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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،يةأكادمي ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
وخارجه، فإن  بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن

إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية 

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 من دون تغيري فيه.  يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد ،   

 انات الباحث: اسم ولقب املؤلف، العنوان املهين والربيد اإللكرتوني.جيب ذكر بي 

  بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية(word )مخسا وعشرين  ال يتجاوز عدد صفحاته

(، 32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) صفحة

 .دون ترقيم للصفحاتمن ، من كل جهة  (2)وفق ُبعد

  وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون رقم  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش جيب وضع أرقام

اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني قوسني 

 إعطاء معلوماٍتسم(((، و 1.0وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشغرافيةببليو

  جيب إرفاق املقال مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن مل

 .تكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

  جيب أن يكون عنوان البحث وامللخص والكلمات املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال

 .رى باللغة اإلجنليزية إن مل تكن لغة املقالواألخ

 العنوان النص ويكون منتصف يف وضعها جتنب مع الصفحة آخر يف توضع واجلداول األشكال 

 الشكل أو اجلدول. حتت

 الشروط املوضوعية: 

  وال تتحمل اجمللة مسؤولية اإلخالل بها.قواعد األمانة العلميةجيب احرتام ، 

  أن خيدم ، وق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق املنهج العلمي واملوضوعأن يتسم البحث بالعمجيب

 .البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافها

  يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الأن يكون البحث جديدًا مل ُيسبق نشره، وأجيب.  

 بحوث اليت تعّذر خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال ترد ال

 .نشرها، وحيق إلدارة اجمللة تغيري ما تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال
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 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1018 فيجان –(13)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( للمجلة الشرفي الرئيس )
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 (ستغمنامدير املركز اجلامعي لت)

 د.زهــــرية كيـــسي             ة(المجـــل ة)مديــر

 (التحرير )رئيــــس

                          (هال االلكتروني الموقع على المشرفو) 

 .شـــوقي نذيــــــرد                                   

 (المساعدون المحررون)

 يــاحلق مرسل .عبدد       .جوادي إلياس  د

 د.مجـــــال قتـــــــــال       ارك قرقبــ.مبد

 د.ساحيي يوسف

 

 (مراجعة)

 .شـــوقي نذيــــــرد     ياحلق مرسل .عبدد

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1018جوان  –(13)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 (العلمية الهيئة)
 من خارج الوطن

 أ.د أشرف شعث 

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة
 جامعة قطر أ.د أوصديق فوزي

  أ.د جرادات أمحد علي يوسف

 جامعة األردن

 أ.د مجعة حممود الزريقي 

 جامعة طرابلس ليبيا

 أ.د زياد علي الكايد جامعة السعودية
 حات ماليزياأ.د سامي حممد الصال

 أ.د سعد الدين الكيب لبنان
 أ.د عباس حمسن السـاعدي جامعة بابل

 أ.د عبد الرمحن العفيفي فرنسا
 أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة

 أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة األردن
 أ.د حممد خيظيه السماللي 

 جامعة السعودية
 جامعة األردنأ.د نوفان العجارمة 

 د جواد الرباع جامعة املغرب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من داخل الوطن

 باتنةجامعة أ.د أمحد العماري 

 اجلزائرجامعة  نأمحية سليما أ.د

 اجلزائرجامعة أقاسم قادة أ.د 

 الطاهرحممد أ.د أورمحون 

 اجلزائرجامعة 
 تلمسانجامعة  بدران مراد أ.د
 وهرانجامعة  بشري يلس شاوش أ.د

 تيبازةاملركز اجلامعي ر إبراهيم أ.د بلحيم

 أدرارجامعة  أ.د بن عبد الفتاح دمحان

 قسنطينةجامعة  بوزيد لزهاري أ.د

 تبسةجامعة  بوضياف عمار أ.د

 غردايةجامعة ناصر حممد أ.د بوغزالة 

 اجلزائرامعة جأ.د بوكرا إدريس 
 جامعة أدرارأ.د بومدين حممد 
 تلمسانجامعة  أ.د جياللي تشوار

 اجلزائرجامعة أ.د حاروش نور الدين 
 د سي يوسف زاهية حورية أ.

 تيزي وزوجامعة 
 اجلزائرجامعة أ.د عبد القادر بن عزوز 

 جامعة غرداية عزوز علي أ.د

 جامعة اجلزائرياللي أ.د علي ف

 اجلزائرجامعة أ.د قدي عبد اجمليد 

 باتنةجامعة  ةقصري مزياني فريدأ.د 

 جامعة سطيف رلباد ناصأ.د 

 بسكرةجامعة أ.د مفتاح صاحل 

 عنابةجامعة أ.د منرتي مسعود 

 املديةجامعة  نولد خسال سليماأ.د 

 جامعة اجلزائر نوليد العقوأ.د 
 جامعة أدرارأ.د وناس حييى 

 بسكرةامعة جأ.د حيياوي مفيدة 

 تيزي وزوجامعة أ.د يسعد حورية 

 اجلزائرجامعة  نإدير مشنا حمند أود 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1018 فيجان –(13)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 د البحري عبد اهلل 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

