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   :المراجع باللغة العربية:أوال 

  : الكتب  *

  .1992تيسير الروادي، التنمية االقتصادية ، مديرية الكتب والمطبوعات ، سوريا ،  )1

جمال الدين لعويسات، العالقات االقتصادية الدولية والتنمية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنـشر              )2

     .    2000والتوزيع، 

د الدولي ، من مزايا النسبية إلى التبادل الالمتكـافيء ، دار النهـضة              جودة عبد الخالق، االقتصا    )3

 .1992،مصر، 4العربية،  ط 

جون هدسون واآلخرون، العالقة االقتصادية الدولية،ترجمة طه عبد اهللا منـصور، محمـد عبـد                )4

    .        1987الصبور محمد علي، دار المريخ للنشر، السعودية، 

  .2000ات التجارة الدولية، دار النهضة للطباعة والنشر، األردن، حمدي عبد العظيم، اقتصادي )5

 . 2000 ديسمبر والتنمية، التمويل عقيم، جدل ،الفقراء عدد إنقاص أم النمو روديك، داني )6

رشاد العطار وآخرون، التجارة الخارجية ، دار المسيرة للنشر والتوزيـع والطباعـة، األردن ،                )7

2000    .    

ساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء األول، دار الرضا للنشر، سوريا،          رعد حسن الصرن، أ    )8

2000   .    

  1978 للكتاب، العامة المصرية الهيئة الثالث، العالم من رؤية ،الخارجية الديون أزمة زكي، رمزي )9

مدخل إلى االقتصاد ، ترجمة سموحي فوق العادة ، المكتبـة  ،   Reger Dehemروجي دهيم  )10

  .1967ة ، العلمي

سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التأطير والتنظيم، الجـزء األول، الـدار المـصرية                )11

  .1993اللبنانية، مصر ، 

    .   2009السيد محمد أحمد السريتي، التجارة الخارجية، الدار الجامعية، مصر،  )12

راسات الوحـدة العربيـة،     السيد ولد أباه وآخرون، موريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع، مركز د          )13

 . 1995بيروت، 

  .  1999صبحي محمد قنوص ، أزمة التنمية ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،  )14

الطيب داودي، االستراتيجيات الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية، دار الفجر للنـشر والتوزيـع ،            )15

2008  .  
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  .1998الدولي، دار الجامعة الجديدة، عادل أحمد حشيش واآلخرون، أساسيات االقتصاد  )16

    .  2002عادل أحمد حشيش، أساسيات االقتصاد الدولي، الدار الجامعية الجديدة، مصر،  )17

عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، أساسيات االقتـصاد الـدولي، منـشورات الحلبـي                )18

    .     2003الحقوقية لبنان، 

  .2000ية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر،  النظرية االقتصاد،عبد المطلب عبد الحميد )19

تحليل ( ، على مستوى االقتصاد القومي    ) 02ج(  السياسات االقتصادية    ،عبد المطلب عبد الحميد    )20

 .2003، الجزء الثاني، مجموعة الدول العربية ، مصر ، )كلي

  .1977فؤاد مرسي، المفهوم المادي للتنمية االقتصادية ، مطبعة األديب، العراق،  )21

  .1984كمال بكري ، التنمية االقتصادية ، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  )22

منـصور      إبـراهيم  محمد وتعريب ترجمة والسياسية، النظرية :الكلي االقتصاد أبدجمان، مايكل )23

  .1999السعودية العربية المملكة ، الرياض،)للنشر المريخ دار (

لدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، مـصر،       مجدي محمود شهاب وآخرون، أساسيات االقتصاد ا       )24

1998.  

    .      2007 اإلقتصاد الدولي المعاصر، دار الجامعية الجديدة، مصر، ،مجدي محمود شهاب )25

محمد حافظ عبدو الرهوان ، أحمد جامع، العالقات االقتصادية الدولية، شركة مطابع الطـويجي               )26

  .1997التجارية، 

    .    1977الدولي، المطبعة الجديدة سوريا، محمد خالد الحريري، االقتصاد  )27

محمد عبد العزيز عجمية ، إيمان عطية ناصف ، التنمية االقتصادية ، دار المعرفة الجامعيـة ،                  )28

  .2005مصر ، 

محمد عبد العزيز عجمية ، إيمان عطية ناصف، التنمية االقتصادية ، دراسات نظرية وتطبيقية،               )29

