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  المراجع باللغة العربية:أوال   

  الكتب-1
ر والطباعـة   رة للنـش  يس، دار الم   الجزء األول  ،دئ المحاسبة المالية  مباآخرون،  عليان الشريف، و   -1

  ؛  2000 ،عمان األردن  و الطباعة،والتوزيع
دار  ،، الجـزء األول   نظريـة محاسـبية    طالل الحجاوي،    –ياض العبد اهللا    ، تعريب ر  أحمد بلقاوي  -2
  ؛2009 ، الطبعة العربيةاألردنة للنشر والتوزيع، عمان ليازوري العلميا

 دار لجـزء الثـاني،   ، ا نظريـة محاسـبية    طالل الحجاوي،    ،ياض العبد اهللا  ، تعريب ر  أحمد بلقاوي  -3
  ؛2009، الطبعة العربية العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن اليازوري

  دار الجامعة الجديـدة للنـشر      ،المحاسبة المالية  ،كامل محمد تاح أبو المكارم، سمير     صفي عبد الف  و -4
  ؛2000 ،اإلسكندرية

 إيتراك للطباعة والنشر   ،يةإنعكاساتها على الدول العرب   المحاسبة الدولية و  ،  زيد محمد المبروك أبو   -5
   ؛2005 ،والتوزيع  القاهرة

 الجوانـب النظريـة     – الدوليـة  اإلبالغ المالي معايير المحاسبة و   ،جمعة حميدات  محمد أبو نصار،   -6
   ؛2008، عمان األردن ،ع الدستور التجاريةمطاب-والعملية

      اإلطـار الفكـري   (المحاسبة الدوليـة    ،   نبيه بن عبد الرحمان الجبر، محمد عالء الدين عبد المنعم          -7
  ؛1998 ،اإلصدار الخامس ،إصدارات الجمعية السعودية للمحاسبة) العملي الواقعو
دار جهينـة للنـشر       مناهج الجامعات العالمية،   -1 -المحاسبة المالية  ،، ريان نعوم  الججاوي طالل   -8

  ؛2005 ،، عمان األردنوالتوزيع
  ، دار اليازوري العلميـة للنـشر والتوزيـع   أساسيات المعرفة المحاسبية   ، وآخرون طالل الججاوي  -9

  ؛2009عمان األردن، 
دار إثراء للنشر  ،  IFRSs & IASs 2007ر المالية الدولية    معايير التقاري ،   خالد جمال الجعارات   -10

  ؛ 2008 ،والتوزيع األردن
بيروت لبنان، الطبعـة    ،العربية ةدار النهض ،  المحاسبة المتوسطة  ،و آخرون ،  جمعة خليفة الحاسي  -11

  ؛1996 ،الثالثة
اإلفـصاح  اف و المالية فـي القيـاس و اإلعتـر    المحاسبة، بدر محمد علوان،     وليد ناجي الحيالي   -12

  ؛2002 ، عمان األردن الوراق للنشر والتوزيع،، الجزء الثاني،المحاسبي
13-؛2007،هلية للنشر والتوزيع،عمان األردندار األ ،والتضخم البطالةاغ، أسامة بشير الدب  
  األنيس للطباعـة والنـشر والتوزيـع   ، دارالنقود والمصارف والنظرية النقدية،  خالد علي الدليمي  -14

  ؛ 1998الجماهيرية العظمى الليبية، اتة مصر
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دار الجامعـة الجديـدة للنـشر     ،مناهج البحـث العلمـي فـي المحاسـبة    ،  كمال الدين الدهراوي  -15
  ؛2002اإلسكندرية،

  ؛2009 ع،عمان األردن والتوزي، دار صفاء للنشرالمحاسبة القوميةعباس الرماحي، نواف محمد  -16
  ؛دون سنة نشر ،ثقافة العربية، مصرمؤسسة ال ،تصاديات المختلفةالتضخم في اإلق، نبيل الروبي-17
  ، دون سنة نشر؛النقود والصارف والتطرية النقدية، ناظم محمد نوري الشمري-18
ـ  ، دار بين النظريـة والتطبيـق     – محاسبة التضخم ،  سعود جايد مشكور العامري   -19 ران للنـشر   زه
  ؛2006 ،عمان التوزيع،و

