
Sciences International Biannual Journal Dealing with
Theoretical and Empirical researches Related to
  management, economic and accounting sciences

legal Deposit: December 2017

واملحاسية 

د 
صا
قت
اال
و
رة
دا
اإل
وم
عل
ق
فا
ةآ
جل
م

اإليداعالقانوي: دسم 2017

 (2
01
9)
02
د 
عد
 ال
03
د 
جل
امل

املجلد  4  العدد (01)  Volume:4 / N°: (1

4
02

2 2



   -الجسائر  - املضيلتمدمد بىضياف حامعت 

 واالقتصادُعلُوِم اإِلَداَرِة  مـََجـلَّت آفَاق
 

 

 

 
 
 

مت مخخصصت  في وشر ألابدار الىظريت  والخطبيليتمجلت 
ّ
علميت دوليت مدى  

والاكخصاديت و املداصبيت املخعللت بالعلىم الاداريت  

 جصدر عً وليت العلىم الاكخصاديت والخجاريت وعلىم الدضيير

 

 املساطالث:

 وليت العلىم الاكخصاديت والخجاريت وعلىم الدضيير

  –الجسائر  - املضيلتمدمد بىضياف حامعت 

د: م البًر    الاجصاٌ عً ظٍس

د الالىترووي:      journal.mesp.dz@gmail.comالبًر

 ئزطاٌ امللاالث ًيىن عبر املىكع:

https://www.asjp.cerist.dz/revues/504 

 حميع الحلىق مدفىظت للمجلت
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https://www.asjp.cerist.dz/revues/504


 
7032/7222ISSN:  E 6032/7237 7302إليداع القانوني : ديسمبر اISSN: 

ت  مجلت آفاق علىم إلادازة والاكخصاد،  مت مخخصصت  في وؼس ألابحار الىظٍس
ّ
علمُت دولُت محى

ت والاكخصادًت و املحاطبُتاملخعللت  والخعبُلُت جصدز عً ولُت العلىم الاكخصادًت  بالعلىم الاداٍز

ت وعلىم الدظُير   بجامعت محمد بىضُاف املظُلت بالجصائس والخجاٍز

 

 ةمدير حامعت مدمد بىضياف املضيلألاصخاذ الدهخىر  بداري همال  : للمجلت الشرفي املدير 

 

 بً البار مىس ى الدهخىر  :الخدــــــــــــــــــــرير مدير هيئت 

 للمجلت هيئت الخدرير أعضاء 

 

 ،الجصائس3جامعت الجصائس أد. ضخان هجُت الجصائس ،جامعت املظُلت د.عظلي هىزالدًً

 ، الجصائسجامعت طىُىدة د/عمازي طمير ،الجصائس م ع أ جِباشة أ د / بساق محمد

 ، الجصائساملظُلتجامعت  د غسبي حمصة الجصائس، جامعت املظُلت د/كسوغ عِس ى

 ، الجصائسجامعت املظُلت د/بُصاز عبد املعلب الجصائس ،جامعت الؼلف د/خسش ي ئسخاق

 ، الجصائسجامعت الجلفت د/كمان عمس ، الجصائسجامعت املظُلت د/ كمان مصعفى

صق عدمان  ،الجصائسجامعت طعُف بً شهُت محمد د/ ، الجصائسم ع أ . جِباشة أد/ مٍس

 جسهُا، جامعت جساهُا محمد هىىغد/  ، الجصائسجامعت املظُلت د/حىحى مصعفى

 د/عىادًت مىلىد
جامعت الخدود 

 الظعىدًت ،الؼمالُت
اجامعت  د/ اطُا زاٌع أحمد.  طُيع ماليًز

 خالد جماٌ جعازاثد/

 

 ،جامعت الؼسق ألاوطغ

 ألازدن

 د/ اطامت طلُمان

 

، جامعت مدًىت الظاداث

 مصس

 أماهت الخدرير

 د. عضلي هىر الديً، حامعت املضيلت، الجسائر

 د. بً البار امدمد، حامعت املضيلت، الجسائر

 الخدكيم اللغىي 

 الجصائسد. العسبي عبد اللادز   جامعت املظُلت، 

 د. شالفي ئبساهُم، جامعت املظُلت، الجصائس.
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 الهيئت العلميت للمجلت

 / مً داخل الىط1ً

 حامعت الجسائر أد. ضحان هجيت حامعت املضيلت تمبرخى  عبدالحميدد/ أ.

