
 

نناقش         

 عبد الحكيم سرار محلل التلفزيون الجزائري الالعب الدولي 

 

ما هي اقتراحاتكم لتوعية أنصار كرة القدقدم  قي القجقزائقر انق قالققا مقن :   رس ج  

 الجامعة  والحّد من ظاهرة العنف  ي المالعب؟

 :ع ح سرار

طلبة الجامعة هم الطبقة المثقفة الواايو،وةق ا و  

تح ثت في م اخلتي ين أخوق و،وات الوة،وا وة 

فالة،ا ة في الا ت الوةاهون . امحاةبة العنف

لها شباب متابعان ،تم،زان ينا نحن بصوفوات 

تخصهم اتخّص موتوطولوبوات يصوةهومق لو لو  

اجب يل،نا مخاطبتهم بالمستاى الاايي الو   

،تناسب معهمق فهم الشة،حة المثقفة في البوق ق 

ا   تمن،ت ألنصاة األن ،ة الكب،ةة أن ،كان أغلبهم من طلبة الجامعوات اتوكوان لوهوم 

امت،ازات ين غ،ةهم من األنصاة تتمثل في بطا ات تخف،ض مثقق حتى نموز  بو،ون 

الة،ا ة االعلم انجعل له ه الشة،حة تااج ا في المقيب ل،سناا سننا حم، ة توعوتومو  

ال ،ن ،تبنوان الوعونوف  الشبابيلى التشج،ع الها ف االةاح الة،ا ،ة العال،ة بخقف 

 .كاس،لة للتشج،ع

في األخ،ة أتمنى لجامعة البا،ةة أن تنتج لنا إطاةات اطا ات كب،وةة توخو م الصوالو  

العام اتخ م الة،ا ة حتى تكان نظ،فة اةا ،ة اأن تس،ة الجواموعوات األخوةى يولوى 

 .نفس النهج

 متفرقات
 

 "كيفية إنشاء مؤسسة المصغرة: " دورة تكوينية حول

انطلقت الدورة التكوينية الرابعة في مجال كيفية إنشاء المؤسسة المصغرة 
 06لتختتم يوم   6502أفريل  50الموجهة للطلبة ذوي المشاريع المقبولة يوم 

وذلك على مستوى المعهد التكنولوجي لجامعة البويرة، من  6502أفريل 
تنظيم دار المقاوالتية و تنشيط مكوني الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 .فرع البويرة  Ansej   الشباب

 
 

 تكريمي -يوم دراسي 
 

أفة،ل ن اة تكة،مّ،ة يلى شةف  62لقسم العلام اإلنسانّ،ة ،ام "   معاةف"نّظمت مجلّة 
المفّكة ااإليقمّي سه،ل الخال ّ ؛ اه ا بمشاةكة أص  اء ازمقء اإليقمّي منهم   –األستا  

الشاّية الجزائةّ  األخ ة السائحّيق االّصحفّي  االّشاية الفلسط،نّي حافظ يل،ان؛ ه ا ا   
تطةّ ت م اخقت الّن اة إلى الجاانب المختلفة للعق ة ب،ن المغةب  العةبّي االمشةقق  

في  تاط،  ه ه العق ة مع العالم اإلسقمّيق امختلف "  الفت "  االّ اة الّ   لعبته مجلّة 
 ناات االّتصال الّتي استخ مت خقل الفتةة العثمانّ،ة االهجةة إلى المشةق مع ب ا،ة 

 .االحتقل الفةنسيّ 
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   2016أفريل  38العدد 

 ا ل توىوتوو   

1الصفىة  

 رسالة مدير الجامعة

 

  2الصفىة
 الّدولي الخامس حولالملتقى : ننظم

 "الحوكمة الّرياضيّة" 
 
 

عبد العزيز بن عبد : األستاذ :حاورنا
" ل و ل " مدير  –الكريم المصطفى

 -لألبحاث في مناهج الّتعليم والّرياضة 
 . العربيّة الّسعوديّة

 

3الصفىة  

يوم تكوينّي  حول رياضة   -ملتقى ، ثقافة
 "الّرقمنة الببليوغرافيّة"

أخالقيّات الّرياضة " ،ام  ةاسّي حال 
 "ومحاربة العنف في المالعب

 

4الصفىة  

:نناقش  

يب  الحك،م سةاة  القيب ال الي 
 محلل التلفز،ان الجزائة 

 

