع سوق التأمینات في االقتصاد الجزائري

بوكساني.ر
هتمويل النظام الصحي في الجزائر وآلیات التحكم فی

عدومان.م
دور التكامل االقتصادي في التنمیة المتوازنة

فرحي. م
2002-1990تقدير آثار النشاط االقتصادي على البطالة في الجزائر خالل المرحلة 

بوصافي.ك

أسس بناء دالة التكلفة المحاسبیة وتقییمھا في ظل التحلیل االقتصادي، دراسة نظرية وتطبیقیة

العشناني.إ

Revue N° 2 Thèmes de la revue n°2 

 

"Mutation du système bancaire national : actions pour l'amélioration." 
T. LATRECHE 

"La loi d'Okun comme indicateur de dispersion des économies des pays du Maghreb 
arabe." 
K. BOUSSAFI /F.Z.AIDOUDI : 

"Gestion et relation d'agence dans l'entreprise publique Algérienne" N.DADDI ADDOUN 

"Contribution au développement de systèmes interactifs d'aide à la décision 
multicritères (SIADM) : Une application au diagnostic global d'entreprise." 
M.AKHROUF 

ھل من إستراتیجیة بديلة ؟: حتمیة االندماج في االقتصاد العالمي 

فرحي. م



تحلیل اآلثار االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر من وجھة نظر البلدان المضیفة له

بعداش. ك.ع

مع اإلشارة إلى حالة الجزائر 2003-1999اإلصالحات االقتصادية ألسواق األوراق المالیة العربیة خالل الفترة 

بوكساني. ر

األسلوب والمبررات: تأھیل المؤسسة المصرفیة العمومیة بالجزائر 

سلیمان. ن

ةاستراتیجیات نجاح تطبیق الحكومة اإللكترونیة في الجزائر في ظل التحوالت العالمی

خروبي. م–ھواري .م

نظرة على أھم المعايیر المحاسبیة الدولیة في ظل التحوالت االقتصادية في الجزائر

ورةعم.ج

)دراسة تطبیقیة(في تخطیط جدولة عملیات المشاريع اإلنشائیة) CPM(استخدام المسار الحرج 
سالم عمر.ع.ز–علوان المحیاوي . ن.ق

Revue N° 3 Thèmes de la revue n°3 

 

"Croissance rentière basée sur les hydrocarbures caractéristiques et implications." 
LATRECHE Taher : 

"Problématique de l'évaluation des entreprises publiques en privatisation par 
l'investisseur privé algérien." 
Athmane IHADDADENE : 

االستراتیجیات واألبعاد: "التنمیة االقتصادية في البلدان النامیة  :

منور أوسرير

دراسة حول تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحسین تنافسیتھا مع نظرة أولیة على حالة الجزائر

عبد الرحمان بابنات–ناصر دادي عدون 

رترويج األوراق المالیة وأثره في تنشیط سوق األوراق المالیة بالجزائ

الطاھر لحرش–محمد براق 

ةأدوات السیاسة النقدية في اقتصاد خال من الفائدة مع إحالة على التجربتین السودانیة والمالیزي

محمد بوحديدة

ولة في المؤسسة ، حالة الشركات الصناعیة العوامل المؤثرة في مستوى االستثمار في الموجودات المتدا 
ةالمساھمة العامة األردنی

خالد الفي النیف

دور وأھمیة نظام المعلومات التسويقیة في مراقبة البیئة التسويقیة للمؤسسة مع إشارة إلى حالة المؤسسة 
 الجزائرية

عمر لعالوي

حالة الجبن في 3التقدير اإلحصائي لدالتي التكلفة واإليراد، الشتقاق دالة العرض والطلب لتحديد التوازن لمنتوج 
3الجزائر

إسماعیل العشناني

رؤيتي التمیز والزيادة في الفكر التسییري واإلداري من خالل قراءة تحلیلیة لكتاب الشیخ محمد بن راشد آل 
 .مكتوم