 حامعت املضيلت مير اخمدد/ املضيلت حامعت أ د/دبي علي

 شلفالحامعت  د/هىاري عبداللادر حامعت املضيلت عباش فرخاث د/ أ.

 حامعت صىيىدة عماري صميرد/ حامعت املضيلت د.عضلي هىرالديً

 حامعت صعيدة حلىلي وضيمتد/ حامعت املضيلت أ د/بللاصم صعىدي

 حامعت املضيلت بعيطيش شعباند/ حامعت املضيلت أ د/بلعباش رابذ

 حامعت املضيلت حجاب عيس ى د/ حامعت املضيلت زهير عماري  د/أ. 

 حامعت بضىرة مشري  الحليم بً عد/ حامعت املضيلت بىعالم ولهيد/أ. 

 حامعت املضيلت مصطفىخىخى  د/ حامعت الشلف اسحاق خرش ي د/

 حامعت كاملت د/خفاف وليد حامعت املضيلت حباري عبد/الىهابد/ 

 حامعت املضيلت عطاهللا ياصيند/ حامعت املضيلت د/كمان مصطفى

 حامعت بجايت مسياوي مصطفىد/  حامعت املضيلت د/خضين برواحي

 املضيلتحامعت  بلىاضح حيالويد/ حامعت صعيدة بً عبدالعسيس فاطمتد/

 حامعت املضيلت د/ بً البار مدمد حامعت املضيلت ابراهيمي عبدالرزاقد/

 حامعت املضيلت كرواط يىوطد/ حامعت املضيلت للليطي لخضر د/

 حامعت املضيلت صمير بً مدادد/ حامعت الجلفت كمان عمرد/

 حامعت وهران د/واجب هريم حامعت املضيلت رخماوي صىاء د/

 حامعت املضيلت العيد/فراخخيتد/ حامعت املضيلت بخلت صىهيا د/

 حامعت جيضمضيلذ صالح مدمدد/ حامعت املضيلت كفل همالدد/بً 

 حامعت جلمضان برودي وعيمتد/ حامعت صطيف بً زهيت مدمد د/

 حامعت جيضمضيلذ د/لجلط ابراهيم حامعت املضيلت عبدالرؤوف عس الديًد/

 حامعت املضيلت عبد/الرزاق للىاقد/ حامعت املضيلت بىريش منهيد/

 حامعت املضيلت بً لخضر الضعيدد/ حامعت املضيلت كدوري هىرالديًد/

 عدمان مريسق أ د/
 العليااملدرصت 

 ، الجسائرللخجارة
 فضيلي صميتد/

 برج حامعت

 بىعريريج
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 / مً خارج الىط2ً
 حامعت صييط ماليزيا اصيا رايط أخمد.