 متفرقات

واقع العلوم : "محاضرة حول

الّسوسيولوجيّة في الوطن العربّي من 

الّنظريّة الّسوسيولوجيّة إلى المنهجيّة 

 "اّلتطبيقيّة

كيفية إنشاء : " دورة تكوينية حول

 "مؤسسة المصغرة
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 رسالة جامعة    

البويرة                  

البويرة       نشرية إعالمية تصدر عن جامعة   

 

 كيفية جعل الطالب يتلّذذ بطعم االبتكار
  

:أظهر التدريس الفّعال أن الطالب يستوعب من التدريس  
 

 تعزية
ببالغ الحزن و األسى تلقت أسرة 

 6502أفريل  01جامعة البويرة يوم 

 ،نبأ وفاة الدكتور مصطفاوي حسين

نائب عميد مكلف بالبحث العلمي 

بكلية العلوم االجتماعية 

حادث مرور، ولهذا  إثر واإلنسانية

المصاب الجلل يتقدم مدير الجامعة 

بأحر التعازي ألسرة الفقيد 

ولألسرة الجامعية، راجين من 

المولي عز وجل أن يتغمده 

رحمته ويسكنه فسيح  بواسع

وذويه الصبر  جناته ويلهم أهله

والسلوان، 

إن هلل وإنا 

إليه 

 .راجعون

  

واقع العلوم : "مىاضرة حول

الّسوسيولوجيّة في الوطن العربّي 

من الّنظريّة الّسوسيولوجيّة إلى 

 "التنهجيّة اّلتطبيقيّة
 
استضاف قسم العلوم االجتماعيّة لجامعة  

 -أفريل األستاذة 31آكلّي محند أولحاج يوم 
الهاي عبد الحسين عبد الحّي ؛ :  الّدكتورة 

أستاذة علم االجتماع بجامعة بغداد بالعراق 
واقع العلوم ":  إللقاء محاضرة حول

الّسوسيولوجيّة في الوطن العربّي من الّنظريّة 
الّسوسيولوجيّة إلى المنهجيّة الّتطبيقيّة؛  أين 

 :أدلت لرسالة الجامعة بالّتصريح الّتالي
بصفتكم متخّصصة في العلوم :  رج ب

االجتتاعيّة؛ هل لكم أن تلخصوا لنا ما آلت 
 إليه العلوم االجتتاعيّة في الوطن العربّي؟

فعال هناك أزمة علميّة إن :  الىي-عبد.ل.د .ا
صّح الّتعبير في هذا المجال؛ إذ نشهد تناقص 
شعبيّة مجال العلوم االجتماعيّة فيما تتزايد 
شعبيّة االنتربولوجيّا مثال؛  بسبب نقص 
وتواضع إنتاج المؤّلفين؛ إلى جانب مساهمة 
العولمة في هذه الّظاهرة؛ بالّتالي يتطّلب أن 
يكون هناك تفاعل وتغيّرات تجديديّة من 
الّنظريّة الكالسيكيّة إلى الوظيفيّة، وكّل ما هو 
بحث ميدانّي مّما يؤّدي إلى مستوى إلنتاج 

حتّى نبلغ ذلك،   الّدليل، وليس االفتراض فقط؛

 .فإّن أمامنا الكثير مّما يتحتّم علينا عمله

 كلتة مدير الجامعة

 القضاء على ضعف الدّافعيّة
 
 

كانت وال تزال الدّافعيّة من أهّم المسائل الحسااساة الّاتاض تاحاّت مااهاتاماام    

المؤّسسات الجامعيّة على اختالف ميادينها؛ فهض تمرز عندما ال ياجاد الالّاالا  

توازنا مين أداءاته ونتائجه؛ لدرجة أنّنا ال نستليع التّحّكم فض خلفياتها وال نتائجها؛ 

فهض محّرك كّل أشكال الدّيناميكيّة الّتض ترمل المعلّم والمتعلّم؛ لكض يتسنّى للمرامج 

