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  :المجلة متاحة على قاعدة البیانات اإللكترونیة العربیة
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للمجلة- محفوظة شر ال   -حقوق
  
  

ي العر اد ش س و التأث معامل اعتماد معاي ع متحصلة قتصادي امل الت مجلة

بيانات"Arcifارسيف" قاعدة عن والصادرة العاملية، املعاي مع املتوافقة   ".معرفة" ،

http://e-marefa.net/arcif/criteria/  
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امل-   -جلةتقديم
  

قتصادي             امل الت العلوم) أ.ت. م(مجلة متخصصة محكمة مجانية، فصلية، دولية، علمية مجلة

زائري ا باالقتصاد الصلة ذات قتصادية املواضيع تلك خاصة و ة، دار و تصدر–قتصادية قي، فر

ب قي، فر زائري ا قتصادي امل الت مخ درايةعن أحمد والتحميل-أدرار-جامعة للقراءة متاحة زائر، ا

شر ب قي فر زائري ا قتصادي امل الت مجلة تم ونية، لك و العلمية صدارات جميع خالل من

وتو  ة، دار و قتصادية العلوم مجال وخارجھ الوطن داخل من ن للباحث املتم ام ا العل ام فرس

بأو  مة للمسا ن للباحث اديمية أ امنصة تخصص مجال مبتكرة بحثية   .راق

ش- ال   -رــــشروط
             

التاليةتُ        الشروط م تح ال املقاالت شر لل    :قبل

 بتقديم وذلك ال، ش من ل ش بأي شره سبق ولم الطرح واملوضوعية دية وا باألصالة البحث سم ي أن

د ممع ي   .كتا

 العل للتحكيم املقاالت جميع   .تخضع

  ُللمجلةت الوطنية للمجالت ونية لك البوابة ق طر عن املقاالت باللغة(ASJP)قدم املقال عنوان كتابة ضرورة مع ،

ية   .نجل

 املقال ص مل سبة   :بال

ن - ص بم املقال إرفاق ضرورة ية، العر باللغة الكتابة م: حالة باللغةأحد خر و املقال، بلغة يةا   .نجل

ن - ص بم املقال إرفاق ضرورة ية، نجل باللغة الكتابة ية: حالة العر باللغة خر و املقال، بلغة ما   .أحد

ن - ص بم املقال إرفاق ضرورة سية، الفر باللغة الكتابة باللغة: حالة خر و املقال، بلغة ما يةأحد   نجل

 اتفيجب ال ورقم امعية ا واملؤسسة العلمية الدرجة تحديد مع املقال، لصاحب العلمية الذاتية ة الس إرفاق

ي و لك يد للمجلةوال ي و لك يد ال ع ،.  

 ، عل بأسلوب املقال يحرر أن صفحاتو يجب عشر عن يقل وال صفحة ن عشر املقال يتجاوز ال   .أن

 املقـال يحـرر أن ـم (Traditional Arabic) بـخطيجب م14ا وا نفسـھ ط با امـش سبة10وال بال ذا و ،

ية العر باللغة املحررة بخط،للمقاالت ون فت ية جن باللغة املقاالت م Times New أما ط12ا با امش وال

م   .10نفسھ

 آلية بصفة وامش ال توضع الـ أن إدراج (APA) بصيغة ضرورة وسنةمع املؤِلف اسم جانب إ الصفحات أرقام

النص ن م ن القوس داخل الصفحة2017املؤلف،(صدار تحمل)، أن يجب م الكر القرآن آليات سبة ال و ،

املة ون ت أن يجب ة النبو حاديث مصدر إ حالة و ية، ورقم السورة  .اسم

 املج قالب لنموذج تخضع أن يجب الصفحة بمقاس(Template) لةإعداد ذا و عة2، ر ات ا من  سم

 الـ صيغة وفق آ ل ش املراجع قائمة ر تظ أن املقال (APA)يجب   .آخر
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-Journal Introduction-  

      The Journal of Economic Integration, (JEI) is an international open access, peer-reviewed journal 
that provides publication of articles in all areas of the subject related to economics, finance, and 
management in general and topics related to the sector of the African and Algerian Economic relations 
in particular. The Journal is issued by the Afro-Algerian Economic Integration Laboratory at Adrar 
University, Adrar, Algeria. It is published with the objective of providing a medium for the publication 
of articles on economic problems, The Journal welcomes the submission of manuscripts that meet the 
general criteria of significance and scientific excellence byauthors from Algeria or other countries. 