عبد الحق سايحي

Revue N° 4 Thèmes de la revue n°4 

"Quel rôle pour les Traités Bilatéraux d'Investissement dans l'attrait des 
Investissements Directs Etrangers dans les Pays d'accueil en Développement" Nabil 
KHOURI 

"Human Capital as a factor of Economic Growth" M. MAAZOUZ 



"Systèmes d'Informations Comptables et Financières: Comment le secteur algérien des 
postes et télécommunications tient-il ses comptes" A. BENNOUR 

رشید بوكساني" محددات إنشاء بورصة فعالة و مدى توفرھا في بورصة الجزائر من خالل تقییم أدائھا" 

" دراسة في فعالیة دور الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب: إشكالیة تمويل المؤسسات المصغرة في الجزائر"
رابمحمد سمیر طعبیة- معراج ھواري

رابح  -ناصر دادي عدون" نظرة حول التدقیق المالي في الجزائر في ظل التغیرات اإلقتصادية الداخلیة و الخارجیة"
تاالھوبري

" ة في الشركات الصناعیة المساھمة العامة األردنیةیحبقة التبادلیة بین طول دورة التحويل النقدي و الرالعال"
فواز الحماد - تركي مجحم المحجم الفواز-النیف يخالد الف

مريزق عدمان" اإللتھابات المكتسبة في المستشفیات الجزائرية ، األسباب التكالیف و طرق العالج .

Revue N°5 Thèmes de la revue n°5 

 

"D’une crise de subprimes à une crise financière internationale " Autopsie d’une grave 
crise planétaire "" Tahar LATRECHE 

"Application de la programmation mathématique à l’évaluation de l’efficience technique 
des entreprises algériennes" Ali Nabil BELOUARD 

"Une monnaie unique pour les pays du Maghreb Arabe, c’est possible ?" Kamel 
BOUSSAFI - Manaa REBAI 

يوسف  - ناصر دادي عدون . في المؤسسات الجزائرية  أثر تغیر الضريبة على األرباح على مستوى اإلستدانة 
 مامش

 معراج ھواري -الفواز تركي. الصناعات الصغیرة األردنیة ودورھا في التنمیة االقتصادية الوطنیة 

  نوفشعیب ش. ضرورة التأھیل الدولي في المحاسبة والتحلیل المالي 

 عبد الحفیظ دحیة . نظرة حول لوحة القیادة في البنوك العمومیة التجارية الجزائرية 

سلوك المؤسسات البترولیة في تمويل نموھا الداخلي، دراسة مقارنة بین المؤسسة الوطنیة لألشغال في 
 عبد الوھاب دادن.  )ENAFOR(والمؤسسة الوطنیة للتنقیب ) ENTP(اآلبار

 محمد فرحي. االقتصادي بین األقطار العربیة التكامل عقبات في طريق تفعیل 

صلواتشي  -ناصر دادي عدون. التأھیل، عملیة لتطبیق الحوكمة في المؤسسة الصغیرة والمتوسطة الجزائرية  
 ھشام.س

Revue N°6 Thèmes de la revue n°6 

Même 

couverture 

 que la revue 

n°5 

" Ciblage d’inflation nouveau cadre de la politique monétaire" Tahar LATRECHE 

"Réflexion méthodologique sur le lien privatisation et performances des entreprises : 
cas de l’Algérie" Nacer AZOUANI 

"Aperçu sur les économies européennes et nord africaine après treize ans du processus 
de Barcelone" Nacer DADDI-ADDOUN, Farouk TAMOURTBIR 

أسماء    . األبعاد اإلستراتیجیة للتعاون االقتصادي بین الصین وإفريقیا في إطار منتدى التعاون الصیني اإلفريقي  
 دريسي

محمد براق، میموني  . الصناعة العمومیة الجزائرية وتحديات االنضمام إلى منطقة التبادل الحر األورومتوسطیة 
 سمیر