 حامعت الحدود الشماليت الضعىديت د/عىاديت مىلىد

 معهد العبىر العالي  مصر د/وليد صمير  عبدالعظيم الجبلي

 حامعت ابً طفيل   املغرب أ د/خضيىت خليفت

 حامعت امليضخير جىوط صدراوي طارق أ د/  

 الضعىديت -حامعت طيبت أ.د/ صالح هاوي عبد/الحىيم إصماعيل

 مصس -جامعت مدًىت الظاداث  بظام السمُديد/

 جامعت املىصىزة بمصس د.جالٌ حظً

 جامعت الفساث ألاوطغ العساق العابد ي فاضلد/

 وشازة الخعلُم العالي مصس ًىطف عبد الىاحد طلُماند/

 الجامعت الخلىيت الشماليت  العراق صلطان عبدالرخمً فخحيم د/

 حامعت الضلطان كابىش  عمان د/عمر اوهيل

 وليت العلىم والخىىىلىحيا فلضطين مان رشىانيدمد صلمد/عبدالرخمان 

 مجلط الخدمت العامت الاجدادي العراق صباح هىري عباش د/املدياوي 

ا د/ ًاطس محمد عبد السحُم  جامعت املدًىت العاملُت بماليًز

ج جامعت حلب  اللىص ي همام  طىزٍت -خٍس

 وشازة الخعلُم العالي مصس ًىطف عبد الىاحد طلُماند/

 اوهساهُا جامعت طُمىن وىشهدع خازوىف لالكخصاد  طفُخالها أػياطىفاد/ 

 الجامعت الخلىيت الشماليت  العراق صلطان عبدالرخمً فخحيم د/

 حامعت الضلطان كابىش  عمان د/عمر اوهيل

 

 لالجصال والاصخفضار:

 حامعت مدمد بىضياف املضيلت، الجسائر

  035.55.23.47الفاهط:

 ) غير مخصص إلرصال امللاالث( journal.mesp.dz@gmail.comالبريد الالىترووي:

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504 إلرصال امللاالث يىىن عبر املىكع: 
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 باملجلت  الخعريف

 طداطةةةةُت محىمةةةةت دولُةةةةت علمُةةةةت مجلةةةةت هةةةةي." والاكخصةةةةاد الادازة علةةةةىم آفةةةةاق"  مجلةةةةت      

  هصةةف جصةةدز. ومجاهُةةت
 
ا ةةت الاكخصةةادًت العلةةىم ولُةةت عةةً طةةىٍى  - الدظةةُير علةةىم و والخجاٍز

ةةةةةةت ألابحةةةةةةار بيؼةةةةةةس تهةةةةةةخم. الجصائةةةةةةس املظةةةةةةُلت، بىضةةةةةةُاف محمةةةةةةد جامعةةةةةةت  والخعبُلُةةةةةةت الىظٍس

ةةت بةةالعلىم املخعللةةت ، وؼةةسها ًةةخم لةةم التةةي واملحاطةةبُت  والاكخصةةادًت الاداٍز
 
 واملَعالجةةت طةةابلا

 هةرا فةي املبخىةس العمةل في للمظاهمت للباحثين أوادًمُت مىصت وجىفس مىزم، علمي بأطلىب

 ًعةابم علمةي بؼةيل ومىضةىعُت بدكةت معسوضةت وأصةالت جةىدة ذاث علمُةت ببحةىر املجةاٌ

 وإلالىتروهُةت املعبىعةت إلاصةدازاث مً ول في املجلت وؼس ًخم. املحىمت امللاالث مىاصفاث

ةةةت  :  الةةةثالر باللغةةةاث والخحمُةةةل، لللةةةسا ة مخاحةةةت وهةةةي. عبةةةر مىصةةةت املجةةةالث العلمُةةةت الجصائٍس

ةت العسبُةت،  الجامعُةةت، املإطظةاث فةي البةاحثين لجمُةع مىجهةةتهمةا أههةا . والفسوظةُت إلاهجليًز

 اسةةةةة يطد وةةةةةل ، الاكخصةةةةةادًت املإطظةةةةةاث أو الخيىمُةةةةةت الةةةةةدوائس البحةةةةة ، مخةةةةةابس و هةةةةةص مةةةةةسا

 (. دٌظمبر - جىان)

 أهداف املجلت

ةت والاكخصةةادًت  مجلةت علمُةت محىمةت مخميةزة  فةي مجةاٌ البحة  العلمةي فةي العلةىم الاداٍز

س دا  إلا فيةةةةاز وملترحةةةةاث جحظةةةةين ألا أجلةةةةدم ، واملحاطةةةةبُت  دازي والنهةةةةىال باالكخصةةةةاد وجعةةةةٍى

 وهي تهدف ئلى: املجخمع، بسؤٍت علمُت محاًدة.