-Conditions of Publication -  
 

 The journal accepts the articles that respect the following conditions:  
 The research should be original, serious and objective and must not be already published 

elsewhere in any way, and the author must sign a formal undertaking. 
 All articles are subject to a scientific peer review, 
 Articles are submitted through the electronic database of national journals (ASJP). The title of 

the article must be written in English. 
 For the article abstract: 

- In case of articles written in Arabic, two abstracts one in the article language and the other 
in English language must be attached,  

- In case of articles written in English, two abstracts one in the article language and the other 
in Arabic language must be attached,  

- In case of articles written in French, two abstracts one in the article language and the other 
in English language must be attached.  

 The scientific curriculum vitae (CV) of the author must be attached, with specification of the 
scientific degree, the university, the telephone number and the e-mail.  

 The article must be written in a scientific method. 
 The article must neither exceed twenty pages nor be less than ten pages. 
 The article must be written in “Traditional Arabic" font, size 14, and citation with the same font, 

size 10. This is for articles published in Arabic. As for the article written in a foreign language, 
the used font is “Times New Roman”, size 12, and the citation should be written with the same 
font, size 10,  

 The citations should be placed automatically (Using APA Style) in the body of the text as well 
as including the pages' numbers beside the author name and publishing year between brackets 
(Mc.Hill, 2015, Page), As for the verses of the Quran, they must bear the name of the Surah and 
the Verse number, and the reference to the source of the Hadiths must be complete.  

 The page layout must follow the model of the journal Template with page format of 2 cm for 
the pages' borders. The list of references must be automatically displayed according to the APA 
format in the end of the article 
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املجلة-   -يئات
  

  

  )مدیر الجامعة( أدجرفور نور الدین  / د.أ :الشرفي للمجلة الرئیس
  )مدیر المخبر(  بن الدین امحمد / د.أ :المجلة مدیر
  بوعزة عبد القادر / د.أ: یرهیئة التحر  رئیس

  
  

ريئة-   -التحر
  

  

  العراق -جامعة الفرات - فاضل العبادي  د.أ-  الجزائر - جامعة أدرار- عبدالكریم مسعودي. د -
  فرع الخرطوم - جامعة القاهرة - سویلم جودة. د-  الجزائر - جامعة أدرار- طروبیا ندیر. د -
  العراق- جامعة البصرة - یوسف عبداهللا طارق توفیق. د-  مالیزیا- یةالجامعة العالمیة اإلسالم - د سعید بوهراوة.أ-
  الجزائر - جامعة ورقلة  –د شیخي محمد .أ-  فلسطین - جامعة غزة  - د عبدالرحمان رشوان.أ-
جامعة اإلمام محمد بن - د أحمد سلیمان أحمد عبدالكریم.أ-

  السعودیة -سعود
  الجزائر -جامعة بشار  –د الطیب فراج .أ-

 –المدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر -عبدي لحسن .د.أ-
  المغرب

  الجزائر - جامعة غردایة  - د معراش هواري.أ-

  الجزائر - جامعة ورقلة  - د صدیقي مسعود.أ-  المغرب- جامعة محمد الخامس - د فلیس زكریاء.أ-
  الجزائر - معة تلمسانجا -د بندي عبداهللا عبدالسالم.أ -  مصر -جامعة مدینة السادات - سلیمان أسامة. د.أ-
  الجزائر -جامعة بومرداس  - د شیخي بالل.أ-  السعودیة - جامعة طیبة  -جمال لعمامرة . د -
 -جامعة الجوف –الدین محمد أحمد عبدالرحمان  بدر. د-