الجامعيّة أن تلمق على أحسن وجه فض محيل تسوده الّصرامة، الثّقة، والانّاتاائاج 

 .المثمرة

فالجامعة تعكف فض كّل حين فض المحث عن هااا الامامادأ الّضارورّا  داء      

دورها على أحسن وجه، وعدم نجاحها فض الك يعود إلى غياا  الاحالاول لاهااه 

الخلامات المتكاّررة    القضية الّشائكة، والتّض تعود إلى ا فق مرارا وتكرارا رغم

للخمراء، والّسوسيولجييين فض اات المسالة، وجامعاة الاماويارة كا ايارهاا مان 

الجامعات معنيّة كالك مهاه القضيّة؛ مدليل تنظيمها ليوم دراسّض حول الا ايااماات 

المتكّررة لللّلمة، وكّل ما يرتمل مدراسة المسألة من نااحايّاة ا ساماا ، وأناجاع 

وهاا إن دّل على شضء إنّما يدّل على االنخفات الاماالحاظ .  الحلول لمجامهة الك

للدّافعيّة؛ إا خلصت توصيات اللّقاء إلى مجموعة من النّقال الّتض يتللّ  تحليلهاا، 

 .ورفع مستوى الدّافعيّة فض الجامعة  وتلميقها لتفعيل

إّن الدّافعيّة تحمل خاّصيّة مضاعفة؛ فعلى ا ستاا أن يتحلّى مها أيضاا حاتّاى      

يتمّكن من إيصالها محزم وثمات؛ فهو ملال  مإظاهاارهاا عالاى مادى حصا  

المحاضرات والحص  التّلميقيّة؛ كالك ملريقة تحّث اللّال  على الاماشااركاة 

: وإثراء الحّصة، كما يتللّ  منه إثراءها حتّى خارج حصصه متعامله مع اللّلاماة

؛ فهاه كلّها دالئل على أّن ا ستاا ملال  متقديا  الاماهاناة ... توجيههم ونصحهم

الّاا يلج عالام الاتّارمايّاة : " الّتض اختارها مكّل تلقائيّة وحّرية؛  نّه وكما هو الحال

                                               ."والتّعليم كمن يلج عالم الدّين مدون ردّة

 كمال مدارا: المروفيسور                                                       

 

٪ من ما يستعه10  

ه٪ من ما ير30   

٪ من ما يقوم به               80  

٪ من ما يكتشفه       90   

https://www.facebook.com/hashtag/ansej?source=feed_text&story_id=1405580529502467
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 : الملتدى الو نّي حول

الهيدرونيتيّة وعالقتها "
بالّلغة ، األدب وعلم 

  "االجتتاع
 
مخبر األبحاث األدبّية واللّغوّية والّتعليقمقّيقة نّظم 

ق مولوتوقوى أ ريل  71ا 71،امي  للّغة األمازيغّية

الهيدرونيمّية  وعقالققتقهقا بقالقلّقغقة " حول اطنّ،ا 

؛ ه ا الملتقى الوموتوعوّ   "   واألدب وعلم االجتماع

 بقاحقنقيقن  -أسقاتق ةالّتخّصصات شه   مشاةكة  

 القبقويقرةا وزو، بقجقايقة  -تقيقزي من جامعوات 

لمنا شة ما اع اله، ةام،نّ،ة الّ   ،وتوموّثول فوي 

من  تسم،ات لمختلف المنابع االمجاة  الموائوّ،وة 

الّتي تعني المنبعق اكولّوهوا  ( أغبالو: ) بما في  ل 

لققغققوّيققة، :  تسومووّ،ووات حوولّوولووت موون اجووهووات نووظووة

ه ا ا و    اغ،ةها؛ أدبّيةاوتاريخّية، واجتماعّية 

القّتقسقمقّيقا  تطّة ت الم اخقت الوموخوتولوفوة إلوى 

ااستخ امهوا فوي األغونوّ،وة الوقوبوائولوّ،وة  األمازيغّية

اإلرث القّنقدقا قّي بايتباةها اس،لة للمحافظة يلى 

اسوكوان  لقتقاريقل الّوقعقوباإيوا ة األمازيغقّي، 

 ق  -آيقق  تققودر حووالوو،ووا   –  اوقققدال  موونووطووقووة 

إيلولة أا  إيفرحوننق  إ ليسن اومليلق األوراس

لولوّتوا و،و  حوااةت ةسوالوة الوجواموعوة   ؛أومالو

موحوا وةة   -أستا ة :  الّ كتاةة خة اسي حس،نة 

جامعة تقيقزي   -اللّغة األمازيغّية االلّسانّيا   في

 :  االتي أ لت بما ،لي -وزو

هو حقدقل أصقلقّي وغقيقر   الهيدرونيمّية:  ب.ج.ر

معروف لدى الجمهور؛ هل لكم أن تحقّددوا لقنقا 

 مقققققققققققجقققققققققققالقققققققققققق  وسققققققققققققيقققققققققققاققققققققققققق ؟