 الاكخصادًت بمىخج علمي محىم.ازسا  املىخبت .1

ت والاكخصادًت . 2 وؼس الدزاطاث والبحىر العلمُت ذاث العالكت بمخخلف اللضاًا الاداٍز

 واملالُت على املظخىي الىظني والعالمي.

  وؼس فعالُاث املإجمساث والىدواث العلمُت ذاث الصلت لخعٍسف املهخمين بها وبيخائجها.. 3

ُع الاطاجرة والباحثين على اهجاش البحىر واليؼس في جيؼُغ البح  العلمي وحشج. 4

س كدزاتهم البحثُت.  املجلت مً اجل جعٍى
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 اليشر باملجلت كىاعد

ت ألابحار بيؼس تهخممجلت علمُت  غير امليؼىزة باللغاث الثالر )  والخعبُلُت الىظٍس

ت ت بالعلىم املخعللتو (،  العسبُت، الفسوظُت والاهجليًز  ،واملحاطبُت والاكخصادًت الاداٍز

ت والاكخصادًت واملا لُت على املظخىي الىظني ذاث العالكت بمخخلف اللضاًا الاداٍز

 ، وذلً وفم الؼسوط الخالُت:والعالمي

بسهةةةامج  .(A4) ًيةةىن البحةةة  مىخةةةىب علةةةى الىمبُةةةىجس علةةةى صةةةفحت مةةةً الدجةةم العةةةادي .1

(Microsoft Office 2007 )  باللغةةت العسبُةةت بخةةغخةةغ الىخابةةت: جىخةةب البحةةىر 

Sakkal Majalla  غةةةةامم 15باليظةةةةبت للمةةةةتن، وحجةةةم  14حجةةةم  ً باليظةةةةبت للعىةةةةاٍو

ً الفسعُةةةت، وجىخةةةب ألازكةةةام الةةةىازدة فةةةي  غةةةامم 14وحجةةةم السئِظةةةُت،  باليظةةةبت للعىةةةاٍو

ةةةت 12حجةةم   Traditional Arabic البحةة  بخةةغ       ، وجىخةةب البحةةىر باللغةةت إلاهجليًز

 غةامم 13باليظةبت للمةتن، وحجةم  12حجةم  Times New Roman أو الفسوظُت بخغ

ً السئِظُت وحجم  ً الفسعُت غامم 12باليظبت للعىاٍو  .باليظبت للعىاٍو

، زأض 02، ٌظاز 02، ًمين 02، أطفل 02ًلي: أعلى  هما هىامؽ الصفحت جيىن  .2

 .( A4) ، حجم الىزكت1.25، أطفل الىزكت 1.25الىزكت 

ٌ الخىضُحُت في املتن، وجيىن السطىم وألاػياٌ جدزج السطىم البُاهُت وألاػيا  .3

باللىهين ألابُض وألاطىد وجسكم جسكُما مدظلظال، وجىخب أطماؤهما واملالحظاث 

  .الخىضُحُت في أطفلها

م اطخخدام  .4 اضُت )في حالت وزودها في البح ( عً ظٍس جدزج السمىش واملعادالث الٍس

، أو باطخخدام أي بسهامج آخس مً MS Word أداة )ئدزاج معادالث( في بسهامج العباعت

اضُت  .البرامج املعسوفت بخعاملها مع السمىش الٍس

ازة  .5 للخفاصُل أهثر حٌى ػسوط اليؼس والاظالع على مخخلف أعداد املجلت ًسجى ٍش

 https://www.asjp.cerist.dz/revues/504السابغ الخالي:          

 .املجلت غير مظإولت عً أي طسكت علمُت مً ظسف املإلفين .6

 حلىق اليؼس محفىظت للمجلت. .7
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 :الشروط املىهجيت لىخابت البدىر