  السعودیة
  الجزائر- یونس الزین، جامعة الوادي. د-

  الجزائر -جامعة مستغانم –ن حاج بن زیدا. د-  مصر-جامعة حلوان -خالد هاشم عبدالحمید. د-
جامعة اإلمام محمد بن  –أبو ضیف أحمد سلوى محمود . د-

  السعودیة-سعود
  الجزائر -جامعة سكیكدة –قاهم وهیبة . د-

  الجزائر -جامعة خنشلة -لیلیا بن منصور. د-  الجزائر - جامعة مستغانم  -براهیمي حیاة. د-
    رالجزائ- جامعة سكیكدة- مزیاني نورالدین. د-
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العلمية-                                             نة   - ال

  
أدرار جامعة   من

  بوكار عبد العزیز، جامعة أدرار. د -  ، جامعة أدرارأمحمدبن الدین   د.أ-
  ، جامعة أدرارقالون جیاللي. د -  درارالفتاح دحمان، جامعة أ بدبن ع  د.أ-
  مسعودي محمد، جامعة أدرار. د -  أقاسم عمر، جامعة أدرار د .أ-
  ، جامعة أدرارلحسین عبدالقادر. د -  یوسفات علي، جامعة أدرار   د.أ-
  القادر عبدالرحمان، جامعة أدرار عبد. د -  بن العاریة حسین، جامعة أدرار  د.أ-
  المومن عبدالكریم، جامعة أدرار. د -  بالل بوجمعة، جامعة أدرار  د.أ-
  محمداتني شهرزاد، جامعة أدرار .د -  جامعة أدرار، لىبوكمیش لع  د.أ-
  ، جامعة أدرارهداجي عبدالجلیل. د -   صدیقي أحمد، جامعة أدرار د .أ-
  فودو محمد، جامعة أدرار. د -  فؤاد مامي، جامعة أدرار د .أ-
  ، جامعة أدرارتیقاوي العربي. د -  مدیاني محمد، جامعة أدرار . د-

  
  

الوطن جامعات   من
 بن عمر خالد، جامعة بومرداس، الجزائر. د- الجزائر، مستغانمعدالة العجال، جامعة  د .أ-
  بن دعاس زهیر، جامعة سطیف، الجزائر. د-  ، الجزائر03رالجزائ جامعةالمجید،  عبدقدي   د.أ-
  زائربن عاتق حنان، جامعة معسكر، الج. د-  عدمان مریزق، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر  د.أ-
  بن قانة إسماعیل، جامعة ورقلة، الجزائر. د-  عدوكة لخضر، جامعة معسكر، الجزائر  د.أ-
  بوبكر مصطفى، جامعة البویرة، الجزائر. د-  بلعربي عبدالقادر، جامعة سعیدة، الجزائر  د.أ-
  یلة، الجزائربوفناش وسیلة، المركز الجامعي م. د-  بن اشنهو سیدي محمد، جامعة تلمسان، الجزائر د .أ-
  بوساحوة نذیر، جامعة المدیة، الجزائر. د- بن بوزیان محمد، جامعة تلمسان، الجزائر د .أ-
  بوسالم بوبكر، المركز الجامعي میلة، الجزائر. د-  بن سعید محمد، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر د .أ-
  ، جامعة سكیكدة، الجزائرشلبي عمار. د-  براق محمد، المدرسة العلیا للتجارة ،الجزائر د .أ-
لعجالت إبراهیم، المركز الجامعي تیسمسیلت، . د-  ، الجزائر03كواش خالد، جامعة الجزائر د .أ-

