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قــواعـــــــد الـنـشـــــر
بالمجلة

 .1قواعد عامة:
 كتابة اللقب واإلسم والعنوان والصفة وجهة االنتساب ،مرفقا برقم الهاتف أو الفاكس والبريد اإللكتروني على
ورقة منفصلة عن ورقة البحث أو العمل المقترح؛
 إما إيداع ثالث ( )33نسخ من المقال مع نسخة إلكترونية على قرص ()CD. ROM؛
 إما إرسال نسخة على البريد اإللكتروني التاليrevue_labo@yahoo.fr :؛
 تقديم مستخلصين أحدهما بلغة التأليف واآلخر بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية أو اإلنجليزية ،على أال
يتجاوز كل مستخلص  11أسطر مرفقة بكلمات مفتاحية في حدود خمسة على األكثر؛ مع تصنيف المقال وفقا لقواعد
JEL؛
 يرفق المقال بتعهد يقر فيه صاحبه بعدم تقديمه للنشر لمجلة أخرى ،وأنه لم يكن موضع تقييم سلبي لدى جهة
أخرى؛
 أال يكون المقال عبارة عن جزء مستل من رسالة ماجستير أو دكتوراه؛
 تخضع المقاالت للتحكيم العلمي .ويبلغ أصحابها بنتيجة التحكيم والتعديالت المقترحة من قبل المحكمين ،إن
وجدت؛
 يعبر مضمون المادة المقدمة للنشر عن مواقف أصحابها وال تلزم المجلة أو المخبر؛
 ال ترد األوراق المرسلة إلى المجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل؛
 أال يتجاوز عدد الصفحات  11صفحة بالمقاس A4؛
 إدراج قائمة المراجع في أخر العمل مع اظهار كل البيانات الالزمة؛
 كتابة الهوامش أوتوماتيكيا في أسفل الصفحة أو في نهاية المقال ،مع ذكر لقب المؤلف ،سنة النشر والصفحة ،مع
ادراج قائمة المراجع في نهاية المقال؛
 يتم ترقيم األشكال والجداول والرسومات ترقيما متسلسال؛ ولكل على حدة؛
 .1قواعد تقنية (برنامج :)MS-Word
 تحديد الصفحات:
حجم الورق 11 :سم  19 xسم.
الهوامش :أعلى 0.1 :سم – أسفل 1.1 :سم – يمين 1.1 :سم – يسار  1.1سم
الوضعية :أعلى الصفحة  1سم – أسفل الصفحة  1سم
 الشكل المعتمد:
نوعية الحرف ( Traditional Naskh 14 :)Fontباللغة العربية
 Calibri (Corps) 12باللغات الالتينية
الهوامشTraditional Naskh 12 :باللغة العربية
 Calibri (Corps) 10باللغات الالتينية
العناوين :خشنة مع مسافة  1.1بين األسطر وذلك أتوماتيكيا؛
النص :عادي ،مع مسافة بسيطة ( )simpleبين السطر؛ المسافة بين الفقرات 1 :سم.

االفتتاحية
يأتي ظهور هذا العدد من المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية ،حافال
بالموضوعات التي تالمس اهتمامات المخبر من جهة ،وتعكس القضايا واالشكاالت

المطروحة اليوم في مجتمعاتنا .وهذا – في الواقع -انعكاس الندماج الباحثين والتحامهم
بقضايا المجتمع.
تعيش مجتمعاتنا –اليوم -تحديات كثيرة؛ من أبرزها تحديات التمويل وكيفية إدارة األصول
المالية وتوجيه الموارد العمومية .وهو ما يحتم على السياسات االقتصادية اختيار الوسائل
واألدوات الكفيلة بتحقيق التوازنات الداخلية والخارجية ،بعيدا عن الهدر وسعيا لالستعمال
الكفء للموارد.
لم تعد السياسات االقتصادية مجرد قرارات تتخذها السلطات العمومية في ضوء األهداف
المرجو تحقيقها؛ وإنما هي باإلضافة إلى ذلك قرارات يتم اتخاذها في سياقات عالمية يحكمها
الحضور القوي للمنظمات الدولية وتوجهها األوضاع االقتصادية في الدول الكبرى ،فضال
عن اتجاهات تدفقات رؤوس األموال .وهذا ما يتطلب ادراكا عميقا لمعطيات االقتصاد
العالمي وفهما سليما التجاهات ومعطيات الظرف االقتصادي ،نتيجة االعتماد المتبادل بين
االقتصاديات فضال عن تعدد قنوات انتقال األزمات.
لقد تناولت ابحاث هذا العدد هذه الجوانب؛ بما يسمح بفهم سليم للعوامل المتحكمة في
السياسات االقتصادية بما يضمن سالمتها ومصداقيتها في آن واحد .وبما يؤدي إلى تجاوز
المشكالت التي تعاني منها اقتصادياتنا .وهذا ادراكا منا بأن البحث العلمي الجيد هو ذاك
البحث الذي ينطلق من الواقع قصد فهمه من جهة ،وقصد ايجاد الحلول لمشكالته من جهة
ثانية .فإن كانت االصابة فذاك ما نرجو آملين الفوز بأجري االجتهاد واالصابة ,وإن كانت
األخرى فحسبنا أننا حاولنا.
وهللا من وراء القصد
مدير المخبر
أ.د /قدي عبد المجيد

الــــفــــــهــــرس
 .2الموارد الطبيعية الناضبة وأثرها على النمو االقتصادي :دراسة حالة البترول في
الجزائر
09
أ.د .بلمقدم مصطفى وبن رمضان أنيسة
 .1قراءات في التجارب الدولية الرائدة إلستراتجية العناقيد الصناعية  -تجربة إيطاليا الثالثة
ووادي السيلكون نموذجين.
35
أ .شـوقـي جـبـاري وأ .حـمـزة الـعـوادي
 .3أسس التعامل والمضاربة في سوق الفوركس
22
د .الجوزي جميلة وأ .سعدون إيمان
 .4تحليل وقياس خطر القرض في البنوك التجارية.
83
أ .شرون رقية
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 .5اسهامات المصارف االسالمية في تحقيق التنمية.
203
د .سالم عبدالرزاق
 .2التأمين التعاوني االسالمي كبديل عن التأمين التجاري التقليدي.
227
د .أوكيل نسيمة ود .درار عياش
 .7تحليل التأثير الجبائي على األنظمة الجبائية والمخرجات الجبائية وفقا للنظام المحاسبي
المالي.
237
أ .سهام كردودي
 .8اتفاقيات التكامل اإلقليمي وتحديات جذب االستثمار األجنبي المباشر حالة رابطة جنوب
شرق أسيا " اآلسيان".
255
أ .موالدي سليم
 .9التكتالت االقتصادية كآلية لتعزيز فرص التسويق الدولي – اتحاد المغرب العربي
أنموذجا-
229
أ .إلياس سالم
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