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جممة دولية عمىية ،أنادميية ،وُخهّىة ،وتدععة ،شداشية ووفّرشة
تعدر عَ وعّد احلكوم والعموً الصياشية باملرنس اجلاوعي لتاوٍػصت -اجلسائر

تعٍى بٍصر البخوث يف الدراشات الكاٌوٌية واالقتعادية

( قواعد النشر في المجلة )
بػسض إتاس ١ايفسؾ ١يإلفاد َٔ ٠أعاخ األضاترٚ ٠ايباسجني َٔ داخٌ ايٛطٔ ٚخازد٘ ،فإٕ
إداز ٠اجملً ١تسسب بٓػس ايدزاضات ٚايبشٛخ املتدؿؿ ١يف دلاي ٞايكاْٚ ٕٛايعً ّٛاالقتؿاد١ٜ
بايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚايفسْط ١ٝأ ٚاالزلًٝصٚ ،١ٜفل ايكٛاعد اآلت:١ٝ
الصروط الصهمية:
ٜ هتب ايبشح عً ٢دٗاش احلاضٛب ٚفل ايُٓٛذز املعد َٔ ،د ٕٚتػٝري فَ ،٘ٝع ذنس بٝاْات ايباسح:
اضِ ٚيكب املؤيف ،ايعٓٛإ املٗين ٚايربٜد اإليهرتٜٚ ،ْٞٚكدّ املكاٍ يف ْطد ١إيهرت( ١ْٝٚبؿٝػ١
 )wordال ٜتذاٚش عدد ؾفشات٘ مخطا ٚعػس ٜٔؾفشٚ ،(25) ١ال ٜكٌ عٔ عػس ٠ؾفشات
( )01عً ٢افرتاض َكاع ايؿفشٚ ،)32-01( ١فل بُعد ) َٔ (2نٌ دٗ َٔ ،١د ٕٚتسقِٝ
يًؿفشاتٚٚ ،قع أزقاّ اهلاَؼ يف آخس ايبشح ٚبطسٜك ١آيٚ ١ٝبني قٛضني ٚدٛبا يف املنت (ٜهٕٛ
زقِ اهلاَؼ بني قٛضني َٚستفعا عٔ ضطس ايهتاب ١يف املنت) ٚاهلاَؼ (ٜه ٕٛزقِ اهلاَؼ بني
قٛضني َٛٚاشٜا يططس ايهتاب ١يف احلاغٜٚ ١ٝه ٕٛتٓطٝك٘ َعًكا بـ 1.0(:ضِ)))ٚ ،إعطا٤
َعًَٛاتٍ ببًٛٝغسافٚ ،١ٝخط فاؾٌ بني املنت ٚاهلاَؼ.
 جيب إزفام املكاٍ مبًدـ َسفكا بهًُات َفتاسٜ ١ٝه ٕٛبًػ ١املكاٍ ٚآخس بايًػ ١اإلزلًٝص ١ٜإٕ مل
تهٔ يػ ١املكاٍ ال ٜتذاٚش ايؿفش ١ايٛاسدٚ ،٠إٔ ٜه ٕٛعٓٛإ ايبشح ٚاملًدـ ٚايهًُات
املفتاسَ ١ٝهتٛبا بًػتني إسداُٖا يػ ١املكاٍ ٚاألخس ٣بايًػ ١اإلزلًٝص ١ٜإٕ مل تهٔ يػ ١املكاٍ،
ٚته ٕٛاألغهاٍ ٚاجلدا ٍٚتٛقع يف آخس ايؿفش ١أ ٚيف َهاْٗا يف املكاٍ ٜٚه ٕٛعٓٛإ اجلد ٍٚأٚ
ايػهٌ يف األعًٚ ٢املؿدز يف األضفٌ.
الصروط املوضوعية:
 جيب اسرتاّ قٛاعد األَاْ ١ايعًُٚ ،١ٝال تتشٌُ اجملًَ ١طؤٚي ١ٝاإلخالٍ بٗاٚ ،إٔ ٜكدّ املكاٍ
بعٓاٚ ١ٜتدقٝل يًُٛاد اإلَالٚ ١ٝ٥ايٓشٚ ،١ٜٛخايٝا َٔ األخطاٚ ،٤إٔ ٜؿف املكاٍ بٛقٛح خًف١ٝ
عٓٛإ املٛقٛعٚ ،ايػسض َٔ نتابت٘ ،مبا يف ذيو ايطسم املطتددَٚ ،١املٓاقػ ١اخلتاَ ١ٝعً٢
أُٖ ١ٝايعٌُٚ ،تفطري املؿطًشات ايتكٓٚ ١ٝاالختؿازات ايعًُٚ ،١ٝإٔ ته ٕٛاالختؿازات
َهتٛبٚٚ ١اقش ١يف أ ٍٚظٗٛز هلاٚ ،إٔ ٜتطِ ايبشح بايعُل ٚاألؾايٚ ١اإلضٗاّ ايعًُٚ ،ٞفل
املٓٗر ايعًُٚ ٞاملٛقٛعٚ ،إٔ خيدّ ايبشح ايطٝاض ١ايعاَ ١يًُذًٚ ،١أٖدافٗاٚ ،إٔ ٜه ٕٛايبشح
ددٜداً مل ُٜطبل ْػسٚ ،ٙأال ٜه ٕٛقد أُزضٌ يًٓػس يف دلً ١أخسٚ ،٣خيكع املكاٍ يًتشهٚ ِٝدٛباً،
ُٜٚدطس ؾاسب٘ بسأ ٟاهل ١٦ٝايعًُٚ ،١ٝال تسد ايبشٛخ اييت تعرّز ْػسٖاٚ ،حيل إلداز ٠اجملً ١تػٝري َا
تسآَ ٙاضبا َٔ د ٕٚاملطاع باملٛقٛع.