فوووي الوووواا ووووعق ال تووووزال :  خققققردوسقققي. ح.  د

اله، ةان،مّ،ة مجهالة ل ى الجمهاة يلى الوّةغوم 

مون اجووا هووا ايوق ووتووهووا الواثوو،ووقووة موع الووعوولووام 

اإلنسانّ،ة االّثقافوة األمواز،وغوّ،وةق اهو ا الومولوتوقوى 

العلمّي هوا فوةصوة لوموعوالوجوة هو ا الوموا واع 

اتنش،ط البحاث المختلفة الّتي أجوة،وت فوي هو ا 

الّس،اقق اهي طة،قة للمحافظة يلوى الوموفوة ات 

األماز،غّ،ة االّتةاث األ بّي األماز،غّيق امختلوف 

 .الّتسمّ،ات الخاّصة بالمنابع المائّ،ة ك ل 

لألبىاث في مناهج الّتعليم " ل و ل " مدير  –عبد العزيز بن عبد الكريم التصطفى :األستاذ
 : العربيّة الّسعوديّة -والّرياضة 

 
أستاذ، هل لكم أن تّلخصوا أهتيّة الىوكتة الّرياضيّة في : ر ج ب 

 قطاع الّرياضة؟
شخصيّا، لقد أتيحت لي فرصة المشاركة في :  التصطفى.  ب.ع.أ

ملتقيات من تنظيم جامعات جزائريّة مثل جامعة وهران، مستغانم ، وما 
هو الفت للّنظر هو قدرة الّشباب الجزائرّي الباحث في إدارة مختلف 
الهياكل الّرياضيّة، وهذا يؤّول  مدى استناد هذا المجال إلى روح 
الجماعة والّتوّقع؛  باّلتالي ظهرت أهميّة تطبيق الحوكمة الّرياضيّة اّلتي 

 .تسيّرها عناصر تمتاز بروح القيادة والمسؤوليّة والكفاءة
 

 
  

 الّدولي الخامس حولالتلتقى 

 "الىوكتة والّرياضيّة" 
 

وبالّتنسيق مع معهد علوم وتقنيّات الّنشاطات "  الّرياضة عنوان المصداقيّة"تحت شعار  

 7و  6يومي (  ر.ب.ا.ح.ع.م)البدنيّة؛ نّظم مخبر العلوم الحديثة في األنشطة البدنيّة والّرياضيّة 

باحثين   -؛ وهذا بمشاركة أساتذة "الحوكمة والّرياضيّة"  الّدولّي الخامس حول لملتقى أفريل ، ا

الجزائر، المسيلة، باتنة، وهران، الجلفة، مستغانم إلى جانب :  وخبراء في مجال الّرياضة من

باحثين وخبراء من الّسودان، العراق، قطر، األردن ، مصر ، تونس ونيوزيلندا لقد   -أساتذة 

أهميّة تبادل الخبرات والّتعاون بين :  شملت مواضيع الملتقى على عّدة عناصر، منها

عرض   -.  المؤّسسات الّتعليميّة للعلوم الحديثة لألنشطة البدنيّة والّرياضيّة المحّليّة والّدوليّة

اإلدارة والّتسويق الّرياضّي استنادا إلى   -.  للبرامج الّرياضيّة  لذوي االحتياجات الخاّصة

تجارب الّدول المتقّدمة ومن خالل تنفيذ إستراتيجيّة علميّة لدعم الّرياضة بتطبيق الحوكمة في 

 . القطاع على أساس المصداقيّة والكفاءة

2 

نىاور        

نــــنــــظـــــم       
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 يوم دراسّي حول 

 "أخالقيّات الّرياضة ومىاربة العنف في التالعب" 
 

أخالقيّات الّرياضة "يوما دراسيّا حول (  ج.ط.و.ت)  نّظم الّتحالف الوطنّي للّطلبة الجزائريّين  
علّي بن شيخ ، :  ؛ بمشاركة أمجاد  كرة القدم الجزائريّة منهم"ومىاربة العنف في التالعب