 تامنغستلاجلامعي املركز د برادي أمحد 
 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 د بلعلياء حممد جامعة تلمسان

 املسيلةجامعة د بلواضح الطيب 

 بن قانة مسري جامعة ورقلة د

  بن قدور أشواقد 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 املسيلةجامعة د بريم حممد الصغري 

 جامعة اجلزائرد مجال الديب 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 تامنغستلاجلامعي املركز د مجال قتال 

 د جوادي إلياس 

 تامنغستلاجلامعي املركز 
 اجلزائرجامعة حاروش رفيقة  د

 د حدادي عبد اللطيف 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 جامعة جباية دحساني خالد 

 امعة املسيلةج ةخضري محزد 

 د خويلدات صاحل 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 ي وزوتيزجامعة د رمحة زيوش 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 تامنغستلاجلامعي املركز د زهرية كيسي 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 تامنغستلاجلامعي املركز د ساحيي يوسف 

 جامعة اجلزائرد سعودي مناد 

 تامنغستلاجلامعي املركز كة أمساء د سل

 شوقي مسري جامعة سطيف د

 تامنغستلاجلامعي املركز د شوقي نذير 

 اجلزائرجامعة  ىصايج مصطف د
 البويرةجامعة طويطي مصطفى  د

 أدرارجامعة د عبد الرمحان عبد القادر 

 د عبد الرحيم وهيبة 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 منصور د عبد الكريم بن 

 تندوفاجلامعي املركز 
 أفلواجلامعي املركز  يد عثماني عل

 جامعة ورقلةد عرابة احلاج 
 تامنغستلاجلامعي املركز د عمر سدي 

 بريكةاجلامعي املركز د عيساني عامر 

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة
 سطيفجامعة د فتيحة بوحرود 

 اجلزائرجامعة فريد صحراوي  د

 تامنغستلاجلامعي املركز د قرقب مبارك 

  نكشنيط عز الديد 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 جبايةجامعة كمال آيت منصور  د

 تامنغستلاجلامعي املركز وكيل ليلى د ل

 جامعة ورقلةد مربوك كاهي 
 بسكرةجامعة د حمبوب مراد 

 د مرسلي عبد احلق 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 سوق أهراسجامعة د معيوف هدى 

 د منصوري املربوك 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 د موراد حطاب 

 تامنغستلاجلامعي املركز 

 اجلزائرجامعة د موسى إمساعيل 
 البليدةجامعة د هيفاء رشيدة تكاري 

 جامعة اجللفة د يوسف زروق



(7) 

 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 09 نغستافتتاحية مدير املركز اجلامعي لتام

 30 رئيس التحريراستهاللية 
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33 

 املتعلق حبماية الطفل. 51-51احلماية اجلنائية لألحداث على ضوء القانون 

القيــنعي جامعة حيي فارس باملدية بن يوسفد.  
11 

 محاية األطفال زمن احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

10جامعة البليدة  جلود صاحلأ.    
55 

على احلقوق  51/15أثر التعديل الدستوري يف اجلزائر مبوجب القانون رقم 

 واحلريات العامة

 03ئر جامعة اجلزا العمراني حممد ملني

80 

)دراسة مقارنة بني اجلزائر  ضوابط االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية

 واملغرب(

جامعة العربي التبسي تبسة عجابي صربينةأ.  

303 

نظرات يف التنظيم القانوني لشركة التوصية البسيطة يف قانون الشركات 

 اإلماراتي

  تحدةجامعة اإلمارات العربية امل عماد عبد الرحيم الدحيات .د

311 

 االحتكام إىل املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وآثاره على األطراف

  لتامنغست املركز اجلامعي  مغزي شاعة هشامأ.
351 

 انعكاس تعّددية صفة الناقل البحري للبضائع على نظام املسؤولّية 

 )على ضوء قواعد هامبورغ وروتردام والّتشريع البحري الداخلي(

نتلمسا –جامعة أبي بكر بلقايد  بورطالأمينة   

318 

 مكافحة اإلغراق باعتباره ممارسة منافية للمنافسة التجارية الدولية

 جامعة األغواط د. الطاهر برايكو أ. مدني لعجال
101 

 الشركات التجارية متعددة اجلنسية واملسؤولية االجتماعية

 جامعة حممد بوضياف، املسيلة غري بريماجمليد ص د.عبد
113 

 الضوابط املوضوعية للعقد التوثيقي الوارد على العقار الوقفي
  01رقاني عبد املالك جامعة البليدة  

150 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (8) 1018 فيجان –(13)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

                      ات االقتصادية (ـــــــــــــ) قسم الدراس                  

دراسة حالة  ظار يف حتسني أداء املؤسسات اجلزائريةدور مناذج صفوف االنت

 )أمحد قبايلي بن رمضان( املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بسكرة

  جامعة حممد خيضر بسكرة أ.د حيياوي مفيدةو درريدي أحالمأ.

