
  

  

  

  يخبر أثر االجتهاد انقضائً عهى حركت انتشرٌع

 انتحكٍى كآنٍت نتشجٍع االضتثًار( PRFU)فرقت بحث 

 فً انجسائر وحم يُازعاته

 

 ـــــــ.ـــــــ حىل انىطًُانًهتقى ٌ ىٌُظًـــــــ .ـــــــ

 

  نهجسائر االضتثًاردور انتحكٍى فً جهب 

 وتحقٍق انتًٍُت االقتصادٌت

 ـــــــ.ـــــــ 5252 فُفشٌ 52 َىوـــــــ .ـــــــ

 

 

 

   بتقنية التحاضر عن بعد

 وزارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت يحًذ خٍضر بطكرة

 كهٍت انحقىق وانعهىو انطٍاضٍت

                                                                                                                شتًتانجايعً انقطب  –اضٍت ــانطٍــىو ــوانعهانحقىق كهٍت  



 ــــــــــــــ.انًهتقىإشكانٍت ــــــــــــــ.

ويب رزجؼّ يٍ  ،لىايّ اخلشوج ػٍ عشق انزمبضٍ انؼبدَخ ،انزحكُى وسُهخ يٍ وسبئم رسىَخ ادلُبصػبد

إخشاءاد ويب رإخزِ يٍ ولذ لذ ال رسًح ثّ ظشوف ثؼض ادلؼبيالد، فهى َىع يٍ انؼذانخ اخلبطخ َُظًّ 

وَسًح دبمزضبِ ثإخشاج ثؼض ادلُبصػبد ػٍ والَخ انمضبء انؼبو يف حبالد يؼُُخ كٍ ربم ثىاسغخ  ،انمبَىٌ

ونمذ رجغ  .ى اخلظىو نُسُذ إنُهى يهًخ انمضبء ثبنُسجخ إىل ادلُبصػبد انمبئًخ ثُُهىؤفشاد ػبدَني خيزبسْ

انزٌ َمىو ػهً انسشػخ  ،ذببِ انزدبسح إىل انزؼبيم االنكزشوين انذويلاٍ يف اجملبل االنكزشوين انزمذو انؼهً

، وَشإ َزُدخ نزنك شخبصورُفُزْب ممب ؤثش يف انكثري يٍ خىاَت ادلؼبيالد ثني األ االسزثًبس يف إثشاو ػمىد

انكثري يٍ اإلشكبالد ادلزؼهمخ هبب، كزكُُفهب وانمبَىٌ انىاخت  جنى ػُهباالنكزشوَُخ انيت  ؼمىديب َؼشف ثبن

وؤْى يُضح نهزحكُى  .، وغريْب، ويٍ ُْب خبء يب َؼشف ثبنزحكُى االنكزشوين ؤو انشلًٍػهُهب انزغجُك

رفىق كثريا يب ػهُّ ادلُبصػبد يف ؤسولخ احملبكى  االخريح وْزِاالنكزشوين ٍْ سشػخ انفظم يف انزناع، 

 .انىعُُخ ويشاكض انزحكُى انزدبسٌ انؼبدَخ
واجلضائش كجبلٍ دول انؼبمل َظذ ػهً انزحكُى يف لىاَني خمزهفخ ويف رلبالد خمزهفخ، ثؼذ ؤٌ كبٌ 

احملشولبد حبُث كبٌ  خبطخ يف رلبل ،سبئذا يف يىلفهب انشمسٍ ػذو انثمخ يف انزحكُى انزدبسٌ انذويل

ادلىلف انشمسٍ نهذونخ اجلضائشَخ َُزمذ َظبو انزحكُى ثإَّ غري ػبدل يف إخشاءارّ ورإثشِ ثؼبداد 

نكٍ رغري  .َمذو ضًبَبد كبفُخ نهذول انُبيُخورمبنُذ انذول انظُبػُخ ممب جيؼهّ يُحبصا وغري َضَّ وال 

وؤدخهذ رؼذَالد  ،نزسىَخ ادلُبصػبد ادلزؼهمخ ثبحملشولبدْزا ادلىلف حنى اػزًبد انزحكُى انزدبسٌ انذويل 

ػهً َظًهب انمبَىَُخ ادلزؼهمخ هبب، ورنك يف إعبس اإلطالحبد االلزظبدَخ، وؤَضب رشاخغ ادلششع اجلضائشٌ 

ػٍ يىلفّ ادلبَغ نهزحكُى ػهً انذونخ وؤشخبص انمبَىٌ انؼبو األخشي، وؤػهٍ ثشكم طشَح ثإيكبَُزهب 

ادلؼذل  3339نسُخ  93-39 :سلى ادلشسىو انزششَؼٍخت َظىص لبَىَُخ ْبيخ يٍ خالل انهدىء إنُّ دبى