  ؛1999 ،، مؤسسة الوراق، عمان األردن)نظرية وتطبيق( سطةحاسبة المتوالمالفداغ، فداغ  -20
الطباعـة  ، دار المسيرة للنشر والتوزيـع و      ةالمشاكل المحاسبية المعاصر  مؤيد الفضل، وآخرون،     -21

   ؛2002 ،عمان األردن
  ؛2007عمان األردننشر والتوزيع، للةدار الثقاف ،نظرية المحاسبةمأمون حمدان،  ،حسين القاضي-22
 ؛2003-2002  اإلسكندرية،الجامعية، الدار نظم المعلومات المحاسبية ،القبانيثناء على -23

  األردن،ر الكندي للنشر والتوزيـع  ، دا )األسس المبادئ (إقتصاديات النقود والبنوك   حسين بن هاني،  -24
  ؛2002

 مد للنـشر والتوزيـع    ، دار الحا  مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة     حيدر محمد علي بني عطا،    -25
  ؛ 2007،عمان األردن

، المملكة  ، دار المريخ  المحاسبة الدولية يد،  ، تعريب محمد عصام الدين زا     وآخرون فردريك تشوي، -26
  ؛2004 العربية السعودية،

    البنـوك قـود و  الن ،بديع مراجعة أحمد بليح   د أحمد عبد الحالق،   ترجمة السي  ،،آخرون مايرتوماس  -27
  دون سنة نشر؛ ،السعوديةالمملكة العربية ر المريخ  دا،اإلقتصادو

  ؛2001، عمان األردن،شر والتوزيعمؤسسة الوراق للن ،نظرية المحاسبة، يوسف محمود جربوع -28
 لعملـي لمعـايير  المحاسبة الدوليـة مـع التطبيـق ا    ، اهللا حلس يوسف محمود جربوع، سالم عبد    -29

  ؛2002 األردن، ، عمانتوزيعوال الوراق للنشر مؤسسة ،المحاسبة الدولية
 ، بن عكنـون   ن المطبوعات الجامعية  ، ديوا )مع تمارين و مسائل محلولة    (حصاءاإل،  جياللي جالطو -30

  ؛ 2005 ،الطبعة السادسة ،الجزائر
 الـدار   ،)قيـة اإلطار الفكري و الـنظم التطبي     (نظم المعلومات المحاسبي  ،  أحمد حسين علي حسين   -31

  ؛                       2006 ،اإلسكندرية الجامعية،
  ؛2004 لجامعة الجديدة اإلسكندريةدار ا،المصرفيقتصاد النقدي واإلأساسيات  ،عادل أحمد حشيش-32
مكتبـة الثقافـة للنـشر               ،)مدخل نظرية المحاسـبة      (تطور الفكر المحاسبي  رضوان حلوه حنان،    -33

  ؛ 1998و التوزيع، عمان 
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وائـل    دار ،)بية معاصـرة  مشكالت محاس (،القياس المحاسبي المعاصر  بدائل   رضوان حلوه حنان،  -34
  ؛2003 ، عمان األردن،التوزيعو للنشر

ـ دار، أسس المحاسبة الماليةموس،  فوز الدين أبو جا    رضوان حلوه حنان، أسامة الحارس،    -35  د الحام
  ؛2004 عمان األردن، ،التوزيع وللنشر

ركـز  قياس بنود قائمـة الم     (سس المحاسبة المالية  أ، ميسون قولي وآخرون،     ة حنان رضوان حلو -36
   ؛  2004، التوزيع، عمان األردن، دار الحامد للنشر و)المالي

 دار إثـراء    –سبيةلدورة المحا ا -مبادئ المحاسبة المالية  ،  رضوان حلوه حنان، نزار فليح البلداوي     -37
  ؛2009 ،، األردنللنشر والتوزيع