110 

عرض جتربة  منصات التمويل اجلماعي كآلية مبتكرة لتمويل املشروعات

 التمويل اجلماعي للمشروعات العمومية سلطة لندن الكربى يف جمال

 جامعة املسيلة د. قريد مصطفىوعمـران عبد احلكيم  د.

291 

حالة املؤسسة  يف املؤسسات البرتولية DTMتسيري النشاط اللوجستيكي 

  ENTPالوطنية لألشغال يف االبار 

جامعة ورقلة أ.عقبة خمنان  

109 

 على ضوء بعض التجارب الدوليةاسرتاتيجية التنويع االقتصادي يف اجلزائر 

أ.د/ بن عبد الفتاح دمحان جامعة أمحد دراية أدرار وأ.بللعما أمساء   
119 

 1152-5891يف اجلزائر  العمالةالطلب على النمو االقتصادي على مكونات أثر 

 154  01جامعة اجلزائر  يوسفي احلسنيو راضية بن زيان.د

ظم التكلفة والتسيري على أساس ن باستخدامقل األحتقيق ميزة التكلفة 

 األنشطة

غضاب رانية جامعة بسكرةد.و تجامعة تيارشحتاني عبد العالي أ.  

378 

 

                     ( باللغة األجنبيةات ـــــــــــــ) قسم الدراس             

L’environnement durant les conflits armés à L’épreuve du Droit 

International Humanitaire 

Dr Abdelhak MORSLI Centre Universitaire de Tamanrasset 
03 

A conceptual framework on Blue ocean strategy :   a study to 

Determine the understanding of banks employees towards 

practicing blue ocean strategy 

Khouildat salah tamanrasset university centre 

11 

Les énergies fossiles en Algérie face à un environnement 

changeant 

LOUKIL  Leila Centre Universitaire de Tamanrasset 
44 

  



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (9)  1018جوان  –(13)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                                                      

 د.شوشة عبد الغين                                                           

  مدير املركز اجلامعي لتامنغست

من جملة االجتهاد بهذا الشكل هذا العدد مع صدور جنين 

للدراسات القانونية واالقتصادية مثار جهد مبذول 

وعمل ومقبول أشرفت عليه وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي هو البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية 

(ASJP). 

املسعى الذي تتغياه الوزارة الوصية، ترنو من إّن هذا و

خالله إىل حتقيق كفاءة عاملية عالية، وتوفري موضوعية 

 هادفة.

وقد الحظنا من خالل هذه البوابة احلجم اهلائل 

للمنابر العلمية املعتمدة يف بالدنا احلبيبة، والكم 

لألحباث العلمية اجلادة، ما يعكس دعم العظيم والنوع 

 ولة هلذا اجلهود، وجودة البحث فيها.الد

لقد كان هذا العمل الناجح خطوة هامة يف عصرنة 

قطاع البحث، وعامال أساسيا يف مّل شتات جهود 

 الباحثني، وإبالغ صوت أحباثهم اآلفاق.

 افتتاحية 
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 شوقي نذير.د                                                                  

  رئيس التحرير                             

 استهــــــاللية

يصدر هذا العدد بالطريقة املستحدثة اجلديدة اليت أقرتها وزارة 

حث العلمي، عرب البوابة اجلزائرية للمجالت التعليم العالي والب

( وقد وجدنا من خالل العمل بها ميزات عدة منها؛ ASJPالعلمية )

وسهولة املؤلفني واحملكمني، احملررين املساعدين وسهولة التواصل مع 

واحرتام شروط النشر الشكلية واملوضوعية مراعاة مدى مراقبة 

هدا كبريا كنا وفق الضوابط العلمية، وقد اختصرت علينا أيضا ج

نستهلكه، وزمنا طويل كنا نستغرقه يف إخراج وتنسيق موضوعات 

وإني ومن خالل هذه الساحنة أرفع آيات الشكر والعرفان لكل  العدد.

من ساعدنا يف إخراج هذا العدد من حمررين مساعدين وحمكمني، 

، كما راجيا منهم املواصلة يف هذا اجلهد العلمي املباركومراجعني 

والتقدير أيضا للفريق العامل على املنصة اجلزائرية  كّلهالشكر أوجه 

 ، على حسن تعاونهم معنا.(ASJPللمجالت العلمية )

كما أود تنويه مجيع املؤلفني إىل ضرورة مراعاتهم شروط النشر 

الشكلية جيد، نظرا ملا الحظناه من كثرة املقاالت املرفوضة بسبب 

دائما من أجل للمؤلفني املساعدة متد يد الشكل، وإّن إدارة اجمللة 

تسهيل عملية نشر حبوثهم، وهي كثريا ما تساعدهم يف ضبط 

، أو كانت مقاالتهم من ناحية الشكلية، سيما إذا استعصى عليهم ذلك

، وأود أن أنبه املؤلفني أيضا إىل أّن تقارير األخطاء الشكلية بسيطة

تقارير  احملكمني تصلهم بطريقة آلية إىل حساباتهم، وكّل مقال كانت

من عنا ضووقد  ،ّنه سيربمج بطريقة آلية يف العدداحملكمني إجيابية فإ

 يف ذلككل مستعمل للمنصة  اعده دلالئل تسأجل ذلك كّل