  .2003ر ، قسم االقتصاد كلية التجارة ، مص

محمد عبد العزيز عجمية، صبحي تادريس فريضة، مذكرات في التنميـة والتخطـيط ، الـدار                 )30

  .1986الجامعية للنشر والتوزيع ، مصر ،

  .1999محمد عبد المنعم غفر، أحمد فريد مصطفى، االقتصاد الدولي، مؤسسة شباب الجامعة،  )31

 من الجهود التنموية النتائج  واآلفـاق،        حمد سالم، االقتصاد الموريتاني، ثالثون سنة     أمحمد ولد    )32

 .1992دار الثقافة للطباعة  والنشر، نواكشوط،
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    .  1993محمود يونس، أساسيات التجارة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر،  )33

    .        1999 االقتصاد الدولي، دار المعارف العربي، مصر، ،محمود يونس )34

، دار وائـل للنـشر ،    )نظريات وسياسات وموضـوعات     ( االقتصاديةمدحت القريشي، التنمية     )35

   . 2007األردن، 

موسي سعيد وآخرون، التجارة الخارجية، الطبعة األولى، األردن، دار الصفاء للنشر والتوزيع،             )36

2001  
 االقتصادي واألداء المؤسسات نوعية بين الروابط قوة مدى ما ، الروابط اختبار إديسون، هالي )37

 . .2003 يونيو والتنمية، ويلالتم ؟

يلماظ أكيوز، تعريب ومراجعة، أحمد بديع بليح، السيد أحمد عبد الخالق، الدول النامية والتجارة               )38

  .العالمية، دار المريخ للنشر، السعودية

  : المذكرات * 

 باشي أحمد ، التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية ، حالة الدول النامية ، رسـالة ماجـستير،                )39

 .1986جامعة الجزائر، 

بوطمين سامية، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، رسالة ماجستير ، كليـة العلـوم                )40

  .2001االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

سعدنا ولد محمد ، دور المنظومة التمويلية في التنمية االقتصادية ، دراسة حالـة موريتانيـا ،                  )41

   .2007 -2006 ، جامعة فرحات عباس سطيف، رسالة ماجستير

 دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية، حالة الجزائر، رسـالة ماجـستير،             ،سلطاني سلمى  )42

    .     2003 -2002كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

يتانيا في ضوء التجربة السورية ، أطروحـة        سيد محمود سيد محمد، التنمية االقتصادية في مور        )43

  .1988دكتوراه، كلية االقتصاد والتجارة ، جامعة دمشق، 

 التجارة الخارجية لموريتانيا وعالقتها بالديون الخارجية خالل الفتـرة          ،سيدي محمد ولد محمدو    )44

 . معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث والدراسات االقتصادية 1982-1992

ي عائشة، تطور التجارة الخارجية في ظـل التحـوالت االقتـصادية الحاليـة، رسـالة                وشرفا )45

  .2001ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم تسيير، جامعة الجزائر، 
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صدفي ولد محمد عبد الرحمان، البنك المركزي  ومراقبة االئتمان، دراسة حالة موريتانيا للفترة               )46

 جامعـة محمـد     ،شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية     ، مذكرة الحصول على      1992-2002

  .2006- 2005سنة ، بسكرة  خيضر،

 سياسات التعديل الهيكلي ومدي معالجتها لالختالل  الخارجي تجربـة الجزائـر             ،  محمد راتول  )47

 .2000     اطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ،

يدنا، الجهاز المصرفي في التنمية االقتـصادية، ماجـستير تعتمـد البحـوث             محمد لمين ولد س    )48

  .1998والدراسات العربية، القاهرة، 

حمد محمود عيسى، السياسات النقدية الموريتانية في ظل برنامج اإلصـالح االقتـصادي             أولد   )49

لجزائـر،  ،رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتسيير جامعـة ا        1997-1985خالل الفترة   

2001.  

ولد بنن حمنين، دور البنك المركزي في مراقبة الكتلة النقدية، دراسة حالـة موريتانيـا الفتـرة      )50

 .2001، رسالة ماجستير كلية العلوم االقتصادية والتسيير،جامعة الجزائر، 1998 /1984

 رسـالة موريتانيا، حالـة  دراسة المدفوعات، ميزان على الصرف سعر أثر الشيخ، اهللا عبد ولد )51

  .2001 الجزائر جامعة روالتسيي االقتصادية العلوم كلية ماجستير،

  