ت أو  1  في أفيازه ومىضىعه، وأن ًلدم البح  مظاهمت علمُت )هظٍس
 
أن ًيىن البح  أصُال

عالج   .كضاًا اكخصادًت مخلدمت ومعاصسة، ولم ٌظبم وؼسهجعبُلُت( جدًدة. َو

 .باملىهج العلمي املخعازف علُه في هخابت البحىر العلمي، واحترام طالمت اللغت الالتزام 2

لدم الباح   3 أال ًيىن البح  كد طبم وؼسه أو جلدًمه لليؼس في أي مجلت أخسي، ٍو

 برلً
 
  .ئكسازا

 مُت، وملس عمله الخالي، وعىىاهه،العلًىخب على غالف البح  اطم الباح ، ودزجخه  4

د إلالىترووي  .والبًر

د عً  5  ال ًٍص
 
 باللغت اجىبُت  200ًىخب الباح  ملخصا

 
للبحىر ولمت ًيىن مىخىبا

حخىي على اليلماث الدالت  .JEL، وجصيُفاث املىخىبت باللغت العسبي، ٍو

 كىاعد عامت 

ت تروهُت مً خالٌ جلدم البحىر في وسخت الى .1 مىصت املجالث العلمُت الجصائٍس

ASJP .فلغ 

س املسطلت ئلُه، ومىافاة  .2 مين على بحثه وفم الخلاٍز
ّ
ًلتزم الباح  باجسا  حعدًالث املحى

 .ًىما 15املجلت بيسخت معّدلت في مدة ال جخجاوش 

امللدمت لليؼس لخلُُم علمي طسي ودكُم مً كبل محىَمين  جخضع ول البحىر والدزاطاث .3

حىر التي جخحصل على جلُُم ، وال جيؼس طىي البعلى ألاكل ازىين في مجاٌ الخخصص

 .ئًجابي

ئجسا  بعض الخعدًالث الؼيلُت على املادة  ًحم للمجلت )ئذا زأث ضسوزة لرلً( .4

  بمضمىهها . امللدمت لليؼس دون املظاض

حعبر مضامين املىاد امليؼىزة في املجلت عً آزا  أصخابها، وال جمثل بالضسوزة زأي  .5

 .املجلت

 جرصل امللاالث وجىحه املراصالث عً طريم البريد إلالىترووي :الاجصال
https://www.asjp.cerist.dz/revues/504 
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 العددافخخاخيت 

س الخُاة في جمُع املجاالث، وجتهافذ  ت ئلى جعٍى في الىكذ الري جخعلع فُه البؼٍس

ادة في جحلُم ألاهداف وئػباع  الدٌو واملإطظاث على اخخالف جىجهاتها ئلى الظفس بالٍس

السغباث. جخىاصل الىىباث، وجحخدم الصساعاث، وجبلى ألاهظاز جخجه وجسججي جلً ألاكالم 

جترجم ما ًجٌى في خلد الىفىض العاهسة والعلٌى الىيرة همالذ مسججى، ًبع  الىلُت لعلها 

 ههىذألامان مً خالٌ بحىر جادة حعالج ألاشماث وجلدم حلىال ليل إلاػيالُاث التي أ

 إلاوظاهُت.

ولعل جائحت وىزها حعخبر الخحدي الري وكف وال ًصاٌ ًإزق العلما  واملخابس، حُ  

. وجخيازف املبادزاث حظخمس املحاوالث في ئًجاد للخعامل مع هره املسحلت الخسجت  الخلٌى

 مً خالٌ اللُام بالعدًد مً إلاجسا اث لخجاوشها بأكل الخيالُف وأخفض ألاضساز.

