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  شكر و تقدیر
  

أود في البدایة أن أسجد � رب العالمین شاكراً و مقراً بفضلھ على، ألنھ جل جاللھ قد أعانني  *

في إنجاز ھذا البحث و أمدني بالصبر و شملني بتوفیقھ منذ اختیاري لموضوعھ إلى أن انتھیت من 

 . إعداده، ولوال توفیق هللا عز وجل ما خرج ھذا البحث إلى النور

أستاذة التعلیم  –السیدة خمار فریدة / األستاذة الدكتورة ل عظیم شكري و تقدیري إلى و أسج *

على دعمھا و تشجیعھا لي، فلقد كانت حقاً بمثابة أمي  -العالي بجامعة ھواري بومدین بالجزائر العاصمة 

 .الثانیة

إلشراف على الدكتور غوفي عبد الحمید لقبولھ ا/ كما أسجل عظیم شكري و امتناني ألستاذي  *

مذكرتي، و الذي أمدني بتوجیھاتھ السدیدة و المؤثرة في مراحل المذكرة المختلفة، و الذي سوف أحفظ لھ 

ھذا الجمیل ما حییت فضالً عن مواقفھ البناءة في إزالة الكثیر من الصعوبات التي واجھتني في سبیل 

 .إعداد ھذه المذكرة حتى انتھیت منھا

تناني لجمیع إطارات شركة إعادة التمویل الرھني و على رأسھم عظیم شكري و ام سجلكما أ *

الدكتور عبد القادر بلطاس و كذا السید حامول محمد على حفاوة استقبالھم لي / السید الرئیس المدیر العام 

 .و تزویدي بمختلف المعلومات الضروریة إلنجاز ھذه المذكرة

، الذي أخذ بیدي إلى أستاذي الفاضل و ولودمكما أتوجھ بعظیم الشكر و التقدیر لألستاذ مدي  *

 .قدمني إلیھ، مزكیا إیاي عنده

 كما أتقدم بخالص عرفاني بالجمیل إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور ساكر محمد العربي و *

أسجل عظیم شكري و امتناني إلى األساتذة األفاضل األستاذ الدكتور علي رحال و الدكتور بن بریكة عبد 

 . فضلھم بقبول مناقشة رسالتي، و الذین سیكون لھم عظیم األثر في إرشادي و توجیھيالوھاب لت

و أخیراً أتقدم بخالص عرفاني بالجمیل إلى أصدقائي الذین لم یبخلوا علي بمد ید المساعدة و  *

  .االنتھاء منھابتوجیھھم لي منذ بدایة إنجاز ھذه المذكرة و إلى غایة 
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