 ،ادلزضًٍ لبَىٌ اإلخشاءاد ادلذَُخ واإلداسَخ 93-90 :َىٌ سلىبمانثؼذْب و ،نمبَىٌ اإلخشاءاد ادلذَُخ

ول ؤْى  3301 سُخ مبَىٌهادلؼذل ن 3333 سُخ َىٌلب ونؼم ،مىاَني ادلزؼهمخ ثبحملشولبدويذدِ نُشًم ان

ويف األخري طذس لبَىٌ  .نهًحشولبد 5992وثؼذِ لبَىٌ  ،لبَىٌ َؼزشف ثبنزحكُى انذويل يف لغبع انجزشول

 .ادلُظى نُشبط احملشولبد رزضًٍ كههب َظىص يزؼهمخ ثبنزحكُى 33/39 :سلى

ىو ادلشسثبإلضبفخ إىل طذوس رلًىػخ يٍ انمىاَني يف رلبل االسزثًبس يزضًُخ انزحكُى يُهب:  

 93-31ؼهك ثزغىَش االسزثًبس، ولبَىٌ يز 99-93ؼهك ثزشلُخ االسزثًبس، واأليش يز 39/35انزششَؼٍ 

َزؼهك ثبالسزثًبس وثبإلضبفخ إىل يظبدلبهتب ػهً ػذح  30-55ُخ االسزثًبس وطىال إىل لبَىٌ َزؼهك ثزشل

خ انزحكُى يف خهت وثزنك رُمُذ اجلضائش ثإمهُ ارفبلُبد دونُخ حلم انزناػبد ػٍ عشَك انزحكُى.

  .وؤَّ آنُخ يزغىسح نزسىَخ يُبصػبرّ االسزثًبس

ْم يب ؤلشرّ اجلضائش يٍ خالل يب رمذو ػشضّ حىل انزحكُى، فبدلهزمً سُؼبجل اإلشكبنُخ انزبنُخ: 

وربمُك انزًُُخ  االسزثًبسيٍ َظىص لبَىَُخ يزؼهمخ ثبنزحكُى كبفُخ جلؼهّ اِنُخ األيثم نزشدُغ 

 ؟االلزظبدَخ



 ــــــــــــــ . انًهتقىيحاور ـــــــ ـــــــ .

 .انزحكُى يف انزششَؼبد انىعُُخ واالرفبلُبد انذونُخ انًحىر األول:

 .دوس لىاَني انزحكُى يف اسزمغبة االسزثًبس وانذفغ ثؼدهخ انزًُُخ االلزظبدَخ انًحىر انثاًَ:

 .ُْئبد انزحكُى انذونُخ وانىعُُخ انًحىر انثانث:

 .رُفُز ؤحكبو انزحكُى انىعين وانذويل واإلشكبالد انمبَىَُخ انيت رؼزشضهب انًحىر انرابع:

 .االسزثًبسؤعش انشلبثخ انمضبئُخ ػهً رُفُز ؤحكبو انزحكُى يف يُبصػبد  انًحىر انخايص:

 .انزغجُمبد انزحكًُُخ انىعُُخ وانذونُخ يف رسىَخ يُبصػبد االسزثًبس انًحىر انطادش:

 ــــــــــــــ . انًهتقىأهذاف ـــــــ ـــــــ .

ًُخ االلزظبدَخ َسزهذف نهدضائش وربمُك انزُ االسزثًبسإٌ انجحث يف يىضىع دوس انزحكُى يف خهت 

 :ربمُك األْذاف انزبنُخ

يؼشفخ اإلعبس انمبَىين نهزحكُى يف األَظًخ ادلمبسَخ ثظفخ ػبيخ، ويف اجلضائش ثظفخ خبطخ، فجزحذَذ  -3

يىالغ انمظىس يف انمىاَني انُبظًخ نهزحكُى يف طىسرّ انزمهُذَخ يٍ ؤخم رغىَشْب دبب َزُبست يغ انغبَخ 

 .يُهب

الغ انُمض يف انزششَؼبد ادلُظًخ ذلزا انُىع يٍ انزحكُى خبطخ يف انمبَىٌ اجلضائشٌ، انكشف ػٍ يى -5

 .نؼم َسزُذ إنُّ ادلششع اجلضائشٌ نزغىَش انزششَؼبد انىعُُخ انيت ذلب ػاللخ ثّ

دبب ؤٌ انمبَىٌ اجلضائشٌ ؤخبص نهذونخ واألشخبص ادلؼُىَخ انزبثؼخ ذلب، ؤٌ رهدإ إىل انزحكُى يف إعبس  -9

بسح انذونُخ فًب ٍْ انُظىص انمبَىَُخ انُبظًخ ذلب وْم ٍْ كفُهخ ثإٌ رشخح انكفخ نهذونخ انزد