ـ ، دار النقود والبنوك د خصاونة،   ن أبو خضير، عما   أيم ،جمال خريس -38 رة للنـشر والطباعـة   يسالم
  ؛2002 ،عمان ،والتوزيع

 مطابع عمار قرفي، باتنـة الجزائـر       منشورات جامعة باتنة،   ،مبادئ اإلحصاء محمد بنوارة خزار،    -39
  ؛1996

، دار  مـدخل نظـري و تطبيقـي       ،ائم المالية تحليل القو  غسان فالح المطارنة،  مؤيد راضي خنفر،  -40
  ؛2006عمان األردن  ،الطباعةشر والتوزيع ومسيرة للنال

 ، بن عكنون الجزائر، الطبعة الثانيـة ديوان المطبوعات الجامعية   ،لوصفياإلحصاء ا ،  محمد راتول  -41
  ؛ 2006

   دون سنة نشر؛، لبنان بيروت،، دار النهضة العربيةمقدمة في النقود والبنوكمحمد زكي شافعي، -42
  ؛2006 ،السعودية الرياض، دار المريخ نظرية المحاسبة، وآخرون، ريتشارد شرويدر-43
  الجـزء األول  ،)IAS/IFRS( الدولية   ةللمعايير المحاسبي محاسبة المؤسسة طبقا    ،  شعيب شنوف -44

  ؛2008 ،الشركة الجزائرية بوداود الجزائر مكتبة
 الجزء الثـاني  ،)IAS/IFRS(محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية      ،  شعيب شنوف -45

  ؛2009 ،الشركة الجزائرية بوداود الجزائر مكتبة
  ؛2000 مصر ، دار الجامعة الجديدة للنشر،المالود وإقتصاديات النق، مجدي محمود شهاب-46
  ؛1985الدار الجامعية بيروت، ،رفياإلقتصاد النقدي والمص، مصطفى رشدي شيحة-47
 الـدار  ،))1(لقوائم المالي ا عرض(ألولالجزء ا  ،المحاسبة موسوعة معايير  ،ق حماد عبد العال   طار-48

  ؛2003-2002 اإلسكندرية، الجامعية
 الدار الجامعية اإلسـكندرية    الجزء األول،  ،دليل إستخدام معايير المحاسبة    ،طارق حماد عبد العال   -49

  ؛2009
 الحامد للنشر والتوزيع    كتبةدار وم  ،والبنوك المنهج النقدي والمصرفي   النقود  عقيل جاسم عبد اهللا،     -50

  ؛1999
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  وك والعالقات اإلقتـصادية الدوليـة     النقود والبن ،  عجيمية، ومدحت محمد العقاد    العزيزمحمد عبد   -51
  .1984بيروت  ،العربية النهضة دار
  ؛1989  للطباعة والنشر، قسنطينة، دار البعثمقاييس إقتصادية ،النظريات النقديةمروان عطوان، -52
  )الجـزء األول     ( الدولية مبادئ المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة     ،  علي  نصر عبد الوهاب -53

  ؛ 2003/2004،  اإلسكندريةة الجامعيالدار
 ة العربيـة والدوليـة    القياس واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسب      ،ي عل نصرب  عبد الوها -54

  ؛  2007، ، الدار الجامعية اإلسكندرية)الجزء األول(
  ؛ 1991بيروت  ، دار الجيل،خم الماليتمويل التنمية اإلقتصادية بالتض، حسين غازي عناية-55
  ؛2006 ،مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية ،التضخم المالي، عنايةحسين غازي -56
، دار  لدوليـة النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادية ا    ،  صبحي تادرس قريصة، مدحت محمد العقاد      -57

  ؛1983النهضة العربية 
  ؛2004 ،النشر والتوزيع، مصرإيتراك للطباعة و ،مبادئ المحاسبة الماليةيحي قللي، -58
 دارالجزء الثـاني،     ،المحاسبة المتوسطة  ويجانت، ترجمة كمال الدين سعيد،       ، جيري دونالد كيسو -59