إلى جانب "    الهّداف"  من القناة الّرياضيّة  عبد الىكيم،  واإلعالمّي رضوان بوحنيكة  سرار
؛ هذا وقد حاول مختلف مىّتد زكرينومىّتد   بشيري :  المختّصين في مجال الّتحكيم

المتحّدثون تسليط الّضوء على تجاربهم وخبراتهم لتحديد وترسيم ظاهرة العنف ّالذي أفسد 
 . مجال الّرياضة الجزائريّة، واقتراح مختلف الحلول الممكنة لردعه وضبطه

بملعب غابة الة،ش بتنظ،م  اةة ة،ا ،ة في كةة  6202أفة،ل  62اختتم ال،ام ال ةاسي ،ام 
الق م يلى شةف ا كةى افاة الطالب،نق باز،ان مف، ة االع، اا  محم  بح اة م ،ة 

وللمزيد من الّتفاصيل، كان لرسالة الجامعة هذا الحوار مع .  الجامعةق االسلطات المحل،ة
 :اّلذي صرح بما يلي علّي بن شيخالاّلعب الّدولّي الّسابق 

بصفتكم العب دولّي سابق، هل هناك قانون يضبط أخالقيّات الاّلعبين؟ وماهي :  ب.ج.ر
 معايير وأسس الىّد من العنف في التالعب ؟

أّوال   :علّي بن شيخ
نتشّرف بهذه االستضافة،  
والفرصة المتاحة لنا لزيارة 
جامعة البويرة، والمشاركة 
في هذا اّلنشاط اّلذي تطّرق 
إلى ظاهرة مؤسفة ومؤسفة 
جّدا، أين تّم تحليل العنف 
وطرق ردعه ّالتي تدعو 
القطاع إلى اّتخاذ الّتدابير 
الاّلزمة لوقفه نهائيّا؛ من خالل تنظيم الحمالت اإلعالميّة واأليّام الّدراسيّة  الّتحسيسيّة حول 
هذه الّظاهرة اّلتي نخرت وجه الكرة، وأفسدت الّروح الّرياضيّة؛ بحيث أصبحت الميادين 

 ."الّرياضيّة حلبة صراع ومكانا إلزهاق األرواح الغير، وهي مشاهد تفتّك بهوسنا للّرياضة

 تح  وعار النامن معرض الكتاب 
 "أّمة تدرأ، أّمة ال تجوع "  

 
بمناسبة ،ام العلم؛ نّظمت المكتبة المةكزّ،ة 
لجامعة أكلّي محن  أالحا  بالّتنس،ق مع مكتبات 
الكّلّ،ات االمعاه ؛ الّصالان الّثامن للكتاب 

أّمة تدرأ، أّمة ال تجوع "  :  الجامعّي تحت شعاة 
ه ا ا   شملت ه ه .  أفة،ل 02الى  01من  "

الّتظاهةة العلمّ،ة المتعّ  ة االختصاصات م، ان 
العلام الّطبّ،ةق العلام اال تصا ّ،ةق العلام 
اإلنسانّ،ةق الّلغات اك ا الفنان ااآل اب؛ نّشطتها 
مختلف  اة الّنشة الاطنّ،ة ك ،اان المطبايات 

 -دوك، ميدا-صيونس، ألفا  -، تكنوالجامعّ،ة
الوكالة الجزائرّية لّلتونيق )صيونس، كادوك 

. ودار الّندا ة العلمّيةق الّ اة الجزائةّ،ة (والّتوجي 
أ،ن تمّ يةض كّل ما ها ج ،  في يالم 
. اإلص اةات ااّلنشة من كتبق  اةّ،اتق  اام،س
كما تمّ الّتعة،ف  بالباابة االلكتةانّ،ة للمكتبة 

 -دي)  المةكزّ،ة االمستا ع المؤّسسّي للجامعة 
ق امختلف الماا ع االلكتةانّ،ة لتحم،ل (سبايس

المعلاماتق  اخاّصة الّنظام الاطنّي  لّلتاث،ق يبة 
(. س س   ز)الخّطق االفهةس الاطنّي المشتة  

 . كما تخّلل الّصالان مسابقة يلمّ،ة افكةّ،ة
   

رياضة-ثقافة -ملتقى     
 "الّرقتنة الببليوغرافيّة"يوم تكوينّي  حول 

 
لّصالح  الطّاقم  أفريل 2موضوع يوم دراسّي وتكوينّي نظّم يوم  الّرقتنة الببليوغرافيّةكانت  

