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 قائمة المراجع
  

  باللغة العربیة: أوال 

  الكتب:  

  .  1964، بغداد، 1دار التضامن، ط. النظریة النقدیةالقیسي فوزي ،  - 1

دیوان المطبوعات .  - التحلیل االقتصادي الكلي - النظریة االقتصادیةالموسوي ضیاء مجید ،  - 2

  .1992الجامعیة، الجزائر، 

  . 1993دار الفكر، الجزائر، . نقدياإلصالح الالموسوي ضیاء مجید ،  - 3

  . 2002مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، . اقتصادیات النقود والبنوكالموسوي ضیاء مجید ،  - 4

نظریات ونماذج التوازن  -محاضرات في التحلیل االقتصادي الكليإلمان محمد الشریف ،  - 5

  .1994منشورات برني، الجزائر، .  -والالتوازن

، 2منشورات الجامعة المفتوحة، ط. مبادئ االقتصاد التحلیلي الكليأبو القاسم، الطبولي  - 6

  . 1997،)لیبیا(طرابلس

دار الثقافة للنشر . مبادئ التحلیل االقتصادي الجزئي والكليالسمان محمد مروان وأخرون،  - 7

  . 1998والتوزیع، األردن ،

داروائل للطباعة .  - المنظور العلمي -يأساسیات في الجھاز المالجمیل الزیدانین ،  السعودي - 8

  . 1999والنشر،االردن،

.               1999، عمان، 1دار زھران، ط. النقود والمصارف والنظریة النقدیةالشمري ناظم محمد نوري ،  - 9

  . 2000دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، . النقود والبنوكالعصار رشاد، الحلبي ریاض ،  -10

  . 2000دار الفكر، عمان، . أسس ومبادئ االقتصاد الكليھیثم، أبو الزیت حسن ،  الزعبي -11

  . 2000الدار الجامعیة،االسكندریة، . مبادئ االقتصاد الكليالبكري كامل وأخرون،  -12

 . 2000مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، . أسس علم االقتصادابراھیم نعمة هللا نجیب ،  -13

  

  

  

، االردن، 2مكتبة دار الثقافة للنشر، ط. المالیة العامة والتشریع الضریبيالقیسي،  أعاد حمود -14

2000.  
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ترجمة طھ عبد هللا منصور وآخرون، المملكة العربیة . النقود والبنوك واالقتصاد باري سیجل،  -15

  . 1982السعودیة، 

م الحسن، موفم للنشر، ترجمة جربیب أ. تسعینات االقتصاد الجزائريبوزیدي عبد المجید ،  -16

 .1999الجزائر، 

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . تقنیات وسیاسات التسییر المصرفيبخراز یعدل فریدة،  -17

2000 .  

ترجمة عبد . - االختیار العام والخاص  -االقتصاد الكليجیمس جوارتیني، ریجارد استروب،  -18

  .1999ر المریخ للنشر، الریاض، الفتاح عبد الرحمان، عبد العظیم محمد، دا

  . 1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . مدخل للتحلیل النقديحمیدات محمود،  -19

  . 1998مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، . السیاسات المالیةدراز حامد عبد المجید ،  -20

  .2000,األردن, والتوزیعدار المسیرة للنشر . مبادئ االقتصاد الكليسلمان مصطفى وآخرون،  -21

الدار الجامعیة للطباعة والنشر . االقتصاد النقدي والمصرفيشیحة مصطفى رشدي ،  -22

  .1981،بیروت،

  . 1993دار زھران للنشر،عمان،. النقود والمصارفأحمد زھیر،  شامیة -23

  .1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . التحلیل االقتصادي الكليصخري عمر ،  -24

  . 1989دار البعث، الجزائر،. النظریات النقدیةعطون مروان،  -25

النسر الذھبي، مصر،  . -رؤیة إسالمیة -اقتصادیات النقودعبد المجید عبد الفتاح عبد الرحمان ،  -26

1996.  

  .1999، األردن، 1للنشر، ط ةاألكادیمی. اقتصادیات النقود والمصارفعلي عبد المنعم السید ،  -27

مجموعة النیل .  - على مستوى االقتصاد القومي -السیاسات االقتصادیةعبد الحمید عبد المطلب ،  -28

  .2003، القاھرة،1العربیة، ط

    .  1984دار النھضة العربیة، بیروت، . النقود والبنوكصبحي تادرس ،  قریصة -29

  . 2002دار الرضا للنشر، سوریا، . النظریات االقتصادیةلطفي عامر ،  -30

  

 . 2003، الجزائر، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط. تقنیات البنوكلطرش الطاھر،  -31

، 1الدار المصریة اللبنانیة، ط. االتجاھات الحدیثة في التحلیل النقديمعتوق سھیر محمود ،  -32

   .1988القاھرة، 
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منصور، دار المریخ للنشر،  ترجمة ابراھیم .-النظریة والسیاسة  - االقتصاد الكليمایكل ابدجمان،  -33

  . 1999الریاض، 

مقدمة في اقتصادیات النقود والصیرفة مبارك عبد النعیم ، نجیب نعمة هللا، یونس محمود ،  -34

         . 1999الدار الجامعیة، االسكندریة، .والسیاسات النقدیة

مؤسسة . الدولي للیوروالسیاسات النقدیة والبعد ،  دمصطفى أحمد فرید، حسین سھیر محمد السی -35

  . 2000شباب الجامعة، اإلسكندریة،

مدخل حدیث للنظریة النقدیة  –نظریة النقود والبنوك واألسواق المالیة ناقة أحمد أبو الفتوح ،  -36

  . 2001مكتبة االشعاع الفنیة، االسكندریة، . - واألسواق المالیة

 . 1991بوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان المط. اقتصاد الجزائر المستقلةھني أحمد ،  -37

  . 1991دیوان المطبوعات الجامعیة، . العملة والنقودھني أحمد ،  -38

  . 1996دار النھضة، بیروت، . ذكرات في النقود والبنوكمھاشم إسماعیل محمد ،  -39

 1987، بیروت، دار الحداثة. - توزیع المداخیل النقود واالئتمان - االقتصاد السیاسيولعلو فتح هللا ،  -40

.  