  ؛1983، ، المملكة العربية السعودية للنشر والتوزيعخالمري
 عـن اإللتزامـات     ي المـال  التقريرالقياس واإلفصاح و    : نظرية المحاسبة  ،ين السيد أحمد لطفي   أم-60

   ؛2007 اإلسكندرية، ، الدار الجامعية)لجزء الثاني ا(وحقوق الملكية 
  ؛ 2002 مؤسسة شباب الجامعة، مصر ،إقتصاديات النقود و البنوك ضياء مجيد، -61
  الجـزء األول   ،)منظور المعـايير الدوليـة    (اسبة المالية   أساسيات المح ،  عطية عبد الحي مرعي   -62

  ؛2009 اإلسكندرية،المكتب الجامعي الحديث 
 دار الحامـد    ،النقود والمصارف واألسواق المالية    ، نزار سعد الدين العيسي    ،عبد المنعم السيد على   -63

     ؛2004 األردن،
، المملكة  ، دار المريخ  محاسبة الدولية اليد،  ، تعريب محمد عصام الدين زا     وآخرون فردريك تشوي، -64

  ؛2004، العربية السعودية
ـ    الجزء الثاني  ، المحاسبة المالية  أصول ،وآخرون عبد الناصر إبراهيم نور،   -65 رة للنـشر   يس، دار الم

  ؛ 2005الطبعة الثالثة،  ،وزيع عمان األردنوالطباعة والت
  الطبعةاإلسكندرية مصر،  ،ظرية المحاسبيةالن ،، ترجمة كمال خليفة أبو زيدهندريكسن . س.إلدون-66

  ؛2008 ،الرابعة
 وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدولية        ،المحاسبة المعمقة  ،جمعة هوام -67

IAS/IFRS 2009/2010، 2010 ، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية.  
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    : والمذكراتاألطروحات  -2

 أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمـال التوحيـد الدوليـة    ،ي بن بلغيث  مدان-68
جامعة الجزائر،كلية العلوم اإلقتصادية و علـوم        ،في العلوم اإلقتصادية غير منشورة    أطروحة دكتورة   

   ؛2004التسيير، 
، مـذكرة   )2005-1970( الفتـرة    لالجزائر خـال  عالقة التضخم باألجور في     ،  حمادي خديجة  -69
  ؛2008/2009 ،ية العلوم اإلقتصادية كلضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر، جامعة الجزائرخل تد

فـي علـوم   ورة  ، أطروحة دكت  التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية      ،  صالححواس   -70
  ؛ 2007/2008علوم التسيير،لجزائر كلية العلوم اإلقتصادية و، جامعة االتسيير غير منشورة

التضخم، سعر الصرف وسـعر الفائـدة فـي         :  السببية بين المتغيرات   دراسة،  طارق بن خليف  -71
جامعة الجزائر كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم  ،غير منشورة ، مذكرة ماجستير2003-1990الجزائـر   

  ؛2004/2005 التسيير
خم فـي ظـل     أنظمة سعر الصرف في البلدان النامية ودرها في مكافحة التـض          ،  رنان راضية  -72

العلـوم اإلقتـصادية    جامعة الجزائر كليـة      ، غير منشورة   مذكرة ماجستير  التحوالت المالية الدولية،  
  ؛2001/2002 وعلوم التسيير

  قائمة التدفقات النقدية في ظل إعتماد الجزائر معايير المحاسبة الدولية          ،سالمي محمد الدينوري   -73
قتـصادية وعلـوم التـسيير      كلية العلوم اإل   ،خضر باتنة جامعة الحاج ل   ،ستير غير منشورة  مذكرة ماج 

  ؛2008/2009
  مذكرة ماجـستير غيـر منـشورة     ،تأثير التضخم على التحليل المالي للمؤسسة      ،عباسي نصيرة -74

 ؛2004/2005،العلوم اإلقتصادية وعلوم التسييرجامعة الجزائر كلية 

، مذكرة  م وفقا المعايير المحاسبية الدولية    معالجة القوائم المالية من آثار التضخ     ،  فريد زعرات  -75
  ؛2009، ة العلوم إقتصادية وعلوم التسيير، كلي جامعة البليدة غير منشورةماجستير

