
 قائمة المراجع
 

 :املراجع العربية: أوال
I-الكتب: 

.الدار املصرية اللبنانية  :القاهرة.مستقبل العامل العريب يف التجارة الدولية     العوملة واإلقليمية   .أسامة اجملدوب،-1    
2000. 

 .2002.دار الصفاء للنشر والتوزيع:عمان.األسواق املالية والنقدية.مجال جويدان ،اجلمل-2    
 :اإلسكندرية. بورصة األوراق املالية بني النظرية والتطبيق      .جالل إبراهيم   ،  دبالعوحممد صاحل   ،احلناوي  -3    

 . 2002الدار اجلامعية 
  "البورصة والبنوك التجارية " املؤسسات املالية    .السيد عبد الفتاح    ، عبد السالم    وحممد صاحل   ي،  احلناو-4     

 .2000  الدار اجلامعية،:اإلسكندرية.
مدخل متكامل للبنوك المتالك منظومة املزايا التنافسية يف عامل مابعد          : التسويق. ي، حممد أمحد  رياخلض-5    

 .  1999التريك للنشر والتوزيع، : القاهرة .اجلات
 مطبعة:  اإلسكندرية . املواجهة ةدراسة تقوميية للجات واستراتيجي   :اجلات والعامل الثالث  عاطف ،    السيد،-6     

 .1999رمضان وأوالده، 
 .1998.دار الوسام للطباعة و النشر: لبنان. قضايا اقتصادية معاصرة.  السيسي، صالح الدين حسن-7     
. نظم احملاسبة والرقابة وتقييم األداء يف املصارف و املؤسسات املالية). ــــ،ـــــــ(-8     

 .1998.دار الوسام للطباعة و النشر: لبنان
دار الوسام للطباعة : بريوت.لتسهيالت املصرفية للمؤسسات واألفرادا ).ــــ،ـــــــ(  -9    

 1998.و النشر
    

دار : سوريا . االستثمار يف بورصات األوراق املالية بني النظرية والتطبيق.  العربيد،  عصام فهد-10     
 .2001الرضاء للنشر، 

 .2000. مكتبة مدبويل:  القاهرة. التحديات والفرص:اتالعوملة واجل .عبد الواحد  ، العفوري-11     
  .1999، مكتبة مدبويل :القاهرة.  السوق العربية املشتركة يف عصر العوملة . سليمان،املنذري-21     
 .1999-1998.مؤسسة شباب اجبامعة:اإلسكندرية.البورصات واهلندسة املالية.النجار ،فريد -13    
املفهوم القانوين للسوق : 2 ج.العمليات املصرفية والسوق املالية .انطوان، الناشف وخليل ، اهلندي -14    

  .) 2000 ، املؤسسة احلديثة للكتاب:)لبنان(طرابلس  . املالية ومدى عالقتها بالنظام املصريف
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طرابلس .دمج املصارف  :3 ج.العمليات املصرفية والسوق املالية ).ــــــ،ــــــ(15-    
 .2000 . املؤسسة احلديثة للكتاب:) لبنان(

 .1998:ليبيا.أكادميية الدراسات العليا والبحوث اإلقتصادية .مقدمة يف األسواق املالية. اهلييت،  نوازد-16     
 .1998، اجلزء األول، مطبعة حريد ،سنة التأمينات اخلاصة بالتشريع.بلخروف،  عبد الرزاق -17     

. دار   للنشر : الرياض.)التحديات الراهنة(األداء املايل ملنظمات األعمال  . السعيد فرحات ،عةمج-18      
2000. 

 .1991الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة.رة اخلارجية بني التنظري والتنظيم التجا. حامت، سامي عفيفي-19     
 .1997النشر،  الدار اجلامعية للطباعة و:بريوت. إدارة البنوك. أمحد الغفار، حنفي-20    
حنو توحيد  : يف املهن احلرة  ) GATS(أثر االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات       .دويـدار، هـاين     -21     

 .2001دار اجلامعة اجلديدة للنشر،: اإلسكندرية.النظام القانوين للخدمات الرأمسالية وغري الرأمسالية
 .1998.امعية للدراسات والنشر والتوزيعاملؤسسة اجل: بريوت. قواعد اجلات. سالمة، مصطفى-22     
 .بدون تاريخ نشر.األطلس للنشر: اجلزائر.البورصة.مشعون ،مشعون -23     
الصريفة الشاملة البنوك الشاملة وتطوير دور اجلهاز املصريف املصري. ح عبد الفتارشدي صاحل،صاحل -24     

