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 .2003والتوزیع 

  

  : المذكرات/ 2

رسالة ماجستیر جامعة محمد ."تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر".بوزاھر نسرین - 1

  .2005/2006.خیضر بسكرة

مذكرة ماجستیر جامعة ."المدیونیة الخارجیة دراسة حالة الجزائر". موسى بوزیقة - 2

  .2003/2004.زائرالج

  

  :الملتقیات العلمیة / 3

 المؤتمر الدولي العلمي الثاني للبحث في".  معوقات االستثمار في الجزائر . "بعلوج بولعید - 1

. سبیل تنشیط و ترقیة االستثمارات في االقتصادیات االنتقالیة حالة البلدان العربیة الجزائر

  .2003/.10/12-9جامعة سكیكدة 

مع اإلشارة إلى (العولمة المالیة و االستثمارات األجنبیة في الدول النامیة ." ید بلعوج بولع - 2

.8/12/2004- 7جامعة باجي مختار عنابة  .الملتقى الدولي حول العولمة المالیة)". الجزائر  

الملتقى العلمي ".أثر المدیونیة الخارجیة في االقتصادیات االنتقالیة على االستثمار. "بلعور - 3

ي الثاني حول سبل تنشیط االستثمارات في االقتصادیات االنتقالیة إشارة خاصة لحالة الدول

.10/12/2003- 9،سكیكدة الجزائر  
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  ".واقعھا و آفاقھا في ظل النظام العالمي الجدید: االستثمارات العربیة." تشام فاروق   - 4

الملتقى ".یة للمؤسسةدور و أھمیة مناخ االستثمار في رفع القدرة التنافس. "تشام فاروق - 5

أفریل  22/23الوطني حول المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید

2003.  

تقى المل". دور الجماعات المحلیة في ترقیة االستثمارات. "تالیجیة نورة و تلي بلقاسم  - 6

.  ة البلدان العربیة الجزائرحال.سبل تنشیط االستثمارات في االقتصادیات االنتقالیة:الدولي حول

  .10/12/2003-9.جامعة سكیكیدة الجزائر

 مؤتمر ".االستثمار في ظل العولمة التوجھات و المتطلبات " .حاتم عبد الجلیل القرنشاوي -7 

  .2004دیسمبر  8-5شرم الشیخ   التمویلاالستثمار و

نبي المباشر في دول مجلس اتجاھات و محددات االستثمار األج . " حسن بن رفدان الھجھوج - 8

  .2004دیسمبر 8- 5-شرم الشیخ. مؤتمر االستثمار والتمویل".   التعاون الخلیجي

 الملتقى العلمي الدولي الثاني للبحث في."المناخ االستثماري في الجزائر".زعباط عبد الحمید - 9

البیة و سبل تنشیط و ترقیة االستثمارات في االقتصادیات االنتقالیة حالة البلدان الع

  .جامعة سكیكدة.الجزائر

: ملتقى". سیاسة تحویل الدین الخارجي. "عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة - 10

 .جامعة تلمسان.2004نوفمبر 29،30السیاسات االقتصادیة واقع و آفاق

مؤتمر االستثمار ". العملیة الجمركیة و أثرھا على جذب االستثمار." علي حسن الحصیني - 11

.2004دیسمبر  8- 5.شرم الشیخ. لتمویلا و  

- آفاق االستثمار في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة األورو. "علي ھمال و فطیمة حفیظ - 12

 سبل تنشیط و ترقیة االستثمارات في االقتصادیات االنتقالیة حالة البلدان العربیة". متوسطیة

  .10/12/2003-9.جامعة سكیكدة. الجزائر

المؤتمر العلمي ".واقع و مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر" .فرید كورتال  - 13

للبحث في سبل تنشیط و ترقیة االستثمارات في االقتصادیات االنتقالیة حالة البلدان  الثاني

  .10/12/2003-9جامعة سكیكدة . الجزائر  العربیة

ان االستثمارات األجنبیة آلیات ضم. " سماللي ییحضیھ. و وصاف سعیدي. قدي عبد المجید - 14

 البحث عن سبل تنشیط و ترقیة:الملتقى الدولي حول". حالة النظام العربي لضمان االستثمار

- 9جامعة سكیكدة الجزائر.حالة البلدان العربیةو الجزائر-االستثمارات في االقتصادیات االنتقالیة

10/12/2003.  
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" . الجزائر إلى صندوق النقد الدولي أزمة المدیونیة و لجوء. " مخلوف عبد السالم  -15 

المركز الجامعي . الممارسة التسویقیةفي الجزائر و ةالوطني حول اإلصالحات االقتصادی الملتقى

 .  2004أفریل 21- 20. بشار

الجزائري و سماتھ منذ االستقالل إلى إصالحات التحول  دتطور االقتصا. "مفتاح صالح - 16

 لوطني حول االصالحات االقتصادیة في الجزائر و الممارسةالملتقى ا". نحو اقتصاد السوق

  .أفریل 21- 20. المركز الجامعي بشار. التسویقیة

مصادر تمویل المشروعات االستثماریة و دورھا في بلورة التحوالت . "ھارون العشي - 17

 الملتقى الدولي حول سیاسات.2004"- 1990دراسة حالة الجزائر خالل الفترة- االقتصادیة

 24- 23.دراسة حالة الجزائر و الدول النامیة- تمویل و أثرھا على اقتصادیات والمؤسساتال