  

  الدوریات و الملتقیات :  

  .1992، مارس 01، ، العددمجلة التمویل والتنمیة ،صندوق النقد الدولي - 1

  . 1996، مارس01، العدد مجلة التمویل والتنمیةصندوق النقد الدولي، - 2

سلسلة ". بیة السیاسات النقدیة في الدول العر" صندوق النقد العربي، معھد السیاسات االقتصادیة،  - 3

 . 1996، ، العدد الثاني، أبو ظبي،بحوث ومناقشات حلقات العمل

  .1997، سبتمبر  03العدد مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي ، - 4

، اإلصالحات االقتصادیة وسیاسة الخوصصة في البلدان العربیةمركز دراسات الوحدة العربیة ، - 5

 . 1999، بیروت، فیفري1ط

  

، جامعة سعد دحلب، البلیدة، االقتصاد الجزائري في األلفیة الثالثة: لملتقى الوطني األول حولا - 6

  . 2002الجزائر، ماي

، المؤسسة االقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ االقتصادي الجدید: الملتقى الوطني األول حول - 7

  . 2003جامعة ورقلة، الجزائر، أفریل 
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  الرسائل:  

 – السیاسات النقدیة والسیاسات المالیة وعوامل نجاحھما في ظل التغیرات الدولیة", ریدبن طالبي ف - 1

منشورة، معھد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر،  ررسالة ماجستیر غی".  -دراسة حالة الجزائر

2002 .  

ة حالة بنك دراس –أثر استقاللیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة  "، شملول حسینة  - 2

  . 2001منشورة، معھد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر،  ررسالة ماجستیر غی".  - الجزائر

، معھد  رسالة مقدمة ماجستیر غیر منشورة". إصالح السیاسة النقدیة في الجزائر" قویدر عیاش ،  - 3

  . 1999، جامعة الجزائر، العلوم االقتصادیة

منشورة، ررسالة ماجستیر غی" .  -دراسة حالة الجزائر –یة ومسارھا السیاسة النقد"لكحل لیلى ،  - 4

  . 1999معھد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 

  التقاریر :  

  
  .1998واشنطن،. تحقیق االستقرار والتحول نحو اقتصاد السوق : صندوق النقد الدولي ، الجزائر - 1

   . 2000. ي الموحدصندوق النقد العربي، التقریر االقتصادي العرب - 2

  . 2001. صندوق النقد العربي، التقریر االقتصادي العربي الموحد - 3

التقریر حول الظرف االقتصادي واالجتماعي  مشروع المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،- 4

  . 2002الدورة العامة العشرون، الجزائر. 2001للسداسي الثاني من سنة 

التقریر حول الظرف االقتصادي واالجتماعي  مشروع واالجتماعي، المجلس الوطني االقتصادي - 5

  . 2003الدورة العامة الثانیة والعشرون، الجزائر. 2002للسداسي الثاني من سنة 

  

  

 

  و الجرائدالقوانین والتعلیمات :  

  .المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري 1962دیسمبر  13المؤرخ في 62/144القانون رقم - 1

  .المتعلق بنظام النقد والقرض 1990أفریل 14المؤرخ في  90/10قانون ال - 2

  . 2003قانون المالیة لسنة  - 3

  . والمتضمن تنظیم السوق النقدیة 1991أوت  14المؤرخ في  91/08النظام رقم  - 4
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  .المتعلقة بتحدید قواعد الحذر لتسییر البنوك 1994نوفمبر  02لـ  74/94التعلیمة رقم  - 5

  .المتضمنة تنظیم السوق النقدیة 1995أفریل  22المؤرخة في  95/28یمة رقم التعل - 6

والمتعلقة  01/2001المعدلة للتعلیمة رقم  2001دیسمبر 06المؤرخة في  06/2001التعلیمة رقم  - 7

  .بنظام االحتیاطي اإللزامي

  . 2001فیفري  28، الصادرة في 14الجریدة الرسمیة، العدد  - 8

  .  2003سبتمبر  10، الصادرة في  3880العدد جریدة الخبر،  - 9

  مواقع االنترنیت:  

1- 04/02/2001 , WWW.Finance-Algeria.org  
2- 19/03/2003 , WWW. Bank – of- Algeria.dz 
3- 12/09/2003 , WWW. afm. org.ae 
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1997. 

2- Benhalima Ammour, Le système bancaire algérien- textes et réalité-.Dahleb, 

Alger, 1997. 

. OPU, Alger, 1993.Monnaie et finance,  Louis-Jean Besson -3  

4- Begg David , et al ,Macroéconomie.Edition International , paris , 1994 . 

5- Diulio Eugene A-, Macroéconomie . Tradition par George Loudiére, 

McGrow hill , Paris, 1993. 

 

6- Dévoluy Michel, Théorie Macroéconomique fondement et controverses. 

Masson Editeur, Paris, 1993. 

7- Goumiri Mourad, Loffre de monnaie en Algérie, Edition ENAG, Alger, 

1993.  

8- Serviony Arnavdde, Zelenko Ivaw, Economie financiere, Dunod, Paris,1999. 
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9- Renversez Françoise, Eléments d' analyse monétaire. Editions Dalloz, Paris, 

1995. 
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