  :دراسات وتقارير* 

 . Gattاالتفاقية العامة للتعريفة الجمركية  )52

، ، بروكـسل    ، اإلدارة العامة للدراسات ، نشرة إحـصائية فـصلية         موريتاني  البنك المركزي ال   )53

  .2010إبريل 

 . 1994 ديسمبر سنوية، ربع صائيةإح نشرة الموريتاني، المركزي البنك )54

 .االستثمار لضمان العربية المؤسسة م، 1995 لعام العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير )55

 .السلطات الموريتانية ومصالح صندوق النقد الدولي  )56

 الكلـي  االقتصاد واستقرار العامة المالية سياسة :العالمي االقتصاد آفاق الدولي، النقد صندوق )57

 . 2001 واشنطن العالمية والمالية االقتصادية لألوضاع استقصائية ةدراس 

 .2005، 1992صندوق النقد العربي ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، نواكشوط  )58

 .2000المرآز الموريتاني لتحليل السياسات ، عناصر تحليل النمو االقتصادي في موريتانيا، )59



  قائمة المراجع
 

 - 190 -

 اسـتجابة :الدخل منخفضة النامية الدول في الفقر قليلت مساندة بردنكامب، وهيو أحمد، مسعود )60

  . 2000 ديسمبر والتنمية، التمويل الدولي، المجتمع

 2001 .يناير الفقر، لمكافحة اإلستراتيجي اإلطار مشروع التنمية، و االقتصادية الشؤون وزارة )61

  

  : قوانين وتشريعات*

 الجريـدة  التجـارة،  لمدونة متضمنال 2000-50رقم قانون الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية )62

 . 2000 مارس 15 بتاريخ الصادر   970 العدد الرسمية،

 الجريـدة  الجمارك لقانون المتضمن 2002-001رقم قانون الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية )63

 .2002 يناير 15 بتاريخ الصادر 1014 العدد الرسمية،

 
 :المجالت والدوريات *

  .1990 ، 123ع األعمال، و االقتصاد مجلة لمستقبل،ا على الرهان موريتانيا، )64

  :ملتقيات ومحاضرات*

سيد محمود سيد محمد، محاضرات في التنمية االقتصادية، مذكرة ألقسام الروابع االقتـصادية ،               )65

  .1995،  نواكشوطكلية العلوم القانونية واالقتصادية ، جامعة 

 
   : باللغة األجنبيةالمراجع * 

 
66) Banque Centrale de Mauritanie Bulletin trimestriel , B C M ; Rapport 

annules ,1999, 2003 ,2007, 2008.  

67) Centre du Commerce International، étude du marché japonaise des 

céphalopode provenance de la Mauritanie ، Mars 1992. 

68) Ministère des affaires économique et du développement، ONS، Annuaire 

statistique 2001 Nouakchott. 

69) Ministère du Finance; douanes mauritaniennes, SYDONIA . 
70) Ministère du plan Bilan d’exécution du PREF. 
71) Ministère du plan، Programme de consolidation et de relance ،PCR، (1989 

– 1991) ، Nouakchott.. 
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72) Ministère du plan، programme de redressement économique et financier، 

P.R.E.F ، Nouakchott 1985.  

73) Office National de Statistique ( ons) annuaire statistique de Mauritanie 
Nouakchott , 1985,1986,1987,1989,1990, 1995,1997,1999,2001,2003 

74)  OMC، examen du politique commerciales (Mauritanie) ، op، cit. 

75) Organisation Mondiale du Commerce  ، Examen des politiques 

commerciales (Mauritanie) 2002، Bernan Associates، Gènéve، octobre 

2002).  

76) R.I.M،(République Islamique de la Mauritanie ), 4eme DCPE, document 

établie par les autorités mauritaniennes en collaboration avec les services du 
fonds monétaire de la banque mondiale 18 mai 1991. 

77) R.I.M , 5eme Document Cadre de Politique Economique, document établie 
par les autorités mauritaniennes en collaboration avec les services du fonds 

78) R.I.M  , 6eme DCPE, document établie par les autorités mauritaniennes en 
79) R.I.M، Projet de document d’orientation pour l’amélioration de la 

compétitivité de l’économie nationale et son intégration commerciale، 
document à présenter au quatrième groupe consultatif pour la Mauritanie، 
paris;17-19 décembre 2001. 

80) UNKTAD، HANDBOOK of statistics 2005، United Nations، New York، 

and Geneva. 
  :المواقع االلكترونية * 

81) www. Missioneco.org/ Mauritanie/ document/ 22.02.06. 
82) www.wtoarab.org. 

 