  .2006نوفمبر

  :المجالت / 4

  .2002العدد الثاني جویلیة . جامعة عین شمس. مجلة العلوم القانونیة و االقتصادیة - 1

  .2005سبتمبر  8عدد .الجزائر. جامعة محمد خیضر بسكرة. مجلة العلوم االنسانیة  - 2

  .2001.  5العدد . مركز الخلیج للدراسات االستراتیجیة . سلسلة دراسات اقتصادیة - 3

  .1999دیسمبر  12عدد. الجزائر. جامعة منتوري قسنطینة. مجلة العلوم االنسانیة  - 4

  .2000. 14الجزائر العدد . جامعة منتوري قسنطینة. مجلة العلوم االنسانیة  - 5

  .2002جوان  17العدد . الجزائر. جامعة منتوري قسنطینة. ةمجلة العلوم االنسانی - 6

السداسي  00العدد . الجزائر.جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف.مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا  - 7

  .2004الثاني 

العدد الثاني ماي .الجزائر.جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف. مجلة اققتصادیات شمال إفریقیا - 8

2005.  

. 5العدد . الجزائر. جامعة فرحات عباس سطیف. م االقتصادیة و علوم التسییرمجلة العلو - 9

2005.  

العدد . الجزائر. مركز البحوث و الدراسات االنسانیة البصیرة . دراسات اقتصادیة دوریة - 10

  .1999األول 

  .2004فیفري .2009-1999عصرنة الجزائر ، حصیلة و آفاق . عبد اللطیف بن أشنھو  - 11

  .2004دیسمبر  11العدد . الجزائر. جامعة باتنة. لة العلوم االجتماعیة و االنسانیةمج - 12

  :الجرائد / 6

  .2004نوفمبر  6. 4256العدد . جریدة الخبر - 1
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  .2005فیفري  26. 4328جریدة الخبر العدد - 2

  .2005جویلیة 5. 4439العدد .جریدة الخبر - 3

  .2005أكتوبر  18. 4520العدد . جریدة الخبر - 4

  2006فیفري  16. 4629العدد . جریدة الخبر - 5

   2006مارس  20. 4656العدد . جریدة الخبر - 6

  . 2006أفریل  17.  4680العدد . جریدة الخبر - 7

.2005جویلیة  30. 1443جریدة الشروق العدد  - 8  

 

 7/ مواقع األنترنیت بالعربیة :

1- www.Fiseb.com.10/01/2005. 

2http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/

09/2005 

3- http://alarabonline.org/index.asp.htm.21/10/2005 

4http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_investissemen

t.htm  - 20/09/2005 

5- http://www.uluminsania.net/b19.htm.21/09/2005   

6-http://www.aljazeera.net/nr/exeres 

7- www.menareport.com 

8- http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche6a.htm 

9- http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/finances 

10http://www.elkhabar.com/quotidien/lire.php ?ida=33059&idc=49.16/0

6/2006. 

11http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php ?story=06/04/15/0101983.16/0

5/2006 

12- MENAFN.COM 

14- http://fr.wikipedia.org.13/11/2006. 

 

  

  



  193

  :قائمة المراجع بالفرنسیة : ثانیا

  

  :الكتب/ 1

1- Ammar BELEHMER. la dette extérieur de l’Algérie. CASBAH 

édition .Alger1998. 

   2-Fodil Hassam. Chronique de l’économie algérienne- VINGT ANS                                

DE REFORMES LIBERALES.Algerie :L’economiste.2005. 

 

  :الجرائد /2

1- Le Soir d’Algerie.lundi28 Août 2006.P5.N04786. 

 

  :مواقع األنترنیت/ 3

1-www.bank-of-algeria.dz 

-2algeria.org-www.finance  

3- www.ons.dz  

4- http://www.mofne.gov.bh/agreement2.asp?Id=72 

5http://www.elaph.com/elaphweb/economics/2005/10/97080.htm.15/10/2

005 

6- http://www.etap.com/elaphweb/economics2005/10/97080.htm 

7http:clubdeparis.org/fr/presentation/presentation.php?BATCH=B05WP0 

8-http://www.algeria-

watch.org/fr/article/pol/France/Algeriawachenfrançaislagardeintv.htm 

9- http://www.finances.gov.ma.19/04/2006 

10-http://www.missioneco.org/dgtpe.01/04/2006 

11-http://www.uneca-na.org.05/04/2006 

12- http://www.finances.gov.ma/financement.trésor-

dette/pdf/intervention.19/04/2006 

13- http://www.ministèredeFinances.gouv.fr.16/01/2006 



  194

14http://www.minefi.gov.fr/directions_services/dgtpe/conversions_de_de

ttes/ores_conv.htm.19/04/2006 

15- http://www.al-

vefagh.com/1384/841221/html/eghtesad.htm.16/05/2006 

16- http://www.lagazettedumaroc.com.20/02/2006 

 

 

 

      

 
  

  

  

 

 