لجامعة العامل على مستوى المكتبة المركزيّة، ومكتبات مختلف الكلّيّات، والمعاهد التّابعة 

؛ هذا اليوم اّلّدراسّي التّكوينّي كان من تأطير فرع الّشركة المتعّددة .أكلّي مىند أولىاج

من الّسكانر المتخّصصة في تسويق وترويج أجهزة "  نيتوورك  –سبيغراف "الجنسيّات 

وكّل إجراءات اإلرشاد والّتوجيه أو تكوين الّزبون  (سوفتوير)  ، برمجيات(1.1و 1.3)نموذج 

في كيفيّات استخدام األجهزة المخّصصة لعمليّة الّرقمنة، وكذا إنجاز دفتر الّشروط هذا؛ فقد 

كان الموضوع الّرئيسّي المتطّرق إليه هو طرق وإجراءات استعادة كّل أنواع الوثائق و 

الّشكل  لتحويلها إلى شكل ورقيّ المطبوعات؛ بما فيها الكتب والمخطوطات المنشورة على 

وللمزيد من التّفاصيل والمعلومات؛ تقّربت رسالة الجامعة من ممثّل الّشركة االلكترونّي 

 :المنّشطة لهذا اليوم التّكوينّي والّدراسّي 

على مستو   -"نيتوورك –سبيغراف " التدير التّجارّي لشركة  -قالل مىّتد : الّسيّد 

 :-منطقة الوسط 
هل لكم أن تلخصوا لنا المحتوى   بصفتكم المؤطّر لموضوع اليوم الّدراسّي؛:   ر ج ب

 والمغزى من تنظيمه؟ 

؛ بحيث كانت م6111في الواقع؛ نحن فرع شركة متعّددة الجنسيّات تنشط منذ :  قالل.م:  الّسيد

قسنطينة، وهران و أدرار بغرض : لنا دورات تكوينيّة في بعض الجامعات الوطنيّة على غرار

تقديم خدماتنا المتمثّلة في األجهزة المستخدمة في كيفيّات استرجاع التّراث الوثائقّي أو 

بالتّالي؛ فمن الّضرورّي .األرشيف الّذي يتعّرض لإلتالف؛ إذا بقي على شكله الكالسيكّي 

التّرقيم الكامن الببليوغرافّي؛   ما يعني(  اإلدارة االلكترونيّة للبيانات)اا ب تطبيق طريقة 

 . ففهرسة كّل البيانات على شكل ملّفات بما فيها الّصور
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 :يوم دراسّي  علتّي و ثقافيّ 
 

 31تاريخ  "ثفاث نجرجر"نّظم الّنادي العلمّي 
أفريل، يوما دراسيّا علميّا  وثقافيّا على مستوى 

أين نّشط البروفيسور .  كّليّة علوم الّطبيعة والحياة
مدنّي خضير، والّدكتور حسين رمينّي،  والّدكتور 

"فريد دحمون محاضرة حول  دور االبتكار : 
تخّلل الّنشاط ألعابا .؛ "والمؤّسسة في البحث العلميّ 

ثقافيّة، وعرضا لفيلم وثائقّي باإلضافة إلى معرض 
 .للكتاب

 

 :  يوم دراسّي حول

دعم الّشركات الّصغيرة "

 "والتتوّسطة للتنتيّة التىلّيّة 
مع الوكالة الوطنيّة لدعم تشغيل الّشباب بالتّنسيق 

ANSEJ)) ؛ نظّمت كلّيّة العلوم االقتصاديّة

 اأفريل، يوم 52والتّجاريّة وعلوم التّسيير يوم 

دعم التؤّسسات الّصغيرة "دراسيّا حول 

؛ هذا وقد تطّرق "والتتوّسطة للتّنتيّة التىلّيّة

الباحثين   -ممثلّو الوكالة المشاركة وكذا األساتذة 

المختّصين في المسائل االقتصاديّة إلى المساهمة 

الفّعالة  للّشركات الّصغيرة والمتوّسطة في نمّو 

اإليرادات اإلجماليّة، تصدير المنتجات المحلّيّة، 

امتصاص معدل البطالة؛ هذه لك بما في ذ

الخصائص جعلت  كالّ من الّدول النّامية  والّتي 

في طريق النّمّو تكثّف من  تشجيع انتشارها، 

 .وتوسيع هذه المؤّسسات المزدهرة