األبحاث المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة
ال تتحمل المجلة مسؤولية اإلخالل بقواعد األمانة العلمية
مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق
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المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر

جممة دولية عمىية ،أنادميية ،وُخهّىة ،وتدععة ،شداشية ووفّرشة
تعدر عَ وعّد احلكوم والعموً الصياشية باملرنس اجلاوعي لتاوٍػصت -اجلسائر

تعٍى بٍصر البخوث يف الدراشات الكاٌوٌية واالقتعادية

(الرئيس الشرفي للمجلة)

أ.د غٛغ ١عبد ايػين
َدٜس املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
(َدٜس ٠اجملً)١
أ.د شٖري ٠نٝطٞ

املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت

(رئيــــس التحرير
والمشرف على الموقع االلكتروني لها)

د.غـــٛقْ ٞرٜــــــس
داَع ١غسدا١ٜ
(مراجعة)
د.ذلُٛد ٟعفاف املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
أ.د عبد احلل َسضً ٞاملسنص اجلاَع ٞيتآَػطت

للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االجته
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مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية  /المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر

(المحررون المساعدون)
أ.د بٓاؾس ٜٛضف داَعٖٚ ١سإ
أ.د سط ١ٓٝغس ٕٚداَع ١بطهس٠
أ.د دمحإ بٔ عبد ايفتاح داَع ١أدزاز
أ.د عبد احلل محٝؼ
داَع ١محد بٔ خًٝف١
أ.د عً ٞفٝالي ٞداَع ١اجلصا٥س 1
أ.د رلف ٞأَني داَعَ ١طتػامن
أ.د َؿبح عُس داَع ١ايػازق١
أ.د َٓرتَ ٟطعٛد داَع ١عٓاب١
أ.د َٓؿٛز دلاد ٞداَع ١املد١ٜ
املًو
د حيك ٘ٝمسالي ٞداَع١
فٝؿٌ ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
د .ايدسٝات عُاد
داَع ١االَازات ايعسب ١ٝاملتشد٠
د .ايدجلا ٟٚأمحد عبد ايؿبٛز
داَع ١أضٛٝطَ ،ؿس
د .ايدٜاب سطٔ
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض،١ٝ
تْٛظ
د .ايسقاد عبد اهلل
اجلاَع ١األملاْ ١ٝاألزدْ ،١ٝاألزدٕ
د .ايعسبَ ٞؿطف٢
داَع ١املسقب  /يٝبٝا
أ.د ايكشطاْ ٞعبد ايكادز بٔ محٛد
داَع ١قطس
د .ايكٓٝع ٞبٔ ٜٛضف داَع ١املد١ٜ
أ.د املطاعٝد فسسإ
داَع٘ آٍ ايبٝت األزدٕ
د .أمئ عطا اهلل أمحد محٛزٟ
داَع ١ايعً ّٛايتطبٝك ١ٝايبشسٜٔ
معهــد الحقوق :مجلة االجتهــاد
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د .أمئ ذلُد ش ٜٔداَع ١ايػازق١
د .بًٛاقح ايطٝب داَع ١املط١ًٝ
د .دٛاد ايسباع
داَع ١ابٔ شٖس أنادٜس املػسب
د .دٗٝإ عبد ايطالّ عباع نً١ٝ
ايدزاضات االفسٜك ١ٝايعًٝا َؿس
د .ؾدزا ٟٚطازم داَع ١املٓطتري،
تْٛظ
د .ضٝدعاٍ ايكاضِ َٛالٟ
املعٗد ايعاي ٞيًدزاضات ٚايبشٛخ
اإلضالََٛ ١ٝزٜتاْٝا
د .عبد ايكادز ذلُد ايداٙ
داَعْٛ ١انػٛط ايعؿسَٛ ١ٜزٜتاْٝا
د .عبد اهلل طسابصٕٚ
داَع ١إضطٓبٍٛ
د .عب ٛعبد ايؿُد
داَعَٛ ١ال ٟإمساعَ ٌٝهٓاع
د .عالم عبد ايكادز
املسنص اجلاَع ٞيتٝطُطًٝت
أ.د عُاز أٚنٌٝ
داَع ١ايطًطإ قابٛع ،عُإ
أ.د عٝطَ ٢عٝص ٠داَع ١اجلًف١
دَ .بازى قسقب
املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
د .ذلُد زاق ٞفدس ٟؾربٟ
داَع ١األَ ١يًتعً ِٝاملفتٛح غص٠
د .ذلُد طًعت عبد اجملٝد ٜدى
ٚشاز ٠ايعدٍ
أ.د َعبٛط أمحد داَع ١اجلصا٥س 1
دَٛ .ضْٛ ٢ز ٠داَع ١تبط١
سداسية
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للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االجته

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية  /المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر

(الهيئة العلمية)
د إدٚازد ْػأت َعٗد ايعبٛز ايعايٞ
يإلدازٚ ٠احلاضبات ْٚعِ املعًَٛات،
َؿس.
د اجلٌُ ساشّ سطٔ َعٗد االداز ٠ايعاَ١
بايسٜاض ايطعٛد١ٜ
د اخلًف سطني سطني شٜدإ ٚشاز٠
ايرتب ١ٝايعساق١ٝ
د ايسقاد عبد اهلل اجلاَع ١االملاْ ١ٝاالزدْ١ٝ
أٚزٚبا
د ايػٝعاْ ٞعبد اهلل داَع١
اإلضالَ ١ٝيف ٖٛيٓدا
د ايعراز أْٝظ داَع ١ضفاقظ  /تْٛظ
د ايعسبَ ٞؿطف ٢داَع ١املسقب  /يٝبٝا
د املٓاؾري ذلُد داَع ١ظفاز
د أمئ عطاهلل أمحد محٛز ٟداَع ١ايعًّٛ
ايتطبٝك ١ٝممًه ١ايبشسٜٔ
د أمئ ذلُد ش ٜٔعجُإ داَع ١ايػازق١
د دٛاد ايسباع داَع ١ابٔ شٖس ،أنادٜس
د دٗٝإ عبد ايطالّ عباع َؿس
د دٗٝإ فك ٘ٝاجلاَع ١ايًبٓاْ١ٝ
د سك ٞمحد ٟخًف دطاّ ايعصاٟٚ
ايعسام
د خريَ ٟستك ٢عبد اهلل داَع ١ظفاز
ضًطٓ ١عُإ
د غسٜف أمحد بعًٛغ ١فًططني
د عبد احلُٝد دلٝد إمساع ٌٝنً ١ٝاإلهلٝات،
داَع ١إضطٓب ،ٍٛتسنٝا
د عبد ايكادز ايػاغ ٞداَع ١ؾباح
ايد ٜٔشع ِٝاضطُب ،ٍٛتسنٝا
د عبد ايكادز ذلُد ايدا ٙداَع١
ْٛانػٛط ايعؿسَٛ ١ٜزٜتاْٝا
د عبد اهلل طسابص ٕٚنً ١ٝاإلهلٝات ،داَع١
إضطٓب ،ٍٛتسنٝا