   .عامليا
 . 2002.الدار اجلامعية:اإلسكندرية. البنوكالعوملة واقتصاديات.عبد احلميد ،عبد املطلب- 25

، من أوروجواي لسياتل وحىت الدوحة:اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية، )ـــ، ــــ(–26      
 . 2002/2003.الدار اجلامعية:االسكندرية

.دار اجلامعيةال:القاهرة.التطورات العاملية وانعكاساهتا على أعمال البنوك. طارق محادل،عبد العا-27      
2001. 

مكتبة :  اإلسكندرية. ومنظمة التجارة العاملية94التجارة العاملية بني جات  ،مسري حممد  ،عـبد العزيـز  - 28  
 .2001 ،ومطبعة اإلشعاع الفنية

 . دراسة نظرية وتطبيقية:اقتصاديات اخلدمات واملشروعات العامة  .سعيد عبد العزيز ،عثمان -29      
 . 1997 .اجلامعية الدار :لبنان

دار الفكر : القاهرة.النظرية والتطبيق: التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر. عمر، حسني-30      
 .1998.العريب

دار اجلامعة :اإلسكندرية.نظرة عامة على بعض القضايا:االقتصاد الدويل .حسنزينب  ،عوض اهللا-31      
 .1999.اجلديدة للنشر

 . 2001الدار العربية للعلوم،: عمان . العمل املصريف عرب اإلنترنت. نادر الفريدقاحوش،-32      
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اآلثار احملتملة ملنظمة التجارة العاملية على التجارة اخلارجية للدول  . فضل علي،مثىن-33      
  .2000.مكتبة مدبويل :القاهرة.النامية

 .2001. دار الكتب املصرية. درة التنافسية للتصديربناء الق: التسويق العاملي. أمحد سيد  مصطفى،-34      
 .1996.للبحوث والتدريب والنشر مركز احملروسة:مصر.2ط.اجلات وهنب اجلنوب.عالء  كمال،-35      
 .2003.ديوان املطبوعات اجلامعية:اجلزائر.2ط.تقنيات البنوك.لطرش،الطاهر-36      

 
II- امللتقيات والتقارير: 
II-1.امللتقيات: 
املركز اجلامعي (األيام الدراسية األوىل حول التسويق ودوره يف حتسني الفعالية يف املؤسسة اجلزائرية-37   

  .24/04/2002و23أيام :ببشار
/30/04و29اجلزائر والنظام العاملي اجلديد للتجارة، جامعة عنابة،أيام :    امللتقى الدويل األول حول-38   

2002. 
املؤسسة االقتصادية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، جامعة ورقلة، أيام :  األول حول  امللتقى الوطين-39   

 .2003 أبريل 23و22
 . 2001 نوفمرب 6و 5أيام . واقع وآفاق: ي النظام املصريف اجلزائر: امللتقى الوطين األول حول -40   
 

II-2.التقارير: 
دوق النقد العريب والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي   التقرير االقتصادي العريب املوحد، صن-41    

 .1995واإلجتماعي، سبتمرب 
 التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي -42    

 .2000واإلجتماعي، سبتمرب 
والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي   التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب -43    

 .2001واإلجتماعي، األمانة العامة جلامعة الدول العربية، منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول، سبتمرب 
 كرمي النشاشي وآخرون، اجلزائر حتقق االستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق، صندوق النقد الدويل، -44    

 .1998سنة 
عناصر من أجل : ةاالقتصادي واالجتماعي، مشروع التقرير حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفياجمللس -45   

  .2000فتح نقاش اجتماعي، الدورة السادسة عسر، نوفمرب 
 .28/08/2000 ، مصرعن"  تقرير االستثمار"،شرق األوسطال-46   
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II-3.الندوات: 
،معهد السياسات االقتصادية، صندوق " ظمة العاملية للتجارةمنظمة اجلات واملن"  مجال الدين زروق،-47    

  .1998 جويلية25 -7النقد العريب، أبوظيب، 
 إطارورقة حبث مقدم يف ،" السياسة النقدية يف مصر "،شيةحبيرجاء عبد املنعم خليل ممدوح موسى  -48    