 اجلضائشَخ؟

انجحث فًُب يذي صَبدح االسزثًبس األخُيب يف اجلضائش ثزجُُهب نُظبو انزحكُى كأنُخ ثذَهخ نزسىَخ  -4

ٌ ركىٌ ضًبَخ نزشدغ انزناػبد انُبشئخ ػٍ ػمىد االسزثًبس، وْم خظض نّ ادلششع ؤحكبيب كفُهخ ؤ

 .ادلسزثًش األخُيب ػهً انمذوو خبطخ يف لغبع احملشولبد انزٌ َؼذ ػظت االلزظبد انىعين

رجُبٌ انؼاللخ ثني انزحكُى وارفبلُبد انزؼبوٌ انذونُخ، خبطخ رهك ادلزؼهمخ ثزُفُز االحكبو األخُجُخ،  -2

ؤحذ األعشاف، ممب َسزذػٍ رؼضَض ْزا ألٌ يؼظى األحكبو انيت َظذسْب احملكًىٌ سزُفز يف إعبس دونخ 

 .انُىع يٍ انزؼبوٌ ثني انذول

ؤو ؤٌ األيش َسزهضو ػىايم  االسزثًبسانكشف ػهً يب إرا كبٌ اػزشاف انذول ثبنزحكُى كبف السزمغبة  -1

 ؤخشي رسبػذ ػهً رنك.

 



 ــــــــــــــ . انهجُت انعهًٍت نهًتقىـــــــ ـــــــ .

 جايعت يحًذ خٍضر بطكرة يذٌر -أحًذ بىطرفاٌتاألضتار انذكتىر انرئٍص انشرفً نهًهتقى: 

 .انحقىق وانعهىو انطٍاضٍت عًٍذ كهٍت -عبذ انرؤوف دبابش أ. دانًشرف انعاو عهى انًهتقى: 

 يخبر أثر االجتهاد انقضائً عهى حركت انتشرٌع.يذٌر  – عبذ انحهٍى بٍ يشري أ. درئٍص انًهتقى: 

 .ة ياجذة شهٍُاز بىدوحانذكتىررئٍص انهجُت انعهًٍت نهًهتقى: 

 

 ــــــــــــــ .فً انًهتقى  شروط انًشاركتـــــــ ـــــــ .

 جيت ؤٌ ركىٌ ادلذاخهخ حبثب لبَىَُب ؤطُال، ويضجىط يُهدُب، غري يُمىل وال يسزال وال يُشىس يٍ لجم. -

 إال ادلذاخالد انفشدَخ، يغ لجىل ادلذاخالد انثُبئُخ نغهجخ انذكزىساِ يغ يششفُهى. ال رمجم -

 نغبد ادلذاخهخ: انؼشثُخ ؤو انفشَسُخ ؤو اإلجنهُضَخ. -

َكزت ينت ادلذاخهخ خبظ  طفحخ، 32طفحخ وال رمم ػٍ  59رشسم ادلذاخهخ كبيهخ، ال رضَذ ػٍ  -

Simlified Arabic  ثُخ، وخظ ثبنُسجخ نهغخ انؼش 34حدىTimes new roman  ثبنُسجخ  35حدى

نهغزني اإلجنهُضَخ وانفشَسُخ، ػهً ؤٌ َزى انزهًُش ؤسفم انظفحخ، وإَشاد لبئًخ ادلظبدس وادلشاخغ ثشكم 

 كبيم ودلُك يُهدُب يف هنبَخ ادلذاخهخ.

بإلضبفخ كهًخ نكم يهخض، ث 329اإلجنهُضَخ( رؼذادمهب  / رشفك ادلذاخهخ دبهخظني ثبنهغزني )انؼشثُخ -

 كهًبد.  92إىل انكهًبد ادلفزبحُخ، ال رزؼذي 

 ؼذ الحمب.ال َزى خذونخ ادلذاخهخ إال ثؼذ إسسبل انُض كبيال وفمب نربَبيح ادلهزمً انىعين ادُل -

، ػهً ؤال رربيح ؤٌ يذاخهخ إال ثؼذ إسسبل انُض 5959 / 95 / 39م ادلذاخالد كبيهخ لجم ربسَخ: رشس -

 .5959/  95/  59َزى اػالو انجبحثني ادلمجىنخ يذاخالهتى لجم  انكبيم نهًذاخهخ.

 . 5959 / 95 / 54دػىاد ادلشبسكخ وثشَبيح ادلذاخالد:  وربسَخ إسسبل سواثظ  -

 .5959 / 95 / 52ين ػرب رمُُخ انزحبضش ػٍ ُثؼذ: ربسَخ اَؼمبد ادلهزمً انىع -

 
 تكون على الربيد اإللكرتوني: راسالتمجيع امل

biskra.dz-m.boudouh@univ 


