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I- المراجع باللغة العربیة  
 :الكتب  -1
ان،  .1 د الرحم طفى عب اج مص ةابتھ وك التجاری اھرة ،إدارة البن ة، الق ة العربی , دار النھض

  .2، ط2000/2001

 .1993, ، دار زھران للنشر، عمان النقود والمصارفأحمد زھیر شامیة،  .2

  .2002ریة، الدار الجامعیة، اإلسكند ,دلیل المدیر في الخصخصةأحمد ماھر،  .3

د .4 ود أحم د محم رفیة  ,أحم دمات المص ویق الخ ري"تس دخل نظ ي-م ر , "تطبیق ة للنش دار البرك

 .1ط, 2001, عمان, والتوزیع

وقي .5 اب الدس ة ,إیھ دول النامی ي ال ادي ف الح اإلقتص یة و اإلص ة، التخصص ة العربی ، النھض

  .1995القاھرة، 

 .1999, القاھرة, لمفتوحدار التعلیم ا ,إدارة البنوك, الدسوقي حامد أبو زید .6

م،  .7 د ھاش ماعیل محم وكإس ود والبن ي النق ذكرات ف ر، م ة والنش ة للطباع ة العربی ، دار النھض

 .1ط, 1996, تبیرو

ل .8 دان الجم ال جوی ة, جم ة والنقدی واق المالی ع, األس ر والتوزی فاء للنش ان,  دار ص , 1ط, عم

2002. 

ة في المھن الحرة )GATS(مات أثر االتفاقیة العامة للتجارة في الخدھاني دویدار،  .9 ، دار الجامع

  .2001اإلسكندریة،, الجدیدة للنشر

ان .10 لیم رمض اد س ودة-زی د ج وظ أحم وك, محف ع, إدارة البن ر والتوزی یرة للنش ان ,دار المس , عم

  .2ط, 1996

 .6، ط 1997یع، عمان، ، دار الصفاء للنشر والتوزإدارة األعمال المصرفیةزیاد رمضان،  .11

وض هللا .12 ب ع ولي، زین د الف امة محم رفي، أس دي والمص ام النق ي النظ یات ف ورات أساس ، منش

  .2003, الحلبي الحقوقیة، بیروت

 .2003, ن، دار الكندي، األردالنقود والبنوك تاقتصادیاحسین بني ھاني،  .13

 .2، ط 1997, عمان, زھران للنشر ر، دامبادىء االقتصادحربي محمد موسى عریقات،  .14

 .2000, دار الكتب، اإلسكندریة، مصر, ونظم المعلومات المصرفیة إدارة البنوك, طارق طھ .15
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اد،  .16 ال حم د الع وكطارق عب ال البن ى أعم اتھا عل ة وانعكاس ورات العالمی ةالتط دار الجامعی , ، ال

 .2003اإلسكندریة، 

دار , اإلسكندریة, )المحاسبة-إدارة المخاطر-المفاھیم(المشتقات المالیة , طارق عبد العال حماد .17 ال

 .2001, جامعیةال

  .1999، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، إندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد،  .18

 .2ط, 2003, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, تقنیات البنوك, لطرش الطاھر .19

  .2001، دار غریب للطباعة النشر، القاھرة ، مصرفیة توتقنیاأدوات مدحت صادق،  .20

ل الحم .21 ال خلی د كم رفيزاوي، محم ان المص ادیات االئتم ارف، ،اقتص أة المع كندریة،  منش اإلس

1997.  

راھیم،  .22 ي إب د عل د محم ات محم ات(الج ة الج ادیة التفاقی ار االقتص ة )اآلث دار الجامعی ، ال

 . 2003 ,اإلسكندریة

زالن،  .23 زت غ د ع ارفمحم ود والمص ادیات النق روت، اقتص ة، بی ة العربی ، 2002، دار النھض

 .1ط

 .1996, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, مدخل للتحلیل النقدي, اتمحمود حمید .24

ونس .25 ود ی ارك-محم یم مب د النع ة, عب واق المالی وك واألس ال البن ود وأعم ي النق ة ف دار , مقدم ال

 .2003/2002 ,الجامعیة

 .2001 ,قسنطینة, منشورات جامعة منتوري, الجزائر والعولمة, محفوظ جبار .26

ر  .27 راھیممنی دي،  إب ة ھن وك التجاری رارات(إدارة البن دخل اتخاذ الق دیث, )م ي الح ب العرب , المكت