 معبد علي ،علي توفيق الصادق:  حترير ، حول السياسة النقدية يف الدول العربيةومناقشاتسلسلة حبوث 
 :العدد الثامن،ات االقتصاديةس معهد الدرا، عقده صندوق البعد العريب،ل عبد الوهاب لطيفةيونب،اجلارحي 
 .1996 ماي 9 إىل 4أبو ظيب

 أشغال(،) أسواق املال -التأمني-املصارف(اثر اتفاقية اجلات على القطاع املايل        ،د الرمحان صربي  عـب -49   
  .1994) جويلية 9-4 : القاهرة، على االقتصاديات العربيةاجلاترباء العرب لدراسة أثر اتفاقية اخلاجتماع 

 وقائع ندوة البنوك ، يف تعبئة املوارد املالية للتنمية     اإلسالمية  دور املصارف     ،عـبد الـرمحان يسري أمحد      -50   
 للبحوث  اإلسالمياملعهد  ،لتنميةاسالمي  اإلسـالمية ودورهـا يف تنمية اقتصاديات املغرب العريب البنك اإل          

 .1990 يوليو 22-18 ،والتدريب
 3-2وقائع الندوة املنعقدة يف  ،"القطاع املايل يف البلدان العربية وحتديات املرحلة املقبلة"،حممد الفنيش -51  

 لإلمناء عقده الصندوق النقد العريب الصندوق العريب.اإلمارات العربية املتحدة- أبو ظيب2000أبريل 
 .االقتصادي واالجتماعي بالتعاون مع صندوق النقد العريب والبنك الدويل 

 واخلدمات االقتصادية يف الدول GATSاالتفاقية العامة لتجارة اخلدمات  ،معتصم سليمان   -52   
 يوليو 7-4 العربية القاهرة تاالقتصاديااجتماع اخلرباء العرب لدراسة آثار اتفاقية اجلات على ، العربية

 البنك ، االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، جامعة الدول العربية،1994
 . جدة،اإلسالمي للتنمية

: مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة يف النفاذ  إىل السوق الدولية"نسرين بركات وعادل العلمي،  -53 
رة التنافسية لألقطار العربية يف السوق الدويل، حبوث ومناقشات ورشة ،حمددات القد"التنافسية وجتربة األردن

  .2000 جوان 21 -19.عقدت يف تونس 
 

III-اجملالت واجلرائد: 
III-1.اجملالت: 
 ،اجمللد الثامن ،  جملة الدراسات املالية واملصرفية   ،  "إستراتيجية املصارف العربية يف مواجهة املستجدات     "-54     

 .)2000مارس  :العدد األول(
اجمللد.لة الدراسات املالية و املصرفية    ، جم "إطار و ظوابط االندماج املصريف    :حنو نظام للمصارف الشاملة   "-55     

 .)2002مارس ، العدد األول( 20
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،جملة دراسات اقتصادية،   "دور املنظمة العاملية للتجارة يف النظام التجاري العاملي اجلديد        " صاحلي صاحل،   -56    
 ).2000عدد الثاين ، سنةال( 

،و صاحلي صاحل، اآلثار احملتملة     " جبار حمفوظ، فرص االستثمار يف سوق رؤوس األموال اجلزائرية           -57    
، اجمللة العلوم االقتصادية    "النضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة ودور الدولة يف التأهيل االقتصادي           

 .2002م التسيري، جامعة سطيف،العدد األول، السنة كلية االقتصاد وعلو. وعلوم التسيري
هل من املستحيل زيادة مشاركة القطاع    "،و باري إشنجرين،  "إصالح البنيان املايل  "  الكساندر سوفوبدا،  -58     

 ).1999 سبتمرب ،3العدد ( 46، اجمللد التنمية و التمويل ، جملة"اخلاص يف حتمل األعباء
3العدد(50اجمللد. التمويل والتنمية    ، جملة "ا الوسطى والشرقية والبناء املايل اجلديد     أوروب" نورد،   ر رو ج  -59    

 .33 ص،)2000سبتمرب ،
، 33اجمللد. ، جملة التمويل والتنمية   "تدويل اخلدمات وتاثريه على البلدان النامية     "برميو براجان .أ. كارلوس -60     

   . 1996العدد األول، مارس ( 
جملة ،  "إصالح القطاع املايل يف تونس واملغرب     "يلي وكالوس اندرسون و فولكر ترشيل،      عبد العلي مح   -61    