  الجزائر
  غریسي صدوق، جامعة معسكر، الجزائر. د-  قویدري محمد، جامعة األغواط، الجزائر د .أ-
  یزید، جامعة أم البواقي، الجزائرتاقرارت . د-  بلمقدم مصطفى، جامعة تلمسان، الجزائر  د .أ-
  طیار أحسن، جامعة سكیكدة، الجزائر. د-  صوار یوسف، جامعة سعیدة، الجزائر د .أ-
  بن قدور أشواق، المركز الجامعي بتمنراست، الجزائر. د-  ، الجزائر02د  زایري بلقاسم، جامعة وهران .أ-
  عزة األزهر، جامعة الوادي، الجزائر. د-  ، الجزائر03د  شبایكي سعدان، جامعة الجزائر .أ-
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  ولهي بوعالم، جامعة المسیلة، الجزائر.  د-  د  شریط عابد، جامعة تیارت، الجزائر.أ-
  فرحات عباس، جامعة المسیلة، الجزائر. د-  بوطیبة فیصل، جامعة سعیدة، الجزائر  د.أ-
  ي، المركز الجامعي میلة، الجزائرالیاس الهنان. د-  د  مخلوفي عبدالسالم، جامعة بشار، الجزائر.أ-
  عظیمي دالل، جامعة خنشلة، الجزائر. د-  د  أوسریر منور، جامعة بومرداس، الجزائر.أ-
  زالسي سامر، جامعة الوادي، الجزائر. د-  د  ناصر سلیمان، جامعة ورقلة، الجزائر.أ-
  ر، الجزائرصفیح صادق، جامعة معسك. د-  د  راتول محمد، جامعة الشلف، الجزائر.أ-
  بوقنادیل محمد، جامعة تلمسان، الجزائر. د-  د تشوار خیر الدین، جامعة تلمسان، الجزائر.أ-
  قراش محمد، جامعة البلیدة، الجزائر. د-  زروخي فیروز، جامعة الشلف، الجزائر.  د-
  قوریش نصیرة، جامعة الشلف، الجزائر. د-  فرید كورتل، جامعة سكیكدة، الجزائر. د-
  سالمي محمد الدینوري، جامعة الوادي، الجزائر. د-  دحو سلیمان، جامعة غردایة، الجزائر  .د-
  خبابة عبداهللا، جامعة المسیلة، الجزائر. د-  نوي طه حسین، جامعة الجلفة ، الجزائر.  د-

الوطن خارج    من
  فورةسنغا -SIFAلحساسنة أحسن، جامعة . د-  تونس -سدراوي طارق، جامعة تونس د .أ-
د الباحوث عبداهللا بن سلیمان،  جامعة اإلمام محمد بن .أ -

  السعودیة -سعود
  مصر-الرومیدي باسم، جامعة السادات. د-

 - جیهان عبدالسالم عباس، كلیة الدراسات اإلفریقیة العلیا. د-  د العبودي ضیاء غني، جامعة ذي قار، العراق.أ-
  مصر 

  العراق-سلطان عبدالرحمان فتحي، الجامعة التقنیة الشمالیة. د-  یاسور  - النعیمي قاسم، جامعة دمشق د.أ-
  المحیاوي صباح، الجامعة التقنیة الوسطة، العراق. د-  مصر -د السالمي محمود، جامعة األزهر.أ-
  السعودیة –براضیة حكیم، جامعة الجوف . د-  سوریا –د القوصي همام، جامعة حلب .أ-
  مالیزیا- ناصر یوسف، الجامعة اإلسالمیة العالمیة. د-  السعودیة - جامعة أم  القرىمصطفى محمود عبدالسالم، . د-
الفقي محمد أبو سعد أبو الفتوح، المعهد العالي للحسابات . د-

  مصر -، طنطاوالتكنولوجیا
طرشاني یاسر محمد عبدالرحمان، جامعة المدینة العالمیة، . أ-

  مالیزیا
  األردن - مخلوف أحمد، جامعة البلقاء التطبیقیة. أ-  مانع -الرجا منصور، جامعة الزفر. د-
الكسان وسیم وجیه، معهد طیبة العالي للحساب والعلوم . د-

  القاهرة -اإلداریة
- Prof. Tuomo Millazzio – University of 
Tampere- Finland 

    العراق-المحیاوي صباح، الجامعة التقنیة الوسطى. د-
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ات املحتو رس   ف
  

  
  
  
 

  

  

  

  

  

 

 .....................................................................................  هیئات المجلة ح-و
 ................................................................................  فهرس المحتویات ط
 .....................................................................................  العدد افتتاحیة ي