 مراد ناصر. شروط فعالیة النظام الضريبي مع إشارة إلى حالة الجزائر  



عبد الحكیم   . 2007-1979للفترة التغیر النوعي لعنصر العمل وتأثیره على النمو االقتصادي، تطبیق على الجزائر   
 سعیج

مالحظات حول طرق التمويل الحديثة للمؤسسات الجزائرية، مع اإلشارة إلى حالة القرض السندي لمؤسسة 
 رشید بوكساني، إيناس صیودة . سوناطراك

 دالل شتوح معراج ھواري، . قیاس اتجاھات المديرين نحو تطبیق إدارة المعرفة في المؤسسات الجزائرية  

بن  ن". عصائر الرويبة"دراسة حالة أغلفة   دراسة أثر التغلیف على سلوك المستھلك النھائي الجزائري،   
 عیسى عنابي، مولود حواس

 إبراھیم بوطالب . أثر رغبات الزبون في عملیة تجديد المنتجات في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة 

Revue N°7 Thèmes de la revue n°7 

Même 

couverture 

 que la revue 

n°5 

" L’attractivité de l’Algérie pour les investissements directs étrangers : Le Cas des 
Industries Manufacturières" Nabil KHOURI 

"Croissance économique et endettement extérieur de l’Algérie : états des lieux et 
perspectives" Malek MERHOUN 

 ھشام سفیان صلواتشي. عوامل ظھور األزمة المالیة العالمیة الراھنة وعواقبھا على بعض االقتصادیات 

ناصر  . 1999- 2008وآثاره على میزان المدفوعات خالل الفترة  االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر 
 عبد الكريم بعداش -دادي عدون 

 سلیمة نشنش. شروط ومھام الوسطاء المالیین في البورصة، وإطارھا القانوني في الجزائر 

 مريزق عدماا  . المضمون وشروط النجاح، الجزائر نموذج: اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة 

تحلیل نظري (دور نماذج النمو الداخلي في ترشید القرارات المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   
 :عبد الوھاب دادن). وتطبیقي

في تعزيز األداء االستراتیجي في المصارف التجارية المرخصة في دور إدارة الجودة الشاملة والمیزة التنافسیة  
 :آمال كايد البداوي -تركي مجحم الفواز -خالد الفي النیف -محمد بركات الزھیر. األردن

Revue N°8 Thèmes de la revue n°8 

Même 

couverture 

 que la revue 

n°5 

" Le secteur public en Algérie à l’ère de la mondialisation" Amina CHIH-CHIBANI 

"Tentative d'analyse des performances du système bancaire algérien" Nacéra DERDER 

"Concurrence, régulation et vérité des prix: limites et implications d’une restriction de la 
liberté de formation des prix" Taher LATRECHE 

  "Tentative de détermination des facteurs de motivation des ressources humaines dans les 
entreprises publiques algériennes : le cas des entreprises Enag et Verital" H-Sofiane SALAOUATCHI 
et Safia BELGHACHE 

 بالل شیخي . أثر أزمة الرھن العقاري على األسواق المالیة 

 خالد بن عمر .أسلوب التحلیل التمییزي وقیاس مخاطر اإلئتمان البنكي، دراسة ببنك الفالحة والتنمیة الريفیة   

أحمد أمین  .رشركات رأس المال الُمخاطر وصناديق االستثمار الخاص ودورھا التمويلي، مع دراسة حالة الجزائ  
 سعد اهللا

 فیصل شیاد .القرار االستثماري، دراسة حالة الشركة الوطنیة للكھرباء والغاز  التخاذ  المعايیر   مساعدة متعددة 

أثر األجر وإمكانیة التفتیش، على قرار لجان المراجعة المالیة في المؤسسات الجزائرية، دراسة    
 ناصر دادي عدون و محمود فريسو.استطالعیة