 .  2، ط2000اإلسكندریة، 

 .2، ط1985، الدار الجامعیة، بیروت، االقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شیحة،  .28

ب .29 ة هللا نجی ونس-نعم ود ی ارك، -محم یم مب د النع یرفة عب ود والص ادیات النق ي اقتص ة ف مقدم

 .2001، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، النقدیةوالسیاسات 

ز .30 د العزی د عب میر محم ات , س ة وج ارة العالمی ع, 94التج ر وتوزی ة نش عاع طباع ة اإلش , مكتب

 .2ط, 1997, مصر, اإلسكندریة

ل،  .31 ب الجمی ةسرمد كوك ال الدولی ة األعم ي مالی ة ف ات الحدیث ع، االتجاھ د للنشر والتوزی ، الحام

    .2001، عمان، 1ط

 .1ط, 2002, القاھرة, مجموعة النیل العربیة, الجات والعالم الثالث, ف السیدعاط .32

 .2004 ,الجزائر, دار ألفا, بلد ناجح: الجزائر الیوم , شنھوأعبد اللطیف بن  .33

 .1999 ,الجزائر, للنشر مموف, تسعینات االقتصاد الجزائري, عبد المجید بوزیدي .34
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د،  .35 د الحمی ب عب د المطل املة ععب وك الش االبن ا وإداراتھ داملیاتھ كندریة، ر، ال ة، اإلس  الجامعی

2000.  

 .2002/2003, اإلسكندریة, العولمة واقتصادیات البنوك, دحمیعبد المطلب عبد ال .36

 .2001، البیان للطباعة والنشر، اقتصادیات النقود والبنوكفرج عزت، -عبد المنعم راضي .37

 .1997, مصر, ةالدار الجامعی, مباديء في االقتصادعبد النعیم مبارك  .38

راد،  .39 اح م د الفت ةعب ارة العالمی ة التج ة الجات ومنظم ة التفاقی وص اإلنجلیزی دون شرح النص ، ب

 .1ط, سنة

ة االتفاقیة العامة للتجارة والخدمات, عبد القادر فتحي .40 ة الشین للتنمی ة العربی ، منشورات المنظم

  .2005اإلداریة، 

ي .41 ار حنف د الغف ف، -عب و قح الم أب د الس اإدارة اعب وك وتطبیقاتھ ة، لبن ة الجامعی ، دار المعرف

  .1، ط2000اإلسكندریة، 

 .1999، دار البیان للطباعة والنشر، مصر، تسویق الخدمات المصرفیةعوض بدیر الحداد،  .42

 .2000/2001اإلسكندریة، , ، الدار الجامعیةالعولمة وقضایا اقتصادیة معاصرةعمر صقر،  .43

ة عاآلثار اإلصفوت عبد السالم عوض هللا،  .44 ىقتصادیة للعولم از المصرفي ل  النھضة، دار الجھ

  .2003العربیة، القاھرة، 

  .1991، مطبعة الدار الجماھیریة، لیبیا، اقتصادیات النقود والمصارفصالح األمین األرباح،  .45

ع،الوطني قتصادالقطاع المصرفي واإلصالح الدین حسن السیسي،  .46 ب للنشر والتوزی  ، عالم الكت

  .1ط, 2003 القاھرة،

ا .47 احب رض ي ص د آل عل و حم ارف , أب ر(إدارة المص ي معاص ي كم دخل تحلیل ر , )م دار الفك

 .1ط, 2002, عمان, للطباعة والنشر والتوزیع

 .1989, ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،  .48

راوي .49 ب ال د وھی رفیة, خال ات المص اھج ل, إدارة العملی عدار المن ر والتوزی ان, لنش , 2001, عم

 .1ط

ةخالد علي الدلیمي،  .50 ة النقدی عالنقود والمصارف والنظری یس للطباعة والنشر والتوزی , ، دار األن

  .1ط, 1998, الجماھیریة اللیبیة, مصراتھ

دي .51 ةأنطوان الناشف، -خلیل الھن ات المصرفیة والسوق المالی اب،  ة، المؤسسالعملی ة للكت الحدیث

  .2زء ، ج2000, لبنان

دي .52 ل الھن ف، -خلی ون الناش زء أنط ة، ج وق المالی رفیة والس ات المص وك :4العملی ج البن ، دم

 .2000المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 
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  :الرسائل واألطروحات  -2
روان .53 د م ل , بوزی ي ظ ة ف دول النامی ناعیة لل یة الص درة التنافس ة الق ي ترقی ا ف ة التكنولوجی أھمی

ل  ,'حالة الجزائر'العولمة  رع التحلی وم اإلقتصادیة ف ي العل رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ف

  .2002/2003, جامعة الجزائر, اإلقتصادي

رسالة مقدمة , 'بین األزمات ومظاھر التجدید'األسواق المالیة في ظل العولمة , بن ثابت عالل .54

, الجزائر, لتجارةالمدرسة العلیا ل, لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر فرع المالیة

2002/2003.  