 .)1997سبتمرب :3العدد(38اجمللد ،التمويل والتنمية
 .)2001 أبريل: 256العدد (،جملة االقتصاد واألعمال املنتدى العريب األول للتامني،-62   
   .)2002أكتوبر : 274العدد (،قتصاد واألعمالجملة اال،  املنتدى العريب الثاين للتامني-63   
اجمللة اجلزائرية للتأمينات، جملة ثالثية صادرة عن االحتاد اجلزائري          ،  "عبد النور خلوط، حتوالت عميقة    -64   

 ).2000العدد الثاين( للتأمني وإعادة التأمني 
، 132، جملة السياسة الدولية، العدد    "لةالتناقض بني احلرية والعدا   : قراءة يف اوراق السياتل   "  كرمي طه،   -65   

2000. 
( ،    ، جملة املستقبل العريب   "حول التوحد االقتصادي العريب والشراكة األوروبية املتوسطية      " حممد الطرش،  -66   

 ).2001، سنة 272مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد 
، قضايا  "ية يف إطارالتقسيم الدويل للجديد للعمل      اإلجتاهات احلالية للصناعة املصرف   "سلوى العنيتري، -67   

 ). 1998، 12العدد:مركز دراسات وحبوث الدول النامية،القاهرة(التنمية،
، جملة املال   "القطاع املايل بني الكبح والتحرير     : يف التنمية االقتصادية  "حممد صفوت حمي الدين،    -68   

 .1993: 11والصناعة،العدد
( ،جملة مصر املعاصرة،    "اثر حترير التجارة يف اخلدمات املالية على القطاع املصريف         "سهري حممد معتوق،  -69    

 ).1995، أكتوبر 440 و439:العددان
اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات وانعكاساهتا على الدول النامية مع           " منار علي حمسن مصطفى،   -70     

 .،جامعة الكويت )2003 :03العدد(31د ، جملة العلوم اإلجتماعية، اجملل"اإلشارة إىل مصر
 
 

 203 



III-3.اجلرائد: 
 .2003جانفي 09: جريدة اخلرب اليومية الصادرة يف -71      
 .2003  مارس 10: الصادرة يف  اليوميةجريدة اخلرب-72      
 .2001.نوفمرب 11:جريدة الشروق الصادرة يف -73      
 .2000 ديسمرب 19-13: اخلرب األسبوعي الصادرة يف -74      
 .2002 مارس 31-25:اخلرب األسبوع الصادرة يف-75      

 
   IV - القوانني واملراسيم: 

 مارس 13اجلريدة الرمسية رقم     (1995 جانفي   25املتعلق بالتأمينات الصادر يف     07-95األمر  -76     
1995.( 

يتعلق بالنقد  1990نة   أبريل س  14 املوافق 1410 رمضان عام  19 مؤرخ يف    10-90قانون رقم   -77    
 .والقرض

 .،املتعلق ببورصة القيم املنقولة23/05/1993املؤرخ يف 93/10: املرسوم التشريعي رقم-78    
 

    V -الدراسات : 
، 2002، نوفمرب   20أوراق اقتصادية، العدد    (،االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات     حسـن، عبيد،       -79     

  .)صادية واملالية، جامعة القاهرةمركز البحوث الدراسات االقت
 .2003ماي :17 اإلصالح املصريف، املعهد العريب للتخطيط، العدد -80     

 
   VI - قواميس ومعاجم: 

 .موسوعة اجلات ومنظمة التجارة العاملية،عبد الفتاح مراد-81      
 

   VII -املذكرات واألطروحات : 
دراسة حلالة قطاع التأمني يف اجلزائر يف ظل         :  يف التنمية االقتصادية   أقاسم نوال،  دور نشاط التأمني     -82     

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد وعلوم         ) 1998-1992(اإلصالحات االقتصادية   
 . 2001التسيري، جامعة اجلزائر، 

 رسالة  اسة حالة بورصة اجلزائر،   در.آلياهتا ودورها يف التنمية االقتصادية    :بن لكحل نوال،األسواق املالية      -83     
 .1997-1996  غري منشورة،كلية العلوم االقتصادية وعلم التسيري، جامعة اجلزائر،ماجستري

دراسة حالة اجلزائر، رسالة    : لول حسينة، أثر استقاللية البنك املركزي على فعالية السياسة النقدية          مش-84    
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