وَ خارج الوطَ
أ.د أبد ذلُد األَني اجلاَع ١اإلضالَ١ٝ
مبٓٝطٛتا  -آَسٜها
أ.د أمحد أب ٛغٓب اجلاَع ١ايًبٓاْ١ٝ
احله١َٝٛ
أ.د أمحد عبد ايؿبٛز ايدجلا ٟٚداَع١
أضٛٝط مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب١ٝ
أ.د آدّ ذلُد أب ٛبهس داَعٚ ١الٜٛ ١ٜب،ٞ
ْٝذريٜا
أ.د ايكشطاْ ٞعبد ايكادز ز قطس
أ.د ايكؿاب سطٔ داَع ١ابٔ شٖس،
أنادٜس ،املػسب
أ.د مج ١ًٝأٚسٝد ٠داَع ١ذلُد اخلاَظ
املػسب
أ.د دٜازا ضٝاى داَع ١نٛت دٜفٛاز
أ.د عً ٞعجُإ َٓر ٚداَعٚ ١الٜٛ ١ٜب،ٞ
ْٝذريٜا
أ.د فسسإ املطاعٝد داَع ١آٍ ايبٝت
أ.د فٝؿٌ َسسuniversité de ( ٞ

)québec a montreal UQAM
أ.د قاضِ سطني سطني داَع ١اجلصٜس،٠
ايطٛدإ
أ.د َجٓ ٢فا٥ل ايعبٝد ٟداَع ١تهسٜت
أ.د ذلُد زفٝل نٛزنٛشٚع ،داَع١
املد ،١ٜٓتسنٝا.
أ.د َٝط ٕٛعً ٞايبٓدزد ٞداَع ١بػداد
أ.د خيك ٘ٝايطُالي ٞداَع ١املًو فٝؿٌ
د أمحد ذلُد أمحد ايص ٜٔداَع ١ظفاز
ضًطٓ ١عُإ
د إسطإ دلد ٟعص ايد ٜٔداَع ١ايًٓٝني،
ايطٛدإ
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د عب ٛعبد ايؿُد داَعَٛ ١ال ٟامساعٌٝ
َهٓاع –املػسب
د عُاد فٛشًَٛ ٟخ ١ٝز اإلضهٓدز١ٜ
د عُاز أٚن ٌٝداَع ١ايطًطإ قابٛع
د عُس باَبا داَع ١ايطاسٌ مبايٞ
د عُس َؿبح داَع ١ايػازق١
د فدس ٟؾرب ٟزاق ٞداَع ١غص٠
د فؤاد أمحد عطا ٤اهلل داَع ١اجلٛف
د ذلُد املدْ ٞؾاحل ايػسٜف داَع ١ظفاز
د ذلُد مجاٍ شعني داَع ١األْباز
د ذلُد عص ايدَ ٜٔؿطف ٢محدإ داَع١
فًططني
د َساد بٔ ؾػري داَع ١ايػازق١
د َٛال ٟضٝدعاٍ ايكاضِ داَع ١ايعًّٛ
اإلضالََٛ ١ٝزٜتاْٝا
د ْاؾس عبد ايسس ِٝمنس ايعً ٞداَع١
زٚضٝا احله ١َٝٛاالدتُاع١ٝ
د ٖػاّ عبد ايطٝد ايؿايف داَع١
سًٛإ َؿس مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب١ٝ
د ُٖاّ ايكٛؾ ٞضٛزٜا
د ٚا ٌ٥ذلُد درب ٌٜداَع ١عُس املدتاز
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وَ داخن الوطَ
أ.د أمح ١ٝضًُٝإ داَع ١اجلصا٥س
أ.د ايػٗٝاْ ٞمح ٛداَع ١غسدا١ٜ
أ.د أٚزمح ٕٛذلُد ايطاٖس داَع ١اجلصا٥س
أ.د باخٜٛا إدزٜظ داَع ١أدزاز
أ.د بًشُٝس إبساٖ ِٝاملسنص اجلاَع ٞتٝباش٠
أ.د بٔ عبد ايفتاح دمحإ داَع ١أدزاز
أ.د بٔ َػس ٟعبد احلً ِٝداَع ١بطهس٠
أ.د بٛعبدي ٞأسالّ داَع ١غسدا١ٜ
أ.د بٛعص ٠عبد ايكادز داَع ١أدزاز
أ.د بٛقس ٠شٚا ٟٚداَع ١ايهٜٛت
أ.د بَٛد ٜٔذلُد داَع ١أدزاز
أ.د سازٚؽ ْٛز ايد ٜٔداَع ١اجلصا٥س
أ.د سطاْ ٞعً ٞداَع ١تٝازت
أ.د سط ١ٓٝغس ٕٚداَع ١بطهس٠
أ.د زمحاْ ٞإبساٖ ِٝداَع ١ايٛادٟ
أ.د زفٝظ أمحد داَع ١غسدا١ٜ
أ.د شٖري ٠نٝط ّ ٞاجلاَع ٞيتآَػطت
أ.د شٚامي ١ٝزغٝد داَع ١داَع ١ظا١ٜ
أ.د ضٜٛ ٞضف شاٖ ١ٝسٛز ١ٜز تٝصٚ ٟشٚ
أ.د عُاز بٛقٝاف داَع ١تبط١
أ.د عساب ١احلاز داَعٚ ١زقً١
أ.د عً ٞفٝالي ٞداَع ١اجلصا٥س
أ.د قد ٟعبد اجملٝد داَع ١اجلصا٥س
أ.د قٛزٜؼ ْؿري ٠داَع ١ايػًف
أ.د َسضً ٞعبد احلل ّ ز يتآَػطت
أ.د َؿطفٜٓٚ ٢نت داَع ١غسدا١ٜ
أ.د َال ٟٚإبساٖ ِٝداَع ١أّ ايبٛاقٞ
أ.د َٓؿٛز ٟاملربٚى ّ ز يتآَػطت
أ.د َ ١ْٛعُس داَع ١غسدا١ٜ
أ.د حيٝاَ ٟٚفٝد ٠داَع ١بطهس٠
د ايربز ذلُد داَع ١غسدا١ٜ
د ايطبيت ٚض ١ًٝداَع ١بطهس٠
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د ايطعٝد بٛغ ٍٛداَع ١ايٛادٟ
د ايعصا ٟٚأمحد ّ ز يتآَػطت
