افتتاحية العدد
نضع بين قراء مجلة إلاصالحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي عددا جديدا خاصا يتناول عدة مواضيع
اقتصادية متنوعة يتمحور معظمها حول تقييم نشاطات املؤسسة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص بالجزائر
وشملت املواضيع املختارة لهذا العدد البحث في نشاطات عدة قطاعات واعدة كالقطاع السياحي املعول عليه كقطاع
واعد لخلق الديناميكية الالزمة لتحريك الاقتصاد الوطني واملساهمة في التنمية لخلق مناصب شغل جديدة وخلق
للثروة.
كما حض ي قطاع التامين بنصيب من املقاالت التي ركز فيها الباحثون حول ضعف ثقافة التامين لدى املستهلك الجزائري
وكيفية التحسيس بأهمية التامين وجعل الزبون محور كل استراتيجية تسويقية لدى شركات التامين بالجزائر.
من املواضيع التي ال تقل أهمية في هذا العدد مواضيع حول معايير املحاسبة الدولية وما مدي تطبيقها باملؤسسة
الاقتصادية الجزائرية وكذلك مواضيع حول املراجعة والرقابة الداخلية كوسيلة إلعطاء ديناميكية للحوكمة داخل
املؤسسة.
وفي ألاخير نتقدم بجزيل الشكر الى كل من ساهم في اثراء هذا العدد من الباحثين وال ننس ى ان نتوجه بالشكر الجزيل
والعرفان
الى املراجعين وهيئة تحرير املجلة على تعاونهم وتحملهم مسؤولية مراجعة وتقييم املقاالت التي تصل الى املجلة خاصة
مع كثرتها في آلاونة ألاخيرة  .ونشير هنا باملناسبة الى ان وصول عدد كبير من املقاالت ملوقع املجلة باملنصة الوطنية لدليل
على سعة انتشار املجلة بين الباحثين والطلبة وألاكاديميين عموما .وهنا نغتنم الفرصة لنؤكد على وعدنا الذي التزمنا
به امام الباحثين على مواصلة نهجنا في الحرص على تقويم البحوث التي تصلها من داخل وخارج الوطن تقويما علميا
من قبل املراجعين كل حسب اختصاصه وفقا لتقاليد التحكيم املعمول بها دوليا .
تحيات رئيس التحرير ألاستاذ الدكتور
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