  القياس المحاسبي في المؤسسة اإلقتصادية وفقا لمعايير المحاسبة الدوليـة         ،  قادري عبد القادر  -76
جامعـة الـدكتور يحـي       ،ستير غير منشورة   مذكرة ماج  ،دراسة مقارنة مع النظام المحاسبي المالي     

  ؛2009/2010 ،والتجارية وعلوم التسيير كلية العلوم اإلقتصادية ،فارس المدية
 مذكرة ماجـستير غيـر      ،دارسة إقتصادية و قياسية لظاهرة التضخم في الجزائر       ،  سعيد هتهات  -77

  .2006 العلوم إقتصادية  ومنشورة جامعة ورقلة كلية الحقوق
  

  :ات والمجالت المنشور-3
، جامعـة قاصـدي مربـاح              الدليل المنهجي في إعداد وتنظيم البحـوث العلميـة         إبراهيم بختي،    -78

  ؛2007 /2006
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 ، دار النشر للتعليم IAS/IFRS معايير المحاسبة الدولية  منشورات المجموعة الزرقاء الدولية، -79
  ؛2008 ،والتكوين، البويرة الجزائر

 تعلـيم والتكـوين    ، دار النـشر لل    النظام المحاسبي المـالي   الدولية،  جموعة الزرقاء    منشورات الم  -80
  ؛2008 ،البويرة الجزائر

  
   :القوانين والجرائد -4

ة      الجر -81 ة الجزائری وى الكشوف         ،یدة الرسمیة للجمھوری یم و المحاسبة  ومحت رار یحدد قواعد التقی ق

د   سابات وقواع ة الح ذا مدون ھا وك ة و عرض یرھاالمالی ي س ؤرخ ف و 26 ، م ــد2008 یولی  19د ، الع
  ؛2008 مارس 25الصادر بتاريخ 

 2008 ماي   26مؤرخ في   ،  08/156مرسوم تنفيذي رقم     ،يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية    الجر -82
 والمتضمن النظام المحاسـبي     2007 نوفمبر   25 المؤرخ في    11-07يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم      

  ؛2008 ماي 28 الصادر بتاريخ 27دد ، العالمالي
  
  :لمصادر اإللكترونية عبراألنترنتا-5

ية العربية المفتوحة فـي     منشورات األكاديم ) على الخط ( ،المحاسبة المتوسطة ،  وليد ناجي الحيالي   -83
  :، متاح على الرابط 2007 الدنمارك

www.ao-academy.org/docs/ Almuhasaba_almutawaseta-1 pdf،  ــا ــالع بت ريخ اإلط
  ؛25/11/2008
ية العربيـة المفتوحـة فـي       منشورات األكاديم ) على الخط ( ،نظرية المحاسبة ،   وليد ناجي الحيالي   -84

  :، متاح على الرابط 2007 ،الدنمارك
www.ao-academy.org/docs/index.php?f1=nadharyatN?%20almuhasaba-1pdf 

   ؛15/10/2010اإلطالع بتاريخ 
 :لمقاالت ا-6      

  :، على الرابط 2010 أبريل 28مقال بتاريخ لغزوي حسين ا-85

alphabeta.argaam.com/?p=13691 http://   اعةـ على الس16/10/2010اإلطالع يوم السبت   
  ؛15:15 

   ) الخط على(، مجلة المدير المالي اإلبالغ الماليمحاضرات حول القيمة العادلة و نعيم سابا خوري، -86

  : لرابط متاح على ا        
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manager.wordpress.com /2010/01/28/v-4 http:// financial   ــسبت ــوم ال ــالع ي   اإلط
 /file:///:/Documents%20and%20Settings  ؛16:05 الــــــساعة 16/10/2010

/%D3%D8%CD%20%C7%E1%E3%DF%CA%C8/%C7%E1%DE%ED% 
%E1%E3%CF%ED%D1%20%C7%E1%E3%C7%E1%ED.htm؛  

                                    www.ons.com :على الرابط إلحصاء الديوان الوطني ل-87
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