د ايعُٛد ٟذلُد ايطاٖس ّ ز يتآَػطت
د ايعٝد ايساع ٞداَع ١غسدا١ٜ
د ايكٓٝع ٞبٔ ٜٛضف داَع ١املد١ٜ
د اذلُد ٟبٛش ١ٜٓآَٓ ١داَع ١ايػًف
د أَ ١ٓٝيطسٚؽ داَعَ ١طتػامن
د أٚغٔ سٓإ داَع ١خٓػً١
د أٚن ٌٝذلُد أَني داَع ١ظا١ٜ
د آٜت عبد املايو ْاد ١ٜز مخٝظ ًَٝاْ١
د آٜت عٛد ١ٜذلُد اخلري داَع ١غسدا١ٜ
د أٜٛب دٖكاْ ٞداَع ١تٝطُٝطًٝت
د باباعُ ٞساز أمحد داَع ١غسدا١ٜ
د باباٚامساعٜٛ ٌٝضف داَع ١غسدا١ٜ
د باباٚامساع ٌٝشٖري داَع ١غسدا١ٜ
د بساد ٟأمحد املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
د بسٜو اهلل سبٝب املسنص اجلاَع ٞيتٓدٚف
د بالٍ بٛمجع ١داَع ١أدزاز
د بًعًٝا ٤ذلُد داَع ١تًُطإ
د بًٛاقح ايطٝب داَع ١املط١ًٝ
د بٛمحٝد ٠عبد ايهس ِٜداَع ١غسدا١ٜ
د بًٝد ٟدالٍ داَع ١ايطازف
د بٔ ايد ٜٔاذلُد داَع ١أدزاز
د بٔ بٛعبد اهلل ْٛز ٠داَع ١باتٓ١
د بٔ ددٜد فتش ٞاملسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د بٔ زَكإ عبد ايهس ِٜداَع ١غسدا١ٜ
د بٔ ضدٜس ٠عُس داَع ١ضطٝف
د بٔ عاتل سٓإ داَعَ ١عطهس
د بٔ عُاز ٠ذلُد داَع ١تٝازت
د بٔ عُسإ إْؿاف داَع ١خٓػً١
د بٔ قاْ ١إمساع ٌٝداَعٚ ١زقً١
د بٔ قدٚز أغٛام ّ اجلاَع ٞيتآَػطت
د بٔ قَٛاز خلكس داَع ١غسدا١ٜ
د بٔ َٜٛص ٠أمحد داَع ١األغٛاط
د بٛبهس َؿطف ٢داَع ١ايبٜٛس٠

مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق

د بٛخكس ٠إبساٖ ِٝداَع ١ايبًٝد٠
د بٛشنس ٟضًُٝإ داَع ١غسدا١ٜ
د بٛفٓؼ ٚض ١ًٝداَع١ًَٝ ١
د بٛنُاؽ ذلُد داَع ١خٓػً١
د بٛيكٛاع ابتطاّ داَع ١خٓػً١
د تكسازت ٜصٜد داَع ١أّ ايبٛاقٞ
د تً ٞضٝف ّ اجلاَع ٞيتآَػطت
د تٛفٝل عطا٤اهلل داَع ١خٓػً١
د تٖ َٞٛذري ٠داَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د دباز مج ١ًٝداَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د دعفس عبد ايكادز داَع ١غسدا١ٜ
د دًٛد ؾاحل داَع ١ايبًٝد٠
د مجاٍ دع ٌٝداَع ١باتٓ١
د مجاٍ عٝاغ ٞداَع ١املد١ٜ
د مجاٍ قتاٍ املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
د دٛاد ٟإيٝاع ّ اجلاَع ٞيتآَػطت
د دٝالي ٞبٔ ايطٝب دٝالي ّ ٞز تآَػطت
د ساز إبساٖ ِٝعبد ايسمحٔ ز غسدا١ٜ
د ساد ٞفط ١ُٝداَع ١بسز بٛعسٜسٜر
د سازٚؽ زفٝك ١داَع ١اجلصا٥س
د سباع عبد ايكادز داَع ١غسدا١ٜ
د سذاب عٝط ٞداَع ١املط١ًٝ
د محٛد ٟذلُد املسنص اجلاَع ٞتٓدٚف
د محٛد ٜٔبهري داَع ١غسدا١ٜ
د سٓطا ٟٚبٛمجع ١داَع ١غسدا١ٜ
د سٛب ١عبد ايكادز داَع ١ايٛادٟ
د خايد ٟاملٗد ٟداَع ١ايػًف
د خًٜٛدات ؾاحل ّ اجلاَع ٞيتآَػطت
د دغُإ شٚبري داَع ١ضٛم أٖساع
د دٚاع مي ّ ١ٓٝز يتآَػطت
د زابح ْٗا ًٞ٥داَع ١غسدا١ٜ
د زاع ٞخلكس داَع ١األغٛاط
د زمح ْٞٛذلُد داَع ١أدزاز
د زق ١ٝغس ٕٚداَع ١بطهس٠
د شزٚخ ٞفريٚش داَع ١ايػًف
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د شزٚق ٞخدجي ١داَع ١غًٝصإ
د شٚاْيت بًشطٔ داَع ١تٝصٚ ٟشٚ
د شٜٛؽ ضعٝد داَع ١ايػًف
د ضاٚع ايػٝذ داَع ١أدزاز
د ضاٜح فط ١ُٝداَع ١غًٝصإ
د ضاحيٜٛ ٞضف املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
د ضعٛد ٟعبد ايؿُد داَع ١املط١ًٝ
د ضًطاْ ٞآَٓ ١داَع ١ايٛادٟ
د ضًه ١أمسا ٤املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت

د عٝطاْ ٞعاَس املسنص اجلاَع ٞبسٜه١
د عٝطَ ٢عٝص ٠داَع ١اجلًف١
د غصايْ ٞؿري ٠داَع ١األغٛاط
د غٝد ٠فً ١داَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د فتٝش ١بٛسسٚد داَع ١ضطٝف
د فداز مح ٛداَع ١غسدا١ٜ
د فسٚسات ايطعٝد داَع ١غسدا١ٜ
د فك ١ًٝبٛطٛز ٠داَع ١تبط١
د قسقب َبازى املسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
د قسٜد َؿطف ٢داَع ١املط١ًٝ

د ض ًِٜٛذلُد داَع ١غسدا١ٜ
د غٛقْ ٞرٜس داَع ١غسدا١ٜ
د ؾْٝٛا نٝالْ ٞداَع ١باتٓ١
د طٜٛطَ ٞؿطف ٢داَع ١غسدا١ٜ
د عا٥ػ ١عبد ايٓاؾس ناًَ ٞز أّ ايبٛاقٞ
د عبد احلُٝد عا٥ػ ١داَع ١ايطازف
د عبد ايسمحإ عبد ايكادز داَع ١أدزاز
د عبد ايسسٖٝٚ ِٝب ّ ١ز يتآَػطت
د عبد ايسشام ضالّ داَع ١املد١ٜ