01-14  
اتي اس كمدخل املا الشمول ز املا عز ستقرار   لدعم

ي العر   العالم

صليحة .د   فالق

معمر .د   حمدي

صليحة. د   حفيفي

01  

15-26  
للف  قيا إفر شمال دول القتصاديات العاملية التنافسية تطور ةتقييم

واملغرب-)2013-2018( س تو مصر، زائر، ا   حالة

صكري . د   أيوب

زموري. د   كمال

ي. د.ط فرجا   وليد

02  

27-44  
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ديثة ا عمال بار-ملنظمات دمة الوطنية للمؤسسة حالة –دراسة

  -سوناطراك

ع. د مالطيف الكر  بد

فاطيمة. د   كوراد
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04 
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ت( ةدراسة للف   )2019-2000قييمية
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102-114 
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أدرار ة(بوالية للف املالية الرقابة معطيات ع   )2016و2012بناء

يوسف. د.ط   رزو

محمد.ط يبا بن   د
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الع-   -ددــــافتتاحية

 

ن،سم أجمع بھ و آلھ وع محمد سيدنا ع والسالم والصالة الرحيم الرحمان   هللا
  

قتصادي   امل الت بمجلة الر دف و اد، ا العل البحث ة مس استكمال ع وعزماً ا م سعياً

تمام ا ضمن تدخل ال العلمية املوضوعات مختلف شر و استقطاب والتم ادة الر لبلوغ وتقدمقدماً ا ا

من ع الرا العدد ذا ي يأ ة، دار و قتصادية املشكالت لبعض بناءة وعملية علمية وحلوالً عالجية وصفات

ة عصر اقتصادية مسائل ع الضوء سلط ل ذا و ، سلسلياً والعشرون ي الثا للعدد موافقاً ع السا املجلد

معا وتمت اديمية، أ علمية قوالب مقدمة وصائبةامة، مناسبة ية من أطر وفق   . ا

علمية مقاالت عشر ع العدد ذا ار  متنوعةاشتمل ف ةوأساليبالطروحات، عناملعا فضالً ،

العملية ا إسقاطا فمنتنوع كمدخ  ؛ املا الشمول ز يعز العر العالم املا ستقرار لدعم اتي اس إ ل

قيا محاولة إفر شمال دول القتصاديات العاملية التنافسية تطور واملغرب:ممثلةتقيم س تو مصر، زائر،  ،ا

ال عمالبحثجاء ملنظمات جتماعية املسؤولية عاد أ تحقيق ا ودور السليمة ئة الب إدارة نظم

ديثة    .ا

ل ان زائر باعتباره BOT نظاموقد ا التحتية ية الب ع مشار اص ا القطاع لدمج منآلية باً نص

تقييم إ باإلضافة والتحليل، ثثراء لالس زائر ا ثماري س املناخ جاذبية املباشرةمدى ية جن ،مارات

موضوعُم شَ  البحث أيضاً العدد ةل سالميّ البنوك الشرعية خاللالرقابة من السالم، مصرف ة تجر

زائري  تحليل،ا نتاجوكذا أدوات لوقف التنموي   ،الدور

موضوع ع أيضاً العدد العموميةاحتوى الصفقات إبرام ع النفط أسعار انخفاض وتداعيات أثر

أدراربوال  موضوعية والتحليل بالدراسة تناول كما و ، ي املد املجتمع ملنظمات جتماعية و ية البي ااملسؤولية أثر

املستدامة التنمية نجاع مدى وتقييم تحليل العدد تضمن سية الفر اللغة و بائية، ا الرقابة عات شر عة

زائري  ا ي با ا   .النظام

  ، خ ،و بحثاً العدد، ذا إصدار وتفاٍن بإخالص م سا من ل ل والسداد التوفيق تمنياتنا

، وإخراجاً عة متا قيد مراجعة، تزال ال ال ادة ا العلمية م بحو شر ظ ا م سعف لم من ل ل عتذر كما

عدادالتح قادم ا شر أمالً العدد، ذا القصد. كيم وراء من   . وهللا

  

أدرار       سم31يوم: جامعة   2019د

ر                                                                                  التحر يئة س   رئ

الدكتور                                                بوعزة: ستاذ القادر   عبد
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