سفیان   .حالة الخطوط الجوية الجزائرية - أھمیة تبني ثقافة التسويق الشامل لنجاح المؤسسات الخدمیة    
 حمادوش

محمد فرحي و محمد .الجزائر -التنظیمي لدى أعضاء ھیئة التدريس بجامعة الشلف والوالء وظیفيواقع الرضا ال  
 زبیر

Revue N°9 Thèmes de la revue n°9 

Même 

couverture 

 que la revue 

n°5  

Abdelaziz BELAIDI : "L’économie solidaire l’autre façon de faire l’économie". 

Nasser BOUYAHIAOUI et Sofiane HAMMI: "Les marchés financiers seraient-ils 
gouvernés par les émotions ?" 

Nacer DADDI-ADDOUN et Fella DRAOUI : "Filialisation d'entreprises publiques sur 
une base de performance multicritère: cas d'Air Algérie" 

 "تطور اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر وأثرھا على جلب االستثمار األجنبي: "ریال زوینة 

 "التمویالت المركبة في الصناعة المصرفیة اإلسالمیة:" محمد بوحدیدة 

 "التأمین الجزائریة دراسة میدانیة على شركات –أثر تكنولوجیا المعلومات على تحسین أداء الخدمات المالیة:" محمد بن جاب اهللا

 "نظام المعلومات والفعالیة بالمؤسسة الجزائریة في اقتصاد السوق"درغوم محفوظ 

 "نجمة"الوطنیة لإلتصاالت : أثـر المیزة التنافسیة على السلوك الشرائي للمستھلك الجزائري للھاتف النقال، حالة مؤسسة"مسلوب محمد 

 "-  Gsmدراسـة حالة مؤسسة جـازي -أثر التمویـل الریاضـي على صـورة لمؤسسـة : "عبد الحق سائحي وسید أحمد حاج عیسـى

Revue N°10 Thèmes de la revue n°10 

Même 

couverture 

 que la revue 

n°5  

DRARNI Nacer: "Estimate the equilibrium real effective exchange rate of the 
algerian dinar: a recent empirical study (1981-2008)" 
TOUMI née AMARA Djamila : "Le management par les valeurs: éclairages 
islamiques" 

 "2009و 1990تغیرات االقتصادیة الكلیة، مع اإلشارة لحالة االقتصاد الجزائري للفترة مابین أثر السیاسة النقدیة على الم:" بن طالبي فرید 

 )"2008-2003(سبل ترقیة سوق السیاحة في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة للفترة : "قاسم كریم

 من الدخول إلى األسواق الخارجیةدراسة حول العراقیل التي تمنع المؤسسة الجزائریة : لعالوي عمر، دحیھ جمال الدین

 "دراسة في مساھمة البورصات في وضع معاییر وقواعد حوكمة المؤسسات: "بن ثابت عالل

 "اختیار مكونات المحفظة المالیة باستخدام البرمجة التربیعیة، دراسة على بعض أسھم وسندات بورصة الجزائر:" یوسفات علي

 "عناصر من إصالح النظام المحاسبي الجزائري: "بلقاضي بلقاسم 

 "دور العوامل الدیمغرافیة للمستھلك النھائي في تحدید أھمیة الخدمات المقدمة باألسواق الممتازة، دراسة تطبیقیة: "عنابي بن عیسى، كلثوم البز

 "جعة المالیة في الجزائر دراسة میدانیةأثر اآللیات الداخلیة للحوكمة على جودة المرا:" حمادي نبیل

 "مساھمة عالقة الوكالة في تحسین أداء المؤسسة االقتصادیة: "صلواتشي ھشام سفیان 

 "عینة من المؤسسات الجزائریة  دور مجلس اإلدارة كھیكل حوكمة، في جودة التدقیق الخارجي على مستوى: "دادي عدون ناصر، فداق أمینة

 