د نبٛط عبد ايسشام داَع ١باتٓ١

د ضٗاّ سسفٛؽ داَع ١ضطٝف

د عبد ايكادز زساٍ داَع ١اجلصا٥س
د عبد ايهسٖ ِٜػاّ داَع ١باتٓ١
د عبد املايو زقاْ ّ ٞز يتآَػطت
د عبد اجملٝد ؾػري بريّ داَع ١املط١ًٝ
د عبد املٓعِ ْع ُٞٝداَع ١اجلصا٥س
د عبد ايٓيب َؿطف ٢داَع ١غسدا١ٜ
د عجُاْ ٞعً ٞاملسنص اجلاَع ٞأفًٛ
د عسابؼ ش ١ٜٓاملسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د عص ايد ٜٔعبد ايدا ِ٥داَع ١ايبٜٛس٠
د عصٚش ذلُد داَع ١اجلًف١
د عالم عبد ايكادز ّ ز يتٝطُطًٝت
د عُس ضد ٟاملسنص اجلاَع ٞيتآَػطت
د عُسإ عبد احله ِٝداَع ١املط١ًٝ
د عٓإ مجاٍ ايد ٜٔداَع ١املط١ًٝ
د عٓرت ٠بٔ َسشٚم داَع ١املط١ًٝ
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د نسٚؽ ْٛز ايد ّ ٜٔز تٝطُطًٝت
د نسمي ١خٓٛض ٞداَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د نسمي ١ذلسٚم داَع ١قطٓط١ٓٝ
د نٛدٜد ضفٝإ ّ اجلاَع ٞعني متٛغٓت
د جلًط إبساٖ ّ ِٝاجلاَع ٞيتٝطُطًٝت
د خلراز ٟعبد اجلل داَع ١تبط١
د يػالّ عصٚش داَع ١غسدا١ٜ
د يٛناٍ َس ِٜداَع ١بَٛسداع
د َربٚى ناٖ ٞداَعٚ ١زقً١
د ذلبٛب َساد داَع ١بطهس٠
د ذلدٜد محٝد داَع ١اجلًف١
د ذل ٞايد ٜٔاضطٓبٛي ٞداَع ١ايبًٝد٠
د َعُس طساٜؼ ّ ز يتآَػطت
د َعٛٝف ٖد ٣داَع ١ضٛم أٖساع
د َػتات ؾابس ١ٜٓاملسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د َػص ٟغاعٖ ١ػاّ ّ ز يتآَػطت
د َٛزاد سطاب ّ اجلاَع ٞيتآَػطت
د ْادَ ٟفٝد ٠املسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د ْٛزَٛ ٠ض ٢داَع ١تبط١
د ٖٝفا ٤زغٝد ٠تهاز ٟداَع ١ايبًٝد٠
د ٜاَ ١إبساٖ ِٝداَع ١أدزاز
د ٜٛب أَاٍ داَع ١ضهٝهد.٠
د ٜٛضف شزٚم داَع ١اجلًف١
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اضتٗالي ١ٝزٝ٥ظ ايتشسٜس
إغهاي ١ٝاملًتك٢
املػازٜع االضتجُاز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايٛاعد ٠يف ظٌ ايػسان ١اجلدٜد ٠يتُٓ١ٝ
إفسٜكٝا "ْٝباد" :حتدٜات احلاقس ٚزؤ ٣املطتكبٌ
لسِاري زواويد جاوعة غرداية
مييٍة وفاتيح جاوعة ورقمة
أثس ايتهاٌَ االقتؿاد ٟعً ٢االضتجُاز األدٓيب املباغس :دزاض ١ساي ١اإلميٛا،
ايطُٝاى ٚايهَٝٛطا
لطيفة بَ يوب ،وخدجية خرايف ،جاوعة شيدي بمعباس
املٓطك ١احلس" ٠بري أّ نسٚ "ٜٔدٚزٖا يف تسق ١ٝايؿادزات اجلصا٥س :١ٜايٛعٛد
ٚاآلفام
إمياُ بوعهاز ،وأورية حبري ،جاوعة باتٍة 4
تفطري سسن ١ٝاالضتجُاز األدٓيب املباغس بني ايتٓاقكات ايٓعسٚ ١ٜايٛاقع
ايعًُٞ
عيصى ححاب ،وٌور الديَ قدوري ،جاوعة املصيمة
دزاض ١اضتكسا ١ٝ٥يتذازب بعض ايد ٍٚايعسب ١ٝيف االضتجُاز بإفسٜكٝا
اهلاً حيياوي جاوعة باتٍة 4
ٌصريَ امساعين جاوعة بصهرة
ضبٌ تٓػٝط ايتعا ٕٚايتذازٚ ٟاالقتؿاد ٟبني اجلصا٥س ٚايد ٍٚاإلفسٜك١ٝ
يوشف شائخي ،وعبد اهلادي مخكاٌي املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت
َكَٛات اضتكطاب اجلصا٥س يالضتجُاز األدٓيب َٚعٛقات٘
ٌعر الديَ بَ اعىارة جاوعة املصيمة
عىار وراتي جاوعة شيدي بمعباس
ٚاقع االضتجُازات األدٓب ١ٝيف ْٝذريٜا يف ظٌ املتػريات ٚايتشدٜات ايطٝاض١ٝ
ٚاألَٓ ١ٝايسآٖ١
حمىد األوني بَ عودة ووعطفى نراوة املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت
دٚز االضتجُازات األدٓب ١ٝيف دعِ ايكطاع ايفالس ٞباجلصا٥س -دزاض ١يف
ايفسف ٚايتشدٜات
طرايض وعىر املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت
وراد حمبوب جاوعة بصهرة
معهــد الحقوق :مجلة االجتهــاد
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املؤضطات اجلصا٥سٚ ١ٜإضرتاتٝذٝات اضتػـالٍ ايفـسف ايطــٛق ١ٝاخلـازد١ٝ
يف إفسٜكٝا
عبد احلهيي عىراُ جاوعة املصيمة
وبارك قرقب املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت
ايػسانٚ ١االضتجُاز األدٓيب يف ايكاز ٠االفسٜك ١ٝدزاض ١ساي ١اإلَازات (غسن١
َٛاْ ٧دب ٞايعامل)١ٝ
فريد بَ عبيد وروام خالد جاوعة بصهرة
االضتجُاز ٚايػسان ١اجلصا٥س ١ٜاإلفسٜك١ٝ
محسة غربي و ععاً خالدي جاوعة املصيمة
أُٖ ١ٝاملٓاطل احلدٚد ١ٜاالقتؿاد ١ٜاخلاؾ ١يف تػذٝع االضتجُازات
ٚايتذاز ٠بني ايد ٍٚاملتذاٚز :٠ساي ١ايػسٜط احلدٚد ٟاجلصا٥سٟ
إيــىاُ ظخراوي ،شّاً حرفوط جاوعة شطيف 4
ايفسف االضتجُازٚ ١ٜتٛدٗاتٗا يف ايكاز ٠اإلفسٜك١ٝ
أوقاشي السِراء ورقاٌي اللة فاطىة املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت
فسف ٚحتدٜات االضتجُاز اجلصا٥س ٟيف د ٍٚايكاز ٠اإلفسٜك١ٝ
شامل أقاري املرنس اجلاوعي لتاوٍػصت
اضتداَ ١ايكطاع ايطٝاسَٓ َٔ ٞعٛز دٛد ٠ايؿٓاع ١ايطٝاسَ :١ٝدخٌ
اضرتاتٝذ ٞيًػسان ١اجلصا٥س -١ٜاإلفسٜك١ٝ
ووٌري بَ حاح وفتيخة بوحرود جاوعة شطيف 4
اضتػساف َطاز تدفكات االضتجُازات األدٓب ١ٝاملباغس ٠ايٛافد ٠إىل االقتؿاد
اجلصا٥س- ٟإطاز عٌُ مناذز االضتٝفا ٤ايداخً ٞيًفرت)7119-1791( ٠
أمساء شالوي وأمحد شالوي جاوعة ورقمة
اإلطاز ايعاّ يًػسان ١ايؿ-١ٝٓٝاإلفسٜكٚ ١ٝضبٌ حتكٝكٗا
ِدى بَ حمىد وابتصاً طوباه جاوعة قصٍطيٍة 2
ايفسف املتاس ١يًُؤضطات االقتؿاد ١ٜاجلصا٥س ١ٜيالضتجُاز يف ايدٍٚ
اإلفسٜك- ١ٝدزاض ١ساي ١دلُع ضٝفٝتاٍ –
ورزوقي رفيل جاوعة شطيف4
قوشيض أويٍة جاوعة املصيمة
ٚاقع االضتجُاز األدٓيب املباغس يف إفسٜكٝا – تك ِٝٝاالضتجُازات األدٓب١ٝ
املباغس ٠يف د ٍٚمشاٍ إفسٜكٝا
حولية حيي املرنس اجلاوعي عني متوشٍت
بورعدة حورية جاوعة وِراُ 2

للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االجته
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استهــــــاللية
( حمدا وصالة وسالما )
خـّ ٖرا ايعدد ببعض أعُاٍ املًتك ٢ايٛطين سَٛ ٍٛقٛع:
"الصرانة واالشتثىار يف إفريكيا والفرص املتاحة لالقتعاد
اجلسائري" املٓعِ َٔ َعٗد ايعً ّٛاالقتؿادٚ ١ٜايتذازٚ ١ٜعًّٛ
ايتطٝري باملسنص اجلاَع ٞيتآَػطت ،اجلصا٥س املٓعكد 19-10 :َٜٞٛ
َازع .ّ7117
ٚقد نإ ؾدٚز ٖرا ايعدد اخلاف يف غ َٔ ٤ٞايدالٍ ٚاخلذٌ ،إذ
عسف تأخسا يف ايؿدٚز يعدّ ٠أضباب تكٓ ١ٝزغِ داٖصٜت٘.
تعدّ أعُاٍ ٖرا املًتك ٢خامت ١األعداد هلر ٙايطٓٚ ،١خامت ١األعداد
اييت تؿدز باضِ املرنس اجلاوعي أوني العكاه احلاج ووشى أم
أمخوك لتاوٍػصت.
ٚضٝه ٕٛؾدٚز ايعدد ايكادّ يف ايطٓ ١ايكادَ ١ساَال اضِ
جاوعة أوني العكاه احلاج ووشى أم أمخوك لتاوٍػصتٚ ،قد ضام
اهلل إيٓٝا ضعاد ٠تسق ١ٝاملسنص اجلاَع ٞإىل داَع ١بعدَا اضتشل ذيو ْعري
دٗٛد ؾادق َٔ ١زداٍ رلًؿني مل تػُض هلِ دفٚ ،ٕٛاؾًٛا ايًٌٝ
بايٓٗاز ،ست ٢بًؼ ٖرا املبًؼَٚ ،ا ٜصاٍ نجري ٕٚعًْٗ ٢ذِٗ ٚعٗدِٖ
ٚإخالؾِٗ َٔ أدٌ ٖدف زام ضاّ ،فطُٛساتِٗ ال سدّ ميٓعٗاٚ ،ال ضكف
ٜعًٖٛا.
ٚبٗر ٙايطاسل ١اجلُٜ ١ًٝطٝب ي ٞإٔ أتكدّ بأسسّ ايتٗاْٚ ٞأمجًٗا
إىل نٌّ َٓتطيب جاوعة تاوٍػصتٚ ،إىل نٌّ أًٖٓا بتآَػطت ٚذليب
تآَػطتٚ ،إىل ٚطٓٓا اجلصا٥س بٗرا ايؿسح ايعًُ ٞايفسٜد
د.غٛقْ ٞرٜس
زٝ٥ظ ايتشسٜس

للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االجته
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إشهالية املمتكى
تؤند ايتكازٜس ايدٚز ١ٜاملتعًك ١بايعالقات ايتذاز ١ٜيًذصا٥س َع
باق ٞد ٍٚايعامل عً ٢ذلدٚد ١ٜتًو ايعالقات ٚتسنصٖا بػهٌ ٚاقح َع
د ٍٚاإلحتاد األٚزٚب ،ٞسٝح إٕ د ٍٚاالحتاد األٚزٚب ٞتبك ٞمبجاب ١ايػسٜو
األضاض ٞاأل ٍٚيًذصا٥س بٓطب ؾادزات ٚٚازدات تكازب ٚ ،%01أنجس َٔ
 %97عً ٢ايتٛاي ٞخالٍ ايطداض ٞاأل.7119 ٍٚ
ٚعً ٢ايسغِ َٔ تٛقٝع اجلصا٥س يًعدٜد َٔ االتفاقٝات يًتعإٚ
ايتذازٚ ٟاالقتؿادَ ٟع ايهجري َٔ د ٍٚايعامل إال إٔ ذيو مل ٜطُح
بتٜٓٛع ايتبادالت ايتذازٚ ١ٜتعُٝل ايػسانات االقتؿادَ ١ٜع تًو ايد.ٍٚ
فبعد أنجس َٔ  10ضٓ َٔ ١تأضٝظ َبادز ٠ايػسان ١اجلدٜدَٔ ٠
أدٌ تُٓ ١ٝإفسٜكٝا (ايٓٝباد) ضٓ 7111 ١بكٝاد ٠اجلصا٥س ،إالّ إّٔ ايتذاز٠
اخلازدَ ١ٝع ايد ٍٚاإلفسٜكٚ ١ٝاملػازبَ ١ٝا شايت تتُٝص باحملدٚد ،١ٜسٝح
مل تتذاٚش ق ١ُٝايتبادالت ايتذازَ ١ٜع إفسٜكٝا  ًَٕٛٝ 01دٚالز أَسٜهٞ
خالٍ ايطداض ٞاأل ،7119 ٍٚأَا ق ١ُٝايتبادالت ايتذازَ ١ٜع ايدٍٚ
املػازب ١ٝفهاْت يف سدٚد  ًَٕٛٝ 091دٚالز أَسٜه ٞخالٍ ايطداضٞ
األ.7119 ٍٚ
ٚعً ٢ق ٤ٛاملطتذدات اييت ٜعسفٗا االقتؿاد اجلصا٥س ٟبعد
ايرتادع املالسغ عً ٢أضعاز احملسقات ،تهسع تٛد٘ قد / ِٜددٜد
يًتٛد٘ دٓٛبا سل ٛإفسٜكٝا يتطٜٛس ايعالقات االقتؿاد ١ٜاجلصا٥سَ ١ٜع
ايد ٍٚاإلفسٜك ١ٝيف غهٌ اضتجُازات سكٝك ١ٝقدُٚ ١يٝظ دلسد تبادٍ
ذلدٚد يًطًع ٚاخلدَات.
أِداف املمتكى:
دزاضٚ ١حتً ٌٝفسف ايػسانٚ ١االضتجُاز يف ايد ٍٚاإلفسٜك ١ٝبايٓطب١يالقتؿاد اجلصا٥س. ٟ
حتدٜد ايٛدٗات األفكٌ يتشكٝل ايتكازب االقتؿاد ٟاجلصا٥س-ٟاإلفسٜك.ٞ
مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق
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َعسفٚ ١دزاض ١اإلَهاْٝات املتاسٚ ١ايؿعٛبات املستبط ١بتطٜٛسايػسان ١األفس -ٚدصا٥س.١ٜ
حماور املمتكى:
احملٛز األَ :ٍٚفاٖ ِٝس ٍٛايػسانٚ ١االضتجُاز األدٓيب؛
احملٛز ايجاْ :ٞايػسانٚ ١االضتجُاز يف ايد ٍٚاإلفسٜك :١ٝحتً ٌٝايفسف
االقتؿاد ١ٜيًُؤضطات اجلصا٥س١ٜ؛
احملٛز ايجايح :إَهاْٝات املٓاطل احلدٚد ١ٜاجلصا٥سٚ ١ٜفسف ايػسان١
االقتؿادَ ١ٜع ايد ٍٚاإلفسٜك١ٝ؛
احملٛز ايسابع :دلاالت ايػسانٚ ١االضتجُاز يف ايد ٍٚاإلفسٜك :١ٝايٛدٗات
األضاضٚ ١ٝايكطاعات االضتجُاز ١ٜايٛاعد.٠؛
احملٛز اخلاَظ :اضرتاتٝذٝات املؤضطات االقتؿاد ١ٜاجلصا٥س ١ٜيف األضٛام
اإلفسٜك١ٝ؛
احملٛز ايطادع :جتازب دٚي ١ٝيف ايػسانٚ ١االضتجُاز يف ايد ٍٚاألفسٜك١ٝ؛
احملٛز ايطابع :اإلطاز ايكاْ ْٞٛيف ايتػسٜع ايٛطين ٚايدٚي ٞيًػسان١
ٚاالضتجُاز يف إفسٜكٝا :اتفاقٝات ايػسانَ ١ع ايد ٍٚاإلفسٜك١ٝ
ٚايتػسٜعات ذات ايؿً ١باالضتجُاز األدٓيب.
احملٛز ايجأَ :ايػسانٚ ١االضتجُاز يف أفسٜكٝا ٚايتشدٜات األَٓ.١ٝ

للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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توصيات امللتقى الوطين حول الشراكة واالستثنار
يف إفريقيا والفرص املتاحة لالقتصاد اجلزائري يومي
 60/60مارس 9602
بتاضيذ األضبعاء اهػازس ًّ شٔط ًاضس غِة أهفني وتػعة عصط
ًيالزي عوى اهػاعة اهػازغة ًػاء ،ادتٌعت جلِة اهتوصيات
املِبجقة عّ فعاهيات املوتقى اهوطين املِظٍ ًّ ًعٔس اهعووَ
االقتصازية واهتذاضية وعووَ اهتػيري باملطكع اجلاًعي أًني اهعقاي
احلاج ًوغى أق أمخون هتاًِغػت.
وبعس االطالع عوى األحباخ واهعطوض املقسًة يف املوتقى واهباهغ
عسزٓا غبعوْ حبجا؛ فإّْ جلِة اهتوصيات تػذى خاهص ًعاُي
اهصلط واهتقسيط هػيازة األغتاش اهسكتوض شوشة عبس اهغاُي ًسيط
املطكع اجلاًعي بتٌِطاغت عوى توفري اجلو اهعوٌي اهسافع إلجناح
املوتقى.
كٌا تػذى جلِة شلطٓا اهعٌيق هػائط األغاتصة واهباحجني
اهصيّ غآٌوا يف إثطاء فعاهيات ٓصا املوتقى.
وخوصت اهوذِة إىل تقسيٍ اهتوصيات اهتاهية:
زعٍ املِظوًة املصطفية مبا يتٌاشى وتػٔيى اهتخويالت املاهيةهتِصيط االغتجٌاض اهبيين بني اجلعائط واهسوي اإلفطيقية.
اهعٌى عوى ضٌاْ االغتقطاض اهتصطيعي بوضع قاُوْ أغاغيخاص باالغتجٌاض يتٍ تعسيوٕ عِس اهططوضة فقط زوْ اهغائٕ
كويا.
وضع ُظاَ تصطيعي خاص باملِاطق احلسوزية يػٔى بٔاتصذيع االغتجٌاض واهتذاضة اهبيئية.
تصذيع وتعٌيٍ اهطقٌِة يف كى اهتعاًالت اخلاصة باالغتجٌاضهرتغيذ ًبازئ احللاًة واهسعٍ املؤغػاتي.
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اجياز اآلهيات واهبيئة اهلفيوة هتصذيع جتاضة املقايطة بني اجلعائطواهسوي االفطيقية.
تصذيع اهتذاضة اهبِية واالغتجٌاض بني اهسوي اإلفطيقية باعتٌازغياغة اهتخفيعات اجلبائية.
اجياز اآلهية اهلفيوة مبتابعة ًسى تِفيص بِوز االتفاقيات املربًةبني اهسوي اإلفطيقية واملطتبطة باالغتجٌاض واهصطاكة.
اهعٌى عوى حتػني ًِار االغتجٌاض باجلعائط وزعٍ تِافػيةاملِتوج اهوطين جلصب االغتجٌاض وحتقيق اهصطاكة واهسفع
باهقطاع اخلاص.
ظيازة اهتوعية اجملتٌعية هػلاْ املِاطق احلسوزية بأٌٓيةاهصطاكة واالغتجٌاض واغتغالي اهفطص املتاحة ًع زعٍ ضوح
املقاوالتية هسى ٓؤالء.
إعازة اهِظط يف قاعسة ًولية االغتجٌاض األدِيب وضبطٔا حبذٍاهصازضات وحذٍ اغتدساَ امللوُات اهساخوية.
اهعٌى عوى زعٍ غبى تِصيط اهتعاوْ كسعٍ اهبِية اهتختيةخاصة املتعوقة باملواصالت واالتصاالت ًِٔا بعح ًصطوع
اهػلم احلسيسية واهططيق مشاي دِوب.
ويف األخري ُتقسَ باهصلط إىل األغاتصة املصاضكني يف املوتقى.
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