، رسالة ماجستیر في العلوم خوصصة البنوك في الجزائر الواقع واألفاقوھیبة خالفي،  .55

 .2000/2001جامعة الجزائر، سنة , االقتصادیة تخصص نقود ومالیة

االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات وأثرھا على القطاع المالي في البلدان وصاف عتیقة،  .56

, جامعة بسكرة, رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص نقود وتمویل ،العربیة

2002/2003 . 

رسالة , تحدیث وسائل الدفع كعنصر لتأھیل النظام المصرفي الجزائري, حمیزي سید أحمد .57

, جامعة الجزائر, مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة فرع التحلیل اإلقتصادي

2001/2002. 

واآلثار المرتقبة على  إلیھاوانضمام الجزائر  OMCالمنظمة العالمیة للتجارة , حاوي محمدمت .58

 .2003 ,الجزائر, المدرسة العلیا للتجارة, مذكرة ماجستیر, االقتصاد الوطني

وطنيساخي صلیحة،  .59 ي إنعاش االقتصاد ال ا ف وم المنافسة ودورھ ة العل ، رسالة ماجستیر ، كلی

 .1999/2000جامعة الجزائر، السنة الجامعیة , سییروعلوم الت ةاالقتصادی

, في العلوم االقتصادیة ، رسالة ماجستیراألجنبیةأثر العولمة على االستثمارات  سعید غزالن، .60

 .2003/2004, جامعة الجزائر

الة التسویقیة المتكاملة في تطویر خدمات المؤسسـات المصـرفیة األنشطةدور قرید عمـر،  .61 ، رس

 .2003/2004، جامعة بسكرة،  تخصص نقود وتمویل لعلوم االقتصادیةماجستیر في ا

رسالة , "حالة الجزائر"البنك المركزي وإعادة تجدید سیوالت البنوك التجاریة , رایس حدة .62

 .1999 ,جامعة عنابة, ماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص نقود وتمویل
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مركز البحوث والدراسات , االتفاقیة العالمیة للتجارة في الخدمات :أوراق اقتصادیة ,حسن عبید .63

 .2002نوفمبر , 2العدد , جامعة القاھرة, اإلقتصادیة والمالیة

, مجلة العلوم اإلنسانیة, حقائق وآفاق: لمزیج التسویقي للبنوك الجزائریةا, طاري محمد العربي .64

 .8عدد  ,2005سبتمبر  ,جامعة بسكرة

تقییم نتائج برنامج التعدیل الھیكلي في االقتصاد , ناصر دادي عدون-اميطواھر محمد التو .65

 . 2001, 04جامعة الجزائر عدد , مجلة العلوم القانونیة و االقتصادیة, الجزائري و آفاقھ

جامعة , مجلة العلوم اإلنسانیة, النظام المصرفي بین النقود الورقیة والنقود اآللیة, سحنون محمد .66

  .2003ماي , 04 مالعدد رق, بسكرة

المنظمة العالمیة للتجارة ودور الدولة في  إلىالجزائر   النضماماآلثار المتوقعة  ,صالح صالحي .67

 ,العدد األول ,سطیف جامعة, مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر, التأھیل االقتصادي

2002. 

 .03/03/2005الصادرة  بتاریخ   11472النصر یومیة وطنیة عدد  .68

 . 2006افریل  2بتاریخ  1650عدد , الیومي یومیة وطنیة الشروق .69

 .07/02/2004الصادرة  بتاریخ   4623: الخبر یومیة وطنیة األعداد .70

  .19/06/2004الصادرة  بتاریخ   4116

 .14/12/2004الصادرة  بتاریخ   4267

  .04/09/2005الصادرة  بتاریخ   4495

  .05/09/2005الصادرة  بتاریخ   4491

  .20/11/2005صادرة  بتاریخ  ال 4556

 .16/02/2006الصادرة  بتاریخ   4629

 .23/03/2006الصادرة  بتاریخ   4659

  .26/03/2006الصادرة  بتاریخ   4661

 .29/03/2006الصادرة  بتاریخ   4661

  .02/04/2006الصادرة  بتاریخ   4667

  .17/04/2006الصادرة  بتاریخ   4680
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عناصر من  :إشكالیة إصالح المنظومة المصرفیة, المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي .71

 .2000نوفمبر , 16الدورة , أجل فتح نقاش إجتماعي

, المیكانزمات, األسباب, خوصصة المؤسسسات العمومیة اإلقتصادیة في الجزائر, أحمد باللي .72

صادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول إقت, التحدیات

 .2004أكتوبر  7إلى  3جامعة سطیف، من 

مداخلة مقدمة إلى ، كفایة رأس المال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بالالطیب لحیح،  .73

, "تقنیات-مخاطر-منافسةّ "الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة 

 .2005جوان  7و 6یومي , , جامعة جیجل

, المنظومة المالیة االوروبیة و التعاون االقتصادي العربي, یوسف قریشي-ساسيالیاس بن  .74

مداخلة مقدمة إلى الندوة العلمیة حول  ,قواعد الشراكة االورومتوسطیة إلرساء أساسیانمتطلبان 

, جامعة سطیف, فعیل الشراكة العربیة األوروبیةالتكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین وت

 .2004ماي  9و 8یومي 

االستراتیجیات الحدیثة للتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة رجم نصیب، -أمال عیاري .75

الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات االقتصادیة وتحوالت  إلى، مداخلة مقدمة للمؤسسات

  .2002 أكتوبر 30و 29یومي  المحیط، جامعة بسكرة،

, ورومتوسطیةتحلیل الجوانب المالیة التفاقیات التعاون والشراكة األ, دمدوم كمال-بوھزة محمد .76

كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة  الندوة العلمیة حول التكامل االقتصادي العربي إلىمداخلة مقدمة 

 .2004ماي  9و 8 یومي, جامعة سطیف, األوروبیةالعربیة 

ا .77 وزعرور عم عود، ب یةر، دراوسي مس درة التنافس ادة الق ة لزی دماج المصرفي كآلی ة ، اإلن مداخل

ى ة إل وطني  مقدم ى ال ة والتحوالت االقتصادیة  األولالملتق ة المصرفیة الجزائری حول المنظوم

  .2004دیسمبر  15و 14 یومي ، جامعة الشلف،"الواقع والتحدیات"

قدرتھ على اكتساب البنوك الجزائریة میزة التسویق البنكي وعرابة رابح، -بن نافلة قدور .78

حول المنظومة المصرفیة الجزائریة  األولالملتقى الوطني  إلى، مداخلة مقدمة تنافسیة

  .2004دیسمبر  15و 14، جامعة الشلف، یومي "الواقع والتحدیات"والتحوالت االقتصادیة 

الملتقى الدولي  إلىة مقدمة مداخل, المعرفة في البنوك الجزائریة, مباركي سمرة-بن سعد زینة .79

 .2005نوفمبر  13و 12 یومي, بسكرةجامعة , الثالث حول تسییر المؤسسات

عدي .80 اف س ة، -وص اف عتیق ةوص والت العالمی رفیة والتح ناعة المص ى، الص ة إل ة مقدم  مداخل

وطني  ى ال ادیة  األولالملتق والت االقتص ة والتح رفیة الجزائری ة المص ول المنظوم ع "ح الواق

  .2004دیسمبر  15و 14، جامعة الشلف، یومي "یاتوالتحد
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ى، بعادهأاإلندماج المصرفي وزھیة زیدان، -زھیة بركان .81 وطني حول  مداخلة مقدمة إل ى ال الملتق

  .2004دیسمبر  8و 7البنوك التجاریة والتنمیة اإلقتصادیة، جامعة قالمة، یومي 

للبنوك  ل لزیادة القدرة التنافسیةجودة الخدمات المصرفیة كمدخ, القادر بریش عبد-زیدان محمد .82

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة , الجزائریة

 .2005جوان  7و 6 یومي , ,جامعة جیجل, "تقنیات-مخاطر-منافسةّ "

مداخلة  ,متطلبات اندماج البنوك الجزائریة في االقتصاد العالمي, دریس رشید- زیدان محمد .83

حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة  األولالملتقى الوطني  مقدمة إلى
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