فمً مىظىز اكخصادي هجد العدًد مً امللازباث التي حاولذ الخعامل مع هره 

خأحي مجلت آفاق ف احت. الجائحت مً خالٌ جىفير  أهم الاحخُاجاث وفم إلامياهُاث املخ

علىم إلادازة والاكخصاد هعادتها لخفخح املجاٌ ألولئً الباحثين الرًً أبى ئال أن جيىن 

 الهامت.أكالمهم مىازة جىير المخىا دزوب العلم، وحعالج أهم اللضاًا 

 

 .علل يبدث، كلم ال يىضب وال يجف، جىميت ال جخىكف

 

س     زئِع الخحٍس

         

بً الباز مىس ى د.  
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 الصفدت الجامعت الكاجب العىىان السكم

1.  

ؤثس مؤظساث ألاداء املالي ومؤظساث الصىق 

الخلليدًت على الخىميت املصخدامت: دزاشت ملازهت 

بين املصازف املدزجت في بىزصت فلصعين 

 وبىزصت عمان

 مدمد هىاف عابد

 مدمد مىس ى

 الىجاز

 03-11 غزة ، فلصعين

2.  

إشهاماث املصؤوليت الاجخماعيت للمىظماث في 

حعزيز شلىن املىاظىت وجدليم الخىميت 

  –املصخدامت 

 -خالت ظسهت ماًكسوشىفذ

، كسواط ًىوض

الليىعي عبد الحم، 

 شعيداوي امدمد

 

 جامعت املصيلت

 جامعت البليدة 

املسهز الجامعي 

،جيصمصيلذ  

  . الجزائس

01-03 

3.  
جعىيس هظم املعلىماث املداشبيت هإخد املهام 

 السئيصيت ملهىت الخبير املداشبي في الجزائس
  كادزي عبد اللادز

جامعت 

 مصخغاهم

 الجزائس

01-03 

4.  

جفعيل دوز الىكف هأليت لخدليم الخىميت 

ؤوكاف والًت بسج بىعسيسج - املدليت في الجزائس

 –همىذجا 

 عسيبي ؤشماء 

 جامعت بسج

 ،بىعسيسيج

 الجزائس

01-88 

5.  
 مصاعي الجزائس في جعبيم الاكخصاد الدائسي 

 -دزاشت ججازب بعض املؤشصاث الاكخصادًت -

  للليعي ألاخضس 

 كىظيغ ؤميىت

 

املصيلت جامعت 

 الجزائس
89-

138 

6.  
عمليت جسظيد اللسازاث إلادازيت في ظل إلادازة 

 إلالكتروهيت ببلدًت البليدة

  خاجي هرًس

 

جامعت 

، بىمسداس

 الجزائس

139-

110 

7.  

مدي التزام جعبيم خلىق املسض ى في 

 دزاشت خالت املصدعفياث الحكىميت العامت :

 على عدد من املصدعفياث العاملت في جدة.

خصن صالح 

 شليمان اللضاة

اململكت العسبيت 

   الصعىدًت
118- 

140 

8.  
 الدصىيم السياض ي: مفاهيم وجعبيلاث

 للدصىيم السياض يخالت ظسهت صلت الصعىدًت 
 شالم إلياس

جامعت املصيلت 

 الجزائس
148-

166 



 مجلـت آفاق علىم إلادازة والاكخصاد  (0000) 00/ العـــدد:   00 املجلد

 

 الفهرس

 

7032/7222ISSN:  E  6032/7237 7302اإليداع القانوني: ديسمبرISSN: 

9.  
صىاعت الصياخت في الجزائس في ظل الخىجه هدى 

 شياشت الخىىيع الاكخصادي

مسباح ظه ًاشين، .

عيصاث فعيمت .

صيفىزفضيلت.الزهسة
. 

 

جامعتالجزائس

 البىيسةجامعت3

  املصيلتجامعت 

160-

186 

 إلاشالميت الاشدثماز إدازة مخاظس علىد   .11
 عزالدًن ظسون

 بالل هيمىط

جامعت 

. شكيكدة

 الجزائس